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Друштво
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Село
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ЦИЉЕВИ ПОЛИЦИЈЕ У НАРЕДНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА СУЗБИЈАЊЕ НАРКОМАНИЈЕ
На врху листе приоритета
МУП-а спречавање
насиља у школама и на
спортским догађајима
Наставиће се побољшање
услуга које се пружају
грађанима
Водиће се рачуна и о
смањењу броја погинулих
и тешко рањених у
саобраћајним несрећама
Приоритети у раду полиције у наредном периоду биће борба против наркоманије, сузбијање корупције и спречавање злоупотреба информационокому ни ка ци о них тех но ло ги ја. У
фокусу пажње полиције биће и борба против тероризма и насилне радикализације која води у тероризам,
заштита јавног реда и мира, као и
супротстављање кријумчарењу људи
и илегалним миграцијама – истиче
се у Стратегији развоја Министарства унутрашњих послова у периоду
2018–2023. године.
У том документу се може прочитати и да ће међу најважнијим циљевима у раду полиције бити већа безбедност на спортским догађајима, борба
против насиља у школама и побољшање безбедности у саобраћају, посебно на државним путевима и онима
који пролазе кроз насеља.
Када је реч о борби против наркоманије, у Стратегији се указује на то
да је марихуана најдоступнија нарко-

манима због приступачне цене, производње у природним и вештачким
условима и чињенице да се Србија
налази на централнобалканској рути
за кријумчарење тог наркотика.
„Због велике потражње на тржишту и високог профита у наредном
периоду се очекује повећање броја
криминалних група, као и безбедносно интересантних лица која ће се
бавити узгајањем и кријумчарењем
тог наркотика. Због све чешћег појављивања нових синтетичких дрога и
психоактивних супстанци у државама Европске уније, очекује се да ће се
то дешавати и у Србији”, истиче се у
Стратегији.
У том документу се наглашава и да
у нашој земљи постоји политичка
воља да се отклони корупција и додаје да би успех у томе допринео већем

поверењу грађана у државу и њене
институције.
За полицију је важно и спречавање
злоупотреба информационо-комуникационих технологија, јер су све учесталији случајеви угрожавања безбедности компјутерских података,
сексуалне злоупотребе деце у порнографске сврхе, кршења прописа о
ауторским правима, превара, претњи, угрожавања сигурности и радикализовања присталица тероризма.
Због пораста насиља у школама и на
спортским утакмицама припадници
МУП-а ће појачати своје присуство у
образовним установама и контролу
навијача. Зато ће међу циљевима бити
побољшање техничке опремљености
полиције, стална обука њених припадника и сарадња са агенцијама за обезбеђење чији су власници приватна лица.

Међу приоритетима које је полиција себи поставила за наредни период,
јесу и смањење броја погинулих и
тешко повређених лица у саобраћајним несрећама. У МУП-у су задовољни досадашњим ефектима после увођења аутомобила и мотоцикала пресретача, па ће се наставити опремање
полиције новим возилима и двоточкашима.
Подједнако је важно и то што ће
Министарство унутрашњих послова
настојати и да полиција што више
унапреди квалитет услуга које пружа
грађанима. То ће се спроводити кроз
програме „Полиција у заједници” и
„Е-услуге” ради максималног убрзања административних процедура, скраћења времена чекања грађана којима
су неопходна документа и њиховог
већег задовољства услугама које добијају од МУП-а.
Запослени у полицији ће се у наредне четири године и даље придржавати одредби свих закона који су важни
у њиховом раду и прилагођавати процесу придруживања Србије Европској
унији. Једна од обавеза припадника
МУП-а биће и сарадња с полицијама
других држава, као и с међународним полицијским организацијама.
С обзиром на ратне сукобе на Блиском истоку и на избеглице из тог
региона које и даље у великом броју
покушавају да дођу у западну Европу,
Министарство унутрашњих послова
ће у наредне четири године водити
рачуна и о заштити државних граница Србије, али и о помоћи мигрантима и њиховом збрињавању у избегличким центрима на терену.
М. Глигорић

Култура
Сећање на неправедно
заборављене жртве
ратова
» страна 11

Фото-репортажа
Храбри пливачи
обасјали Тамиш

» страна 29

Спорт
Гости се баш гостили...

» страна 31

2

КОМЕНТАРИ

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Петак, 26. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Здраво! Ментално!
Један од стубова новинарства је актуелност појава и догађаја који се описују. Ако тако гледамо текст који је започет претходном реченицом, његов
аутор „касни на плажу”. Али с обзиром на то да је тамо немогуће окаснити, те да је истовремено лајтмотив ове „Проматрачнице” здравље, као и
да је помоћ деци да прихвате праве вредности универзална и вечита
потреба, „искомпатибилисали” смо ова три мотива и дали ствари на актуелности.
Програм промоције хуманих вредности „За доброту сваки дан је добар
дан” Црвени крст Србије започео је 2007. године с циљем смањења насиља међу вршњацима, децом од осам до четрнаест година. Он обухвата
седам актуелних тема: толеранцију, лични и културални идентитет и
поштовање разлика, ненасилно решавање конфликата, дискриминацију
и стигматизацију, родну равноправност, дечја права и превенцију интернет злостављања.
Хајде да, укратко, прођемо кроз значење и значај тема. Толеранција би
требало да буде способност да се прихвати постојање другачијих гледишта, веровања, понашања и начина живота. С тим у вези је и поштовање
разлика, а за лични идентитет су „одговорне” карактеристике које сами
себи приписујемо или нам их други приписују. Ненасилно решавање конфликата је важно јер су они свакодневица, пошто сви имамо своје потребе и интересе и они нас чине различитим.
Дискриминација је једна од ретких појава која мора бити стигматизована! Не смемо себи дозволити да се лоше понашамо према некоме због
његове расне, националне, узрасне и верске припадности. Или родне!
Свако има право на све могуће изборе, без обзира и с обзиром на пол. Да
ли је неопходно наглашавати да дете треба подржавати и поштовати приликом његовог развоја у личност. То је реторичко питање. И, приликом
интернет злостављања, не сме се изгубити из вида да је најчешће у питању вршњачко насиље: починилац и жртва су малолетници.
Током година је заиста много акција организовано и продуката створено у оквиру ове добре приче. Рецимо, активности које су у вези с темама програма су ликовни и литерарни конкурси, позоришне и луткарске
представе, трибине и округли столови за младе и просветне раднике,
осмишљавање песмица и спотова, рад с децом са сметњама у развоју,
креирање радних свезака и другог едукативног материјала... Важни су и
семинари. Годишње је више од 2.000 деце било обухваћено тематским
школицама.
Е, па, све досад наведено увек је актуелно! А нама је у руке доспео
календар из 2011, настао у оквиру промоције хуманих вредности. За свих
365 дана у кућицама стоји уписана нека јака порука или важно питање.
Двадесет први дан децембра носи следеће: „Солидарност значи постојање међусобних осећања или заједничких интереса, циљева и одговорности међу људима”. Октобар шести цитира Ралфа Емерсона: „Човек који
тешке ствари учини лако схватљивим је учитељ”, а септембар дванаести
Махатму Гандија: „Живи као да ћеш сутра умрети, учи као да ћеш живети вечно”.
Свој пасус заслужује шведска пословица, „везана” за 14. март: „Страхуј
мање, надај се више; цмиздри мање, диши дубље; причај мање, реци
више; мрзи мање, воли више. И све добре ствари биће твоје”.
А већ је у јануару „искочила” дефиниција: „Хуманост је када смо срећни што чинимо добра дела и не очекујемо ништа заузврат”. Испод тога
пише: „Ако ти знаш неку реч која значи хуманост, упиши је овде:
__________”.
Упиши. Ако знаш...
И, гледајмо само себе, зарад менталног здравља свих.
Јок, гледајмо најпре своју децу, па себе, зарад менталног здравља свих.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Скупо плаћене
лажи
У обиљу вести о ситуацији на Косову,
посети председника Вучића тој покрајини и истрази поводом прошлонедељног убиства Оливера Ивановића
готово незапажено пролазе информа-

ције о епидемији малих богиња које
су застрашујуће.
Од октобра прошле године, када
је број оболелих од те болести почео
вртоглаво да расте, заражено је 1.225
особа, а три су умрле због последица тешке упале плућа коју су добили након погоршања здравственог
стања.
Крајем децембра прошле године
Клиника за инфективне и тропске
болести у Београду пријавила је смрт
особе старе 30 година из Београда
која није била вакцинисана. То је
први смртни исход малих богиња
регистрован после двадесет година у
Србији.
У Клиничком центру у Нишу 3.
јануара ове године од последица
малих богиња преминуло је двогодишње дете које такође није било вакцинисано. Епидемија малих богиња
пријављена је и на Косову и до сада
је у српском и албанском делу те
покрајине 290 лица оболело од те
болести.
Од новембра прошле године епидемије малих богиња пријављене су
на територији Београда (449 оболелих), Краљева (120 оболелих) и Ниша
(240 оболелих), а од почетка ове године тешка је ситуација и у Новом Саду
(16 оболелих), Лесковцу (22 оболелих), Смедереву (10 оболелих), Сурдулици (17) итд.
Најмлађа особа која се лечи од ове
болести у Србији је беба стара месец
и по, а најстарија има 60 година. Под
појачаним лекарским надзором је
158 заражених, јер је и код њих
дошло до компликација. Већина обо-

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Љубав код „Жељака”.
Испод Железничког моста, сваког дана
Снимио Милан Шупица

лелих је невакцинисана или је непотпуно вакцинисана.
Међу зараженима малим богињама има и лека ра, меди цин ских
сестара, лабораторијских и рендген
техничара и помоћног особља, због
чега је најављена вакцинација свих
запослених у медицинским установама. На снази су мере пооштреног
епидемиолошког надзора и интензивно се спроводи вакцинација свих
који до сада нису били обухваћени,
узраста од годину дана па до четрнаест година.
Сада се види колико су опасне
последице пропаганде коју су противници вакцинисања ширили у
медијима и на друштвеним мрежама. Подсећамо, они су упозоравали
да ММР вакцина изазива аутизам,
екцеме, алергије, астму, трајна оштећења мозга, аутоимуне болести и да
може да остави изузетно тешке
последице.
Те тврдње су износили уз образложење да желе да открију „праву истину”. Наставили су да обмањују јавност
и када је у нашим медијима објављено да је у неким суседним земљама
хиљаде људи заражено малим богињама, а да међу умрлима има деце.
Да све буде страшније, пропаганду
против вакцинисања шириле су и
неке познате естрадне личности. Сада
се с пуним правом може рећи да су
се понели као најобичнији шарлатани и да сносе велику одговорност за
разбуктавање епидемије, с обзиром
на то да је било много оних који су
им поверовали.
М. Г.

Александар Велики

НЕ ПЛАШИМ СЕ ВОЈСКЕ ЛАВОВА КОЈУ ПРЕДВОДИ ОВЦА, ПЛАШИМ СЕ ВОЈСКЕ ОВАЦА КОЈУ ПРЕДВОДИ ЛАВ.
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ТРАДИЦИОНАЛНО У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
Учествује
и Бранислав
Платиша, првак
Позоришта „Бошко
Буха” у Београду

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

Тра ди ци о нал на Све то сав ска
академија биће одржана у суботу, 27. јануара, у дворани Културног центра Панчева, од 18
сати.
Као и сваке године, Панчевачко српско црквено певачко
друштво с диригенткињом мр
Вером Царином на челу отвориће свечаност „Химном Светом Сави”, након чега ће
поздравни говор одржати прото је реј-ста вро фор Радо слав
Милановић. Светосавску беседу под називом „Свети Сава
као монах и архиепископ” говори ће про то је реј-ста вро фор
проф. др Радомир Поповић,
редовни професор на Православном богословском факултету у Београду.

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

ОД 27. ЈАНУАРА
СВАКЕ СУБОТЕ
Прошлогодишња прослава

Песму „Свети Сава и
просјак” рецитоваће
Реља Милић, ученик
ОШ „Стевица
Јовановић”, полазник
Малог драмског
студија Културног
центра Панчева, а
одмах за њим
наступиће дечји хор
Панчевачког српског
црквеног певачког
друштва.
Све ча на атмос фе ра биће
настављена уз хор ПСЦПД-а,

који ће извести композицију
„Љуби ближњега свога” Мирољуба Аранђеловића Расинског
(соло сопран: Елеонора Тадић),
„Светосавску песму” Франческа Салгетија (обрада: Вера
Царина) и три староградске
песме: „Небо је тако ведро” Станислава Биничког, на стихове
Јована Јовановића Змаја, „Моји
јади” Мите Топаловића, на стихове Васе Живковића, и „Све
док је твога благог ока” Исидора Бајића, на стихове Милорада Петровића Сељанчице.
Међу учесницима су и наши
млади суграђани. Песму „Свети
Сава и просјак” рецитоваће Реља
Милић, ученик ОШ „Стевица
Јовановић”, полазник Малог
драмског студија Културног цен-

тра Панчева, а одмах за њим
наступиће дечји хор Панчевачког српског црквеног певачког
друштва. Они ће извести песме
„Анђели певају – божићни причастен” на стихове Владике
Николаја Велимировића и мелодију Милана Ђурђевића, затим
„Дуње ранке” у аранжману Константина Бабића и на крају
народне песме „Уродиле жуте
крушке” у аранжману Јовице
Гавриловића и „Густа ми магла
паднала”. Дечјим хором дириговаће Борјана Стражмештеров.
Васкршњу беседу „Синаскаре” говориће глумац Бранислав
Пла ти ша, првак Позо ри шта
„Бошко Буха” у Београду, а
потом ће дечји ансамбл нижих
разреда КУД-а „Станко Пауно-

вић НИС–РНП” извести „Игре
из крушевачке жупе”, у аранжману Сорина Бољанца и кореографији Дејана Трифуновића.
За крај ће „Беседу о смрти”
из „Мемоара” проте Матеје
Ненадовића говорити глумац
Мирослав Жужић. Последње две
тачке извешће женска група
певача КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП” (песму с Косова и Метохије „Ја урани’ јутрос
рано”) и први извођачки ансамбл
„Пауновића” (песме и игре из
босилеградског крајишта „Оро
се вије крај манастира”).
На крају ће сви учесници
академије и публика имати
прилику да отпевају „Химну
Светом Сави”.
М. Марић Величковић

ТРИБИНА У „КУПЕУ”

Има ли данас смисла бити храбар?
Ако сте у четвртак, 25. јануара, купили код колпортера
нови број „Панчевца”, још имате времена да стигнете на трибину која ће бити одржана у
19 сати, у организацији НВО
Грађанска акција Панчево и
Независног друштва новинара Војводине, у „Купеу”.
Повод за тај догађај је обележавање 25-годишњице од
смрти Срђана Алексића, младића из Требиња који је страдао током рата у Босни након
што је зашти тио ком ши ју
Муслимана од линча.
На трибини ће говорити историчарка из Београда Бранка

Прпа и Драган Бурсаћ, новинар и колумниста „Ал Џазире” и бања луч ког пор та ла
„Бука”.
Они ће покушати да дају
одговоре на питања који људи
су данас хероји, има ли херојство још увек смисла, да ли је
у реду да државне институције носе имена осуђених за ратне злочине у Хашком трибуналу, постоје ли обични људи
за које можемо рећи да су
хероји, могу ли ратни злочинци бити активни учесници у
политичком животу итд.
М. Г.

ОВОГ ВИКЕНДА У „АПОЛУ”

Годишњи концерт састава „Исказ”
Панчевачки бенд „Исказ” одржаће велики годишњи концерт,
на којем ће наступити и бројни гости и сарадници, у суботу, 27. јануара, у дворани „Аполо” Дома омладине.
У последњих годину дана
састав је провео доста времена
на турнеји по земљи и иностранству, а нову сезону започеће традиционалним дружењем са својим суграђанима.
Овом приликом биће најављен
и пети студијски албум, под називом „Лавиринат”, који ће бити
објављен на пролеће. Поред врло
добро познатих старих песама,
на репертоару ће бити и нове,
још увек необјављене нумере.
На концерту ће наступити
састави „Ничим изазван”, „Bvana”, „Mikri Maus”, „Hornsman
Coyote”, као и гости изненађења.
М. М. В.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
Прегледе обавља
dr sc. med. Слободан Томић (Институт „Дедиње”)

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима
7–14
Телефон:
013/21-90-900

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

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

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Врхунски квалитет,
а најповољније цене
У цен тру Пан че ва
смештен је луксузно
опремљени центар за
хитну и рестауративну сто ма то ло ги ју
„Нико дент медик”,
који се од самог отварања истакао по квалитету услуга, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Стручни тим „Никодента” спреман је да
на једном месту одговори на све захтеве из области
целокупне стоматологије, па
се стога све већи број наших
суграђана одлучује управо за
посету овом центру, којим руководи др Ђорђе Николић.

Због великог интересовања, у „Нико денту” су одлучили да поново
покрену многобројне акције у
окви ру којих
сто ма то ло шке
услу ге поста ју
доступне свима.
Искористите
ову прилику и
зака жи те пре глед
путем
телефона 064/21-75-056. Ова
савремена и модерно опремљена ординација налази се
преко пута старе робне куће,
у Улици Максима Горког 2.
Д. К.

4

ПОЛИТИКА

Петак, 26. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ СП ДВЕРИ

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ – ПРЕДУСЛОВ ЗА БОЉУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

О реконструкцији улица

РЕШИЦА И ПАНЧЕВО, РУКУ ПОДРУКУ

На конференцији за новинаре
одржаној 22. јануара Градски
одбор Српског покрета Двери
поставио је питање надлежнима због чега се у Плану капиталних инвестиција Града Панчева, као један од приоритета
за реконструкцију, није нашла
Улица Димитрија Туцовића.
Радомир Орловић, члан ГО
Двери, рекао је да је пре десетак
година Скупштина града Панчева донела одлуку о целокупној реконструкцији те улице, али
да се до данас то није догодило.
Коловоз је у лошем стању, тротоар такође, а постоји потреба и
за изградњом бициклистичке
стазе, која не постоји на овом
саобраћајном правцу. Једини
радови који су извођени јесу они
на водоводној и канализационој мрежи.
– Улица Димитрија Туцовића је саобраћајна жила куцавица за северни део града. Туда
пролази јавни превоз, а истим
путем се стиже и до бувљака.
Подсећам да се Преображенска црква, која је споменик културе, налази у тој улици. Неопходно је уредити паркинг испред
цркве, испред МЗ Горњи град и
дуж целе улице, где постоји
већи број трговинских и уго-

Циљ ће бити
постигнут кроз
инвестиције у објекте
с обе стране границе
Пројекат вредан
1.353.167 евра

ститељских објеката. Најкраћи
пут из Београда, као и из центра Панчева до будуће северне
индустријске зоне „Утве” иде
овом улицом. Како привући
инвеститоре ако их већ на првом
кораку сачекају разлокан пут и
рупе? – пита Орловић.
Он је поздравио планирано
издвајање средстава из буџета
Града за реконструкцију улица, али сматра да је Улица
Димитрија Туцовића због значаја морала да има приоритет
у односу на остале улице у којима ће бити извођени радови у
наредном периоду.

КОНЦЕПТ
Београђани ће на предстојећим локалним изборима одлучити да ли желе повратак у прошлост када су Ђилас, његова
продужена рука Шапић и Мишковић оставили дефицит од
20 одсто, опустошену градску касу и високу стопу незапослености. Безобразлук је што Драган Ђилас данас говори о бесплатним уџбеницима и вртићима, јер то није омогућио док
је био градоначелник. За дуг од 1,2 милијарде евра који су
оставили Ђилас, Шапић и Мишковић могло је да се сагради
250 вртића и 250 школа.
(Из саопштења Градског одбора СНС-а у Београду, 22.
јануар)
***
Градски одбор ДС-а формирао је антикорупцијски тим који
ће радити на истраживању криминала и корупције режима
СНС-а у Београду. Чине га млади правници, економисти и
политиколози, и бавиће се огромним махинацијама актуелне градске власти. Ти млади људи ће након темељне анализе
поднети кривичне пријаве против свих умешаних. Раскринкаћемо и прекинућемо све токове извлачења новца у приватне џепове челних људи града. Ослободићемо Београд од
пљачке и транспарентно ћемо приказати где је отишао сваки
динар грађана.
(Балша Божовић, шеф Изборног штаба ДС-а у Београду,
21. јануар)
***
Земљотрес од 6,1 степена по Рихтеру погодио Јаву. Што није
Давос, да се осевапи човечанство.
(Сергеј Трифуновић, „Твитер”, 23. јануар)
***
Перјаница „згрченог” опозиционог лидера Саше Јанковића
Сергеј Трифуновић је, чини се, потпуно застранио опседнут
мржњом према Александру Вучићу. Он је после скандалозних порука да ће обавити велику и малу нужду на председниковом гробу отишао корак даље и на „Твитеру” објавио да
прижељкује да председник Србије страда у земљотресу у
Давосу.
(Из коментара ТВ „Пинк”, 23. јануар)
***
Дозволите нам да вас почастимо и једним добрим вицем
који смо недавно чули. Гласи овако: „ЛДП излази на београдске изборе самостално, са својом листом”. Је л’ да да је
добар?
(Зоран Кесић и екипа „Њуз нета”, у новом броју НИН-а,
19. јануар)
***
Када се игра за репрезентацију Србије у било којем спорту,
нема „хоћу-нећу”, „не могу”, „боли”.
(Некадашњи одбојкашки ас Вања Грбић у интервјуу за Б-92, 23. јануар)
***
Отац ми говори да не потписујем ништа, а ја га питам: „А
шта ти мислиш, је л’ неко мора да донесе неку одлуку у овој
земљи?” Он ми одговара: „Пребацуј све на друге и бежи”.
(Председник Србије Александар Вучић у интервјуу за ТВ
„Хепи”, 22. јануар)
***
Нисмо заборавили новогодишњу јелку у центру Београда. За
83.000 евра, колико је коштала, могло је да се купи 11 инкубатора за породилишта или 922 таблета за београдске основце.
(Демократска странка, „Твитер”, 23. јануар)

Конференција поводом почетка имплементације пројекта
„Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону
Румунија–Србија” одржана je
17. јануара у Решици у Румунији. Општина Решица, у улози водећег партнера, имплементира овај пројекат у партнерству с нашим градом. Циљ
је допринос енергетској ефикасности коришћењем обновљивих извора енергије и смањењем емисије гасова који производе ефекат стаклене баште.
Председник општине Решица Јоан Попа представио је пројекат и објаснио да ће циљ бити
постигнут кроз инвестиције у
објекте с обе стране границе,
као и уз помоћ већег броја промотивних и едукативних активности на тему енергетске ефикасности и обновљивих извора
енергије.
На кон фе рен ци ји је Маја
Витман, менаџер града Панчева, истакла важност овог пројекта као првог инфраструктурног у случају нашег града
који се финансира из „Interreg

IPA CBC” програма. Овом приликом она је позвала општину
Реши ца да у будућ но сти, у
сарадњи с Панчевом, материјализује вишедеценијски статус збратимљених градова кроз
неколико одобрених пројекатa
ради постизања конкретних и
видљивих резултата.

Менаџер пројекта Rares Gantolea говорио је о затвореном
базену у Решици, на ком ће бити
постављени соларни панели за
загревање санитарне воде, док
је асистент менаџера Анђела
Вила представила објекат хале
спортова; тамо ће бити унапређен систем грејања и хлађења,

биће урађена изолација фасаде
и крова и замењена столарија.
Новац за пројекат, који је
вредан 1.353.167 евра, издвојила је Европска унија. Од овога, буџет Гра да Пан че ва је
792.776 евра, док румунски
партнер на располагању има
износ од 560.391 евра.

САВЕЗ КОМУНИСТА СРБИЈЕ

Чланови као породица
Удружење грађана Савез комуниста Србије основано је 17.
јуна 2017. године у Београду.
У септембру је потписана
декларација о уједињењу трију
удружења грађана, и то на основу предлога за окупљање свих
комуниста у Србији.
Оснивачи су својим преданим
радом досад основали одборе у
низу општина и градова, па су и
Комунисти Панчева прихватили начела о раду СКС, потписану декларацију о уједињењу свих
комуниста у Србији и идеју о
планираном конгресу који би
окупио све комунисте под именом Савез комуниста Србије.
Председништво Градског одбора СКС Панчево и четири делегата за предстојећи конгрес изабрани су 19. јануара. За председника ГО СКС изабран је друг
Милан Зарубица, а за секретара

друг Лазар Богосављев. Чланови Градског одбора ће, према
сопственим речима, радити на
окупљању и пријему комуниста.
Зарубица каже да ће ГО СКС
подржати све младе људе који

кроз разна удружења окупљају
своју генерацију у борби за праведнији живот.
– Веома нас радује то што су
за нас наши чланови исто што
и наша породица. Захваљују-

ћи мишљењу великог броја
досад окупљених најоданијих
комуниста, имамо јасну тежњу:
да под једном заставом окупимо све комунисте и будемо
заједно, јер сви имамо исту
програмску оријентацију, па
нема разлога да будемо издељени. Свима који прихватају
начела СКС пружамо руку и
добродошли су како бисмо
заједно отпочели нову етапу у
борби за боље услове живота и
рада свих грађана Србије. Позивамо све симпатизере из Панчева и околине да нам се обрате уколико желе да приступе
Савезу комуниста Србије. На
јавној трибини планираној за
фебруар представићемо програм и статут СКС – рекао је
Зарубица.
Контакт-телефон ГО СКС
Панчево је 064/525-90-65.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

О наткривању терасе одмаралишта на Дивчибарама
У следећем броју
интервју са Ђурицом
Доловачким, вршиоцем
дужности директора
ЈП „Урбанизам”
Панчевачка влада састала се
23. јануара како би размотрила једну тачку дневног реда:
предлог закључка којим се при-

хвата Уговор о уступању Уговора о изради документације
архи тек тон ско-гра ђе вин ског
пројекта и пројекта конструкције за потребе извођења радова на наткривању терасе на
објекту одмаралишта на Дивчибарама од 13. јула 2017.
Ради се о „козметичкој” измени, а она је у вези с трансформа ци јом ЈП Дирек ци је за

ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА

Људи које чекамо смо ми
Покрет слободних грађана формирао је повереништво за Панчево и јужни Банат. Како повереник за јужни Банат Никола
Ћурчин каже, „Покрет ће се
својим деловањем борити да
Панчево постане слободан и
уређен град, где Панчевци неће
живети у сталном страху за
егзистенцију и изговорену реч.
Град у коме се проблеми не
гурају под тепих и у коме изабрани представници раде у
интересу места у коме живе,

без страха од повремених шамарања од стране привремених
моћника. Придружите нам се,
јер људи које чекамо смо ми!”
Повереник Покрета слободних грађана за Панчево је др
Небојша Тасић. У току су завршне припреме за отварање канцеларије у Панчеву, у којој ће се
одвијати даље активности. Акције Покрета могуће је пратити на
https://www.facebook.com/pokrets
lobodnihpancevo/ и на @PSGPancevo.

изградњу и уређење Панчева у
ЈП „Урбанизам”, који има исти
ПИБ и матични број предузећа, али је променио пословно
седиште, обим и опис делатности, што је утврђено Одлуком о усклађивању одлуке о
задржавању права и обавезе
оснивача (Града Панчева, прим.
аут.) над Јавним предузећем
„Урбанизам” Панчево, које је
настало спајањем последњепоме ну те фир ме, Дру штве ног
фонда грађевинског земљишта
и путева општине Панчево и
ЈП „Стан” са Законом о јавним
предузећима. Управо ова одлука, као и теме њој сродне, биће
предмет разговора са Ђурицом
Доловачким, вршиоцем дужности директора ЈП „Урбанизам”,
који ћемо објавити у наредном
броју.
Нешто интересантно у најави, јер Панчево није једини град
који је имао законску обавезу
да изврши ову трансформацију, већ су се тиме бавили и политичари и стручњаци у Суботици, Зре ња ни ну, Срем ској
Митровици, Ваљеву, Краљеву...

Панчевачко јавно предузеће Дирекција до 1. септембра
прошле године имало је секторе за јавне инвестиције, за
урбанизам и просторно плани ра ње и про јек то ва ње, за
правне и опште послове, за
одржавање и управљање локалним и некатегорисаним путевима и за одржавање градског
објек та на Див чи ба ра ма. О
томе како су после одлу ке
Скупштине града о трансформацији ЈП Дирекције подељена поменута задужења, каква
је образовна структура запосле них у ЈП „Урба ни зму”,
зашто је наш град препознатљив по специфичном индустријском урбанизму, какви су
тржишни планови најмлађег
локалног јавног предузећа и
томе слично – читаћете следеће недеље.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 26. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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НОВА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА НИС-а ДО 2025. ГОДИНЕ

У КОРАК СА ЧЕТВРТОМ
ИНДУСТРИЈСКОМ РЕВОЛУЦИЈОМ

ПОТПИСАН ДОНАТОРСКИ СПОРАЗУМ

Више новца
за награде

Преко две милијарде евра
инвестиција
Два капитална
пројекта реализоваће се у
нашем граду
Крајем године Одбор директора НИС-а
усвојио је „Интегрисану корпоративну стратегију развоја друштва до 2025.
годи не”, којом су, пре ма речи ма
менаџмента те компаније, постављени темељи за даљи развој и повећање
вредности како за акционаре, тако и
за запослене и заједницу у којој НИС
послује.
Нова стратегија развоја као приоритетне пројекте за НИС истиче у
први план повећање дубине и ефикасности прераде у Рафинерији нафте
Панчево, очување показатеља производње нафте и гаса, као и раст резерви угљоводоника. Поред тога, у плану су и инвестиције за модернизацију малопродајне мреже. Када је реч о
енергетском сектору, менаџмент НИС-а
истиче да су међу стратешким циљевима компаније ширење пословања
кроз инвестиције у производњу електричне енергије, као и задржавање
позиције лидера по ефикасности у
региону, уз пуну оптимизацију оперативних перформанси.
Дефинишући стратешке правце развоја, НИС је имао у виду реалне околности у којима Блок Истраживање и
производња послује већ дуже време.
Стога новоусвојена стратегија предвиђа спровођење низа активности на
развоју ресурсне базе и реализацији
програма бушења и геолошко-техничких мера. Фокус је стављен на профитабилне инвестиционе пројекте у
Србији и региону, који имају максималан ефекат на укупно пословање.
Панчево кључно
С друге стране, стратешки циљеви
развоја Блока Прерада, између осталих, јесу побољшање енергетске ефикасности и сталан раст ефикасности
прераде нафте. У НИС-у истичу да
пројекат за повећање дубине прераде
Рафинерије нафте Панчево остаје кључан за НИС у наредном периоду. Његова реализација, вредна више од 300
милиона евра, омогућиће додатну
диверсификацију производне палете
производима с већим приносом, али
ће и обезбедити снабдевање тржишта
висококвалитетним горивима, што ће
допринети и енергетској стабилности
Србије. Комерцијални рад постројења

за дубоку прераду с технологијом
одложеног коксовања почеће у трећем кварталу 2019. године.
У домену енергетике НИС ће настојати да унапреди пословање кроз инвести ци је у про из вод њу елек трич не
енергије. Кључни пројекти у овом
сегменту пословања биће изградња
нове термоелектране–топлане (ТЕ–
ТО) у Панчеву. Уједно, руски нафтни
лидер ће у наредном периоду улагати у даљи раст производње електричне енергије из когенерације и развој
пројекта ветрогенерације. У фокусу
пажње је и унапређење система енергетске ефикасности, која подразумева рационално коришћење расположивих ресурса.
Повећање конкурентности
Тим пово дом пред сед ник Одбо ра
директора НИС-а и први заменик
генералног директора „Гаспромњефта” Вадим Јаковљев истакао је да је
НИС највећа и најефикаснија компанија у Србији, један од кључних енергетских фактора балканског региона.
– Сигуран сам да ће дугорочна стратегија НИС-а, која дефинише векторе
развоја бизниса у Србији и изван њених
граница обезбедити да се убудуће повећа конкурентна способност компаније на тржиштима Источне Европе, а
реализација стратешких пројеката компаније омогућиће повећање профитабилности пословања за акционaре –
додао је Вадим Јаковљев.
С друге стране, поводом усвајања
„Интегрисане корпоративне стратегије развоја до 2025. године”, Кирил
Тјурдењев, генерални директор НИС-а,
недавно је у интервјуу за РТС рекао
да „Стратегија развоја до 2025. године” уводи компанију у нови инвестици о ни циклус и да је већ у току
изградња једног од кључних пројеката – постројења за дубоку прераду
у Рафинерији нафте Панчево.
– Нама је битно да задржимо лидерску позицију у Србији, да будемо
најпрофитабилнија и најефикаснија
компанија у држави. Веома нам је
важно што допри но си мо срп ском
буџету, јер га по основу пореза пунимо око 15 одсто. Ипак, савремена
реалност, у оквиру четврте индустријске револуције, уноси изазове и у наше
пословање. Зато морамо брзо да одговарамо на њих, без обзира на то да ли
је реч о информационим или иновативним технологијама које мењају
производњу и потребе и навике наших
потрошача, као што су електрични
аутомобили или друге технологије

које могу значајно да утичу на наше
пословање – рекао је генерални директор НИС-а.
Усвајање нове стратегије развоја
омогућиће да НИС и у наредном периоду остане велики послодавац који
значајно доприноси буџету Србије
уплатама по основу пореза и дивиденди. У периоду до 2025. године планиран је раст показатеља EBITDA од
просечно четири одсто годишње. Такође, до 2025. године предвиђен је обиман програм инвестиција, у износу
од 2,2 милијарде долара, чиме ће
НИС остати у самом врху листе највећих домаћих инвеститора.
З. Станижан

У просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине прошле недеље потписан је донаторски уговор с RECAN
фондом за повраћај и рециклажу
лименки, који представља надоградњу вишегодишње сарадње између
ове организације и Секретаријата у
оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини”.
Том приликом је Бранкица Табак,
подсекретар покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, истакла значај ове сарадње, с обзиром на то да је овим документом кампања „Свака лименка се
рачуна” имплементирана у програм
„За чистије и зеленије школе у Војводини”, који доприноси подизању
свести о важности заштите животне
средине, а нарочито о унапређењу
сазнања деце о значају рециклаже и
њеној примени у пракси. Додатним
средствима наградни фонд за нај-

боље васпитно-образовне установе
биће повећан за 4.500 евра, чиме ће
бити омогућено награђивање већег
броја најуспешнијих еколошки свесних војвођанских васпитно-образовних установа.
Програм „За чистије и зеленије
школе у Војводини” покренут је пре
девет година са идејом да се у школама и локалним заједницама широм
Војводине подигну свест и лична
одговорност за бригу о животној средини. На овогодишњи јавни позив одазвале су се 104 васпитно-образовне
установе, а резултати избора најуспешнијих биће објављени до 5. јуна. Да
подсетимо, ову значајну акцију покренули су Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у сарадњи с Покретом горана
Војводине.
З. С.

НАША АНКЕТА
КАКО СЕ ОСЕЋАТЕ НАКОН ПРАЗНИЧНОГ ПЕРИОДА?

У ишчекивању плата и пензија

Г. ЈОВАНОВИЋ

Д. ЈЕВТИЋ

Крај јануара је често веома суморан
и тежак. Празници су иза нас, одлаже се новогодишња декорација и све
се враћа у нормалу. Само што су новчаници тањи и фрижидери празнији.
Ако сте прошле недеље приметили
да сте тужнији него иначе, не би требало да се забринете, јер је 15. јануара био „тужни понедељак”. Ову синтагму је први употребио психолог
Клиф Арнал, који је утврдио да је
трећи понедељак у јануару најдепресивнији дан у години. Он је применио формулу [W + (D-d)] x Tq ÷ [M x
Na], у којој W представља временске
прилике, D дуг, d месечну зараду, T
време након празника, Q време након
наших пропалих покушаја да нешто
урадимо, M низак ниво мотивације,
а NA потребу за предузимањем акције. Статистике такође иду у прилог
овоме и кажу да се у јануару људи
чешће разводе, а да на друштвеним
мрежама има много више негативних него позитивних објава.
У суштини, питање је у шта верујемо. Логика каже да се завршио један
дужи период славља и прекомерног
уношења хране и пића. Мало смо се
кретали и чинили, а много очекивали. Понекад се надамо и да ће се

В. КРАЈЊАН

З. ДОЈЧИНОВИЋ

чуда десити, а једино је извесно да
нам се наредни месец већ смеши и
да ускоро долази топлије време.
ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ,
службеница у „Инфостану”:
– Материјално ми није тако битно.
Лепо ми је било да за време празника будем код куће. Била је опуштена
атмосфера, без журбе, путовања аутобусом, није се радило. За време празника све је лаганије.
ДЕСАНКА ЈЕВТИЋ, пензионерка:
– Лоше се осећам, чекам да стигне
пензија. Али и генерално, сама сам и
стара, мучим се. Није требало да буде
лепо време, него мало и снега. Да
буде права зима, па да након ње дође
право пролеће.
ВАЛЕРИ КРАЈЊАН,
пољопривредник:
– Осећам се добро. Сад је добро,
биће још боље кад стигне пензија.
Тренутно се одмарам јер се бавим
земљорадњом, па сада нема никаквог
посла. Радови крећу тек на пролеће.
Недостајало је мало снега, због жита.
Ако сада буде смрзло, такође неће
бити добро.

И. ПЕЈЧИЋ

Б. ПЕШИЋ

ЗОРАН ДОЈЧИНОВИЋ, пензионер:
– Новчаник је празан, као код свих.
Најјачи утисак ми је у последње време оставило пливање за часни крст.
Ове године ми је било посебно лепо,
било је људи и све је протекло у најбољем реду. Баш дивно.
ИВА НА ПЕЈ ЧИЋ, про фе сор ка у
Машинској школи:
– Све оно што је било некако лепо
у духу празника сада је прошло. Нажалост, снег је закаснио. Да га је било
док су били празници, осећај би био
лепши. Утисак ми је да су се људи
вратили свакодневним обавезама.
Празници су брзо прошли и већ су
заборављени. Као да све мање и мање
имају тај ефекат на породицу, на окупљање. Сви су у некој журби.
БРАНКО ПЕШИЋ, музичар:
– Нисам био у Панчеву за време
празника, јер радим у Црној Гори.
Тамо је време било лепо, али се ипак
боље осећам код куће. Немам никакав посебан утисак о празницима који
су иза нас.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ” КУПИЛО ЧЕТИРИ КАМИОНА

ЦИЉ КОНКУРЕНТНОСТ НА ТРЖИШТУ
Први пут у Србији
испоручен нови тип
шумарског камиона

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Kорасан пшеница
Корасан пшеница (Triticum
turanicum, Jakubz.) јесте
древна врста правог жита,
морфолошки блиска тврдој
пшеници, која је настала
највероватније спонтаним
укрштањем пољске и тврде
пшенице. Услед повећаног
садржаја моносахарида има
слаткаст укус па је називају
и слатка пшеница, а како се
претпоставља да је гајена на
подручју древног Египта,
пре више хиљада година,
називају је и Тутанкамонова пшеница.
Новија историја гајења ове
пшенице је контроверзна.
Према тврдњама неких извора, када је већ постојала претња да ће нестати, четрдесетих година 20. века мала
количина семена корасан
пшенице случајно је пронађена у једном египатском гробу и пренесена је у америчку
државу Монтану. После пери-

Нова-стара врста показује да има добар генетички
потенцијал родности, испољава већу толерантност на
сушу и има већи коефицијент искоришћења биљних
асимилатива из земљишта
у поређењу с меком пшеницом. Корасан пшеница
има врло високо стабло и
крупне плодове веће нутритивне вредности од обичне
пшенице. Тако у зрну има
20–40% више укупних протеина и око 65% више есенци јал них ами но ки се ли на
него код меке пше ни це.
Богатије је уљима, витаминима и минералним солима, а повећан садржај моносахарида даје зрну слаткаст
укус. Брашно добијено млевењем зрна камута додаје
се пшеничном у различитом односу за справљање
тестенина и хлебно-пекарских производа веће нутри-

У Омољици је у уторак, 23.
јануара, извршена свечана примопредаја и одржана презентација четири камиона марке
„волво” са „палфингер” надградњама за потребе Јавног
предузећа „Србијашуме”, који
ће бити коришћени за превоз
дрвних сортимената до главног стоваришта и купаца.
Ово је први пут да се Србији
испоручује савремени и нови
тип шумарског камиона „волво” FMX 64R са аутоматизованим I-shift мењачем са off-road
софвером и 13-литарским мотором, задњим ваздушним огибљењем (off-road изведба), екстрависоком шасијом, индикатором терета на камиону и приколици и подизном дру гом
погонском осовином, што је
јединствено на тржишту.
– Испорука ова четири камиона с приколицама и дизали-

ФОТО: МИРОЉУБ МИЛЕНКОВИЋ

Инвестиција из
добити предузећа

цама у складу је са стратешким
плановима по којима послује
Јавно предузеће „Србијашуме”.
Циљ нам је да будемо ефикасни у раду и подршка привреди у снабдевању свим неопходним дрв ним сор ти мен ти ма,
како би се они валоризовали
кроз производе високе додатне
вредности који су из године у
годину извозног карактера и
повећавају БДП – рекао је Јеша

Ерчић, дирек тор сек то ра за
коришћење шума у ЈП „Србијашуме”.
Он је нагласио да то предузеће води рачуна о регуларном
снабдевању становништва свим
неопходним енергентима, а пре
свега огревом као обновљивим
извором енергије, али и о прерађивачким капацитетима који
користе дрво као сировину у
производњи пелета, који је у

великој експанзији последњих
десетак година.
– Циљ нам је да у будућности преко тридесет одсто свих
услу га ради мо у соп стве ној
режији, да будемо конкурентни на тржишту и пратимо трендове великих светских компанија које управљају шумским
ресурсима. Шуме су национални ресурс о којем ЈП „Србијашуме” и те како води рачуна
за генерације које долазе –
истакао је Јеша Ерчић.
Најбоље опремљен, камион
штицар „волво” FMX 64R, снаге 310 киловата, с дизалицом и
приколицом „палфингер” и комплетном шумарском надградњом коштао је 19.288.000 динара. Цене за остала три разликују се у зависности од снаге.
Пре ма речи ма дирек то ра
Ерчића, ово јавно предузеће у
послед њих пет-шест годи на
бележи веома добре пословне
резултате, па је у договору с
Владом Републике Србије део
добити инвестирало у сопствену механизацију. Циљ је, како
наводи директор, да се повећа
ефикасност како би били конку рент ни ји на ино стра ном
тржишту.

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ ПОЗИВА ПРИВРЕДНИКЕ

Традиционална признања за најуспешније
При вред на комо ра Срби је
позива привреднике да своје
компаније и брендове кандидују за престижно признање
„Најбоље из Србије” до уторка,
6. фебруара.
ПКС, у сарадњи с Министарством трговине, туризма и телекомуникација, акцију „Најбоље
из Србије” организује тринаести
пут. Најбољи робни и корпоративни брендови ове године биће
изабрани у двадесет четири категорије, међу којима су и три
нове – најбољи хотел у Србији,
најбољи „мали” туристички смештај у Србији и најбољи органски производ из Србије.
Од 2004. године номиновано је више од 1.700 брендова, а
признање је понело триста дванаест добитника у различитим
категоријама. Овим путем омо

гућено је домаћим брендовима да постану видљиви, да се
истакну најуспешнији и да они
који то нису били постану препознатљиви на тржишту. Пратећи модерне трендове и захтеве тржишта, акција „Најбо-

ље из Србије 2017” освежена је
и иновирана, како на плану
методологије и категорија, тако
и у погледу интеракције са учесницима и потрошачима, јер
су пријављивање и гласање знатно поједностављени.

Критеријуми за избор најбољих дефинисани су посебном
методологијом, која обухвата
анализу тржишно-финансијских пара ме та ра, гла са ње
потрошача, пословних партнера и стручњака, као и оцене
жирија. У жирију су представници Министарства трговине,
туризма и телекомуникација,
Министарства привреде, ПКСа и истакнути стручњаци из
света маркетинга, комуникација и медија и заштите потрошача. Гласање почиње средином фебруара.
Учешће у акцији је бесплатно, пријављивање компанија и
гласање је онлајн на званичном сајту www.najboljeizsrbije.com, а информације ће бити
доступне и на друштвеним мрежама ове акције и ПКС-а.

ДРУЖЕЊЕ СА АНОМ РИСТОВИЋ

Портрет савремене песникиње
ода мањег интересовања за
гајење 1977. године породица Quinn је ову врсту пшенице регистровала под комерцијалним називом Камут®,
тако да се она данас гаји само
под контролом Камут удружења Северне Америке
(КАНА) и Камут асоцијације
Европе (КАМЕ) искључиво у
систему органске производње. Засад се производња одвија на малим површинама у
САД, али прихватили су је и
произвођачи у неким европским земљама. У Србији су
прве површине посејали мали
фармери који се баве органском пољопривредном производњом.

тивне и енергетске вредности. Ови прехрамбени производи погодни су за исхрану физич ки актив ни јих
људи и особа алергичних
на глутен, јер га у зрну, према истра жи ва њи ма IFAA
(International Food Allergy
Association), има знат но
мање.
Просечни приноси зрна
корасан пшенице мањи су
него код обич не, али је
повољне агрономске особине и супериоран квалитет
чине врло интересантном за
гајење и прераду у систему
орган ске про из вод ње, за
добијање различитих готових производа.

РЕДОВНА И ПРИВРЕМЕНА НОВЧАНА
НАКНАДА

Новац већ
на рачунима
Национална служба за запошљавање извршила је преко
Поштанске штедионице исплату редовне новчане накнаде
незапосленим лицима за децембар 2017. године у уторак, 23.

јануара. Привремена новчана
накнада за децембар 2017.
лицима која живе на територији АП Косова и Метохије и
изван ње исплаћена је у среду, 24. јануара.

Овогодишњу сезону књижевног програма Културног центра Панчева отворила је у уторак, 16. јануара, најпознатија
српска песникиња новије генерације – Ана Ристовић. У више
неформалној атмосфери она је
говорила о поезији, преводилачком раду, као и о сарадњи
са организаторима „Рукописа”
на селекцији радова младих
словеначких аутора.
Песникиња је одмах на почетку нагласила да јој је Панчево
веома драг град, где је више
пута говорила о својој поезији.
И овом приликом, пред видно
младом публиком, рекла је да
јој је веома драго што су доласком на књижевно вече дали
шансу поезији, која, како она
каже, није нимало досадна, као
што то није ни књижевност.
Ана Ристовић је до сада написала књиге песама: „Сновидна
вода” (1994), „Уже од песка”
(1997), „Забава за доконе кћери” (1999), „Живот на разгледници” (2003), „Око нуле” (2006)
„П. С.” (изабране песме, 2009),
„Мете ор ски отпад” (2013),
„Нешто светли” (изабране и
нове песме, 2014).
– Много људи чита поезију.
Проблем је што писци тешко
долазе до могућности да објаве своју прву књигу, али се срећом нешто мења и у тој области,

па сада имамо конкурсе чак и
за другу књигу – рекла је Ана
Ристовић.
Њене песме су преведене на
бројне језике и заступљене су
у више домаћих и страних антологија, а појединачне књиге су
јој преведене на немачки („So
dunkel, so hell”, „Jung und Jung”,
Салцбург, Аустрија, 2007, превод: Fabjan Hafner), словеначки („Живљење на разгледници”, ЛУД „Шерпа”, Љубљана,
Словенија, превод: Jana Putrle
и Urban Vovk), словачки („Pred
tridsiatkou”, „Drewo a srd”, Банска Бистрица, Словачка, 2001,
превод: Karol Chmel) и мађарски језик („P. S.”, Versek, zEtna, 2012, превод: Roland Orcsik,
Bencsik Orsolya).

Поред тога што пише поезију, Ана Ристовић је преводилац са словеначког језика. До
сада је превела више од двадесет књига савремене словеначке прозе и поезије. Није ни
чудо што је као један од уредника „Рукописа” задужена за
радове из Словеније.
– „Рукописи” су ми омогућили драгоцено искуство. Има
сјајних младих аутора с простора читаве бивше Југославије. Мада морам признати да
је сва ка годи на раз ли чи та.
Некада имамо гомилу радова,
а једва проберем нешто што је
добро, а некада је изузетно плодно. Оно што могу да закључим,
јесте да су млади већином загледани у себе и да имају илузију

да могу постати писци и песници без читања – објаснила је
Ана Ристовић.
Она је љубитељима њене поезије причала и о искуству учествовања на песничкој олимпијади која је одржана у Лондону 2012. године, као и о томе
на који начин друге државе
негују култ књиге и језика.
Истакла је да врло мали број
земаља штампа књиге поезије
у тврдом повезу и да су по
томе Србија и Словенија аутентичне.
– Свуда се песници боре за
чист опстанак – закључила је
песникиња.
У свом доса да шњем раду
добила је „Бранкову награду”
за књи гу „Сно вид на вода”
(1994); награду „Бранко Миљковић” и награду Сајма књига
у Игалу за књигу „Забава за
доконе кћери” (2000); немачку награду „Hubert Burda Preis” за младу европску поезију
(2005); награду „Милица Стојадиновић Српкиња” за збирку
„P. S.” (2010), као и „Дисову
награ ду” за песнич ки опус
(2014).

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ИНТЕРЕСАНТНА ПОНУДА ОВДАШЊИМ ПОВРТАРИМА

НЕМЦИ ДОШЛИ ДА ОТКУПЉУЈУ
НАШЕ КРАСТАВЦЕ
Одржани први
сусрети са
заинтересованима
У фокусу пажње
породична
газдинства
Једна од ретких прилика када
наши произвођачи имају могућност да своју робу пласирају на
озбиљно тржиште у иностранству, то јест у неку од земаља
развијене економије, као што
је Немачка, догађа се ових дана
у Панчеву. Представници реномиране фирме „Карл Кун” презентовали су своју пословну
понуду пољопривредним произвођачима и другим заинтересованима који су се у среду,
17. јануара, окупили на позив
Градске управе Панчево.
У великој сали те институције госте је представио секретар Секретаријата за пољопривреду Зоран Грба. Он је навео
како ће од тог момента па надаље цела комуникација бити на
релацији између откупљивача
и повртара.
Оптимум десет ари
Директор немачке фирме „Карл
Кун” за Србију први се обратио окупљенима, којих је било
више десетина, а потом су његови сарадници у уводном делу
излагања говорили о томе како
та компанија из Хамбурга већ
триста година гради реноме
када је реч о производњи и преради воћа и поврћа и дуги низ
година је у Европи један од
тржишних лидера у тој области. Немци послују у много
земаља. Од пре три године су у
Босни, док су у Србији од лане,
а као центар су одабрали Сремску Митровицу. На ове просторе дошли су највише ради откупа краставаца корнишона. Засад
су код нас отпочели сарадњу с

Банатски Брестовац: Окончано је уређење просторије Дома
културе у коју ће бити измештена сеоска библиотека.
Институт „Тамиш” ће, у сарадњи са Удружењем пољопривредника „Брестовачки ратар”,
приредити предавање у уторак,

уприличена је у четвртак, 18.
јануара, у Дому културе.
Иваново: Чланови МКУД-а
„Боназ Шандор” недавно су
присуствовали годишњој скупштини Секељ-Мађара у Боњхаду, а дан раније учествовали су у приказу банатског свињо ко ља. Фуд бал ски клуб
„Стрела” почиње да игра припремне утакмице.
Јабука: Месна заједница намерава да ускоро започне радове на периодичном одржавању путева, као и крпљење рупа.
Школа ће приредити приредбу поводом Светог Саве.

30. јануара, од 18 сати, у великој сали Месне заједнице. ЈКП
„Комбрест” започеће радове на
опремању хладњаче на гробљу.
Сваком по примерак уговора, па нек исправно расуди...
произвођачима који су на петнаестак хектара узгајали поменуто поврће, углавном по систему шпалира.
Будући да су заинтересовани за ширење посла, Немци су
направили презентацију у Панчеву, јер су претходно имали
сазнања да се у местима попут
Брестовца и Глогоња годинама
гаји поврће. Откупљивачи су
изразили највише интересовања за сарадњу с породичним
газдинствима на парцелама од
око десет ари; имају високе
прохтеве, али се држе уговора
и плаћају редовно. Кооперантима се нуди засад, као и сав
неопходан репроматеријал, који
би на десет ари коштао око осамсто евра, чија отплата, према
слову уговора, треба да почне
након треће недеље откупа. Сваком произвођачу следује и редовна помоћ агронома, а биће дужни
и да користе препарате које им
они препоруче.
Заинтересованима су, без обавезе, подељени примерци уговора

и услови производње корнишона. Што се цена откупа тиче, ова
врста краставаца биће рангирана у три класе, а приоритет је,
логично, на првој, која би била
плаћана 0,65 евроценти по килограму, док су друга и трећа вредноване знатно мање. Постоје и
стимулације за оне који пребаце
одговарајуће количине.
Мали корнишони приоритет
На основу прошлогодишњих
искустава из Босне, током сезоне просечно је произведено пет
хиљада килограма на десет ари,
што омогућује зараду од око
близу седамдесет одсто корнишона прве класе. Према речима агронома из ове немачке
компаније, то је било могуће
највише захваљујући пажљивом праћењу и редовној свакодневној берби, јер се не сме
дозволити да краставац буде
превелики. Напротив, циљ је
да буде што мањи како не би
претерано црпео биљку. Акценат је на породичним газдинствима и због тога што је про-

цењено да десет ари могу да
опслуже три човека.
Како ствари стоје, када је реч
о Панчеву, потенцијални откупљивачи били би задовољни да
започну откуп корнишона с пет
хектара.
Пан че вач ки про из во ђа чи
показали су завидно интересовање, а било је и разних питања, попут тога какав је начин
садње и заштите или где би
била откупна станица.
Када овај број „Панчевца”
буде на улицама, већ ће се знати колико њих озбиљно намерава да уђе у овај облик кооперације, а њима ће на следећем
састанку бити детаљније објашњене све појединости посла.
Искуства у том погледу многи већ имају, нарочито они из
традиционалних повртарских
средина, као што су Брестовац
или Глогоњ, па би било лепо
да нађу одговарајући интерес
и тиме обезбеде поуздан пласман, што им је годинама представљало највећу рак-рану.

ИЗЛОЖБА У КАЧАРЕВУ

Качаревачки Дом културе приредио је отварање изложбе радова Верице Текијашки из Црепаје под називом „Лепота природе” у понедељак, 22. јануара, у
свечаној сали Месне заједнице.
На њеним сликама заступљени
су мотиви пејзажа и мртве природе, а рађене су комбинованом
техником акрилних и уљаних
боја на платну, картону, керамичким плочицама, лесониту,
то јест на свему што нађе, а може
да се користи као подлога.
Уметницу је од детињства привлачило сликарство, али је стицајем околности њиме активније почела да се бави тек након
сазнања да болује од канцера,

па је приличан број њених радова настао између терапија. Већина слика садржи мотив воде,
која за Верицу представља извор
живота и главног покретача природе. Заступљене су и ведре,
живе боје, с обзиром на то да на
све гледа с великим оптимизмом. Поред сликарства, она је
и председница Удружења жена
„Црепајке”, које су прошле године добиле повељу Унеско клуба.
Изложбу су отвориле директорка Дома културе Невена
Спремо и сама ауторка, а о
њеном раду говорио је Душан
Глуваков, један од зачетника и
орга ни за то ра Међу на род не
ликовне колоније у Црепаји.

АКЦИЈЕ СТАРЧЕВАЧКИХ ЉУБИТЕЉА ПЛЕМЕНИТИХ ЖИВОТИЊА

Нови живот коњичког клуба
нова, поред осталог, за председника клуба једногласно је
изабрала Горана Стаменковића, човека који има више касачких грла и велики број успеха
на реномираним такмичењима. Заменик ће му бити Слободан Сучевић из Београда,
некадашњи репрезентативац у
Веслачком клубу „Партизан”,
а нови управни одбор чини
девет чланова.
– Срећом, у последњи час
избегли смо гашење клуба, а
сада нам предстоји напоран рад
на њего вој кон со ли да ци ји.
Желимо да, пре свега, вратимо
стари сјај хиподрому, на којем
бисмо за почетак, већ ове годи-

не, приредили две манифестације. „Фијакеријада” ће готово
сигурно бити одржана на дан
сеоске славе Свети Пантелејмон, док се касачки дан планира или на пролеће или по
завршетку сетве, али то зависи
и од календара Удружења за
касачки спорт Србије. Да бисмо
успели у том науму, неопходна
су нам немала финансијска
средства. Зато не губимо време, па смо се већ пријавили на
неке конкурсе, а уз помоћ пријатељских организација припремамо и неколико програма
на којима ћемо покушати да
прикупимо новац – наводи Стаменковић.

Банатско Ново Село: Дом културе је реконструисао комплетну столарију у приземљу. Пројекција документарног филма
Ивана Ракиџића под називом
„Подунавски Немци” биће одржана у среду, 31. јануара, од
19 сати, у малој сали Дома
културе, након чега ће о томе
говорити историчар др Мирча
Маран и градски већник задужен за културу Немања Ротар.
Долово: Светосавска академија биће одржана у суботу,
27. јануара, од 17 сати, у великој сали Дома културе. Удружење винара и виноградара
„Свети Трифун” приредиће
конференцију за новинаре у
поне де љак у Тури стич кој
организацији Панчева, у склопу промоције „Винаријаде”.
Глогоњ: Још увек траје замена водомера по домаћинствима. У току је замена подова у
школи. Евидентан је пораст
паса лута ли ца. Про мо ци ја
моно гра фи је „Споменица
соколског покрета у Панчеву”

Качарево: Изложба слика Верице Текијашки из Црепаје под
називом „Лепота природе”
отворена је у понедељак, 22.
јануара, у свечаној сали Месне
заједнице, а организатор је Дом
културе. У току су припреме
за организацију „Сланинијаде”, која ће бити одржана од
14. до 18. фебруара.
Омољица: Дом културе сређује папире за потенцијалну
реконструкцију крова на својој згради. У пожару који је
избио у понедељак, 22. јануара, у Улици Максима Горког 54, настрадало је једно
лице.
Старчево: Месна скупштина
донела је одлуку о поправци
ограде испред школе, као и
два тротоара – преко пута
вртића и поред амбуланте.
Изложба цртежа и скулптура
Милоша Ђорђевића отворена је у четвртак, 18. јануара,
у галерији „Боем”. Пчелар
Балинт Јанош одржао је предавање о технологији пчеларења фарар кошницом у среду, 24. јануара, у свечаној
сали Месне зајед ни це, а
наредне среде, 31. јануара, од
18 сати, Милован Ивановић
из Лајковца говориће о производњи матичног млеча.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА
„НАДЕЛ”

Лепота природе

Иако је некад у Старчеву постојао велики број активних чланова Коњичког клуба „Старчевац”, а међу њима и оних који
су узгајали више расних грла,
већ готово пет година нема
ника квих актив но сти у том
погледу. Штавише, лебдела је
и озбиљна претња да ће доћи и
до самог његовог гашења, па
се тим поводом у два наврата
окупило „тврдо језгро” љубитеља коња.
Они су најпре успели да, у
правном смислу, спасу поменуту организацију, а недуго
затим изабрали су и ново руководство. Отприлике половина
од педесет регистрованих чла-

Месне актуелности

Први у низу таквих догађаја –
спортско вече – биће одржан већ
у недељу, 28. јануара, у великој
сали Дома културе. Том приликом наступиће локални тамбураши, а сви заинтересовани моћи
ће да помогну куповином улазнице, за коју ће им следовати
храна, пиће и томбола. Та пракса наставиће се једном месечно,
када ће наступати фолклораши,
певачи народне музике и рокери, а у мају ће бити приређен
дечји дан на хиподрому.
Циљ свега овог је омасовљење старчевачког коњичког спорта, а у крајној линији и увећање броја грла у месту, којих је
тренутно петнаестак.

Скаутски маскенбал
у „Микиној школи”

Одред извиђача „Надел” из
Старчева ни у зимским месецима не посустаје са активностима посвећеним деци, с
тим да је акценат, што је и
логично, стављен на затворени простор.
Већ неко време је протекло
откад је ова агилна организација проширила своје деловање и на градску средину,
тачније на Основну школу
„Мика Антић”, а недавно је у
холу те образовне установе на
Стрелишту уприличен маскенбал. Тема за полетарце и пчелице, то јест за млађе основце била је „Књига о џунгли”,
док је за млађе извиђаче и
планинке, или ученике виших
разреда, то био „Робинсон
Крусо”. Обавезне улазнице за
ову манифестацију биле су
маска или цртеж у вези са
задатом темом.

На овај занимљив догађај
одазвало се много најмлађих
ска у та из Пан че ва, као и
њихових старчевачких другара. Сви они показали су завидан ниво креативности. Због
тога је жири имао велике муке
да одабере победника, али су
напослетку ипак изабрани најбољи, и то Вук Стоилковић
као вук и Сергеј Марић, који
се оденуо у змију Ка.
Све у свему, ова журка под
маскама била је веома забавна и лепо осмишљена, чему у
прилог говори и то што је
медијски пропраћена на јутарњем програму РТС-а.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Мрак

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас има
искуство које је створио приклештен у сопственом мраку.
Тама у коју тонемо постаје све
црња, а нада да ће се појавити било какав путоказ ка светлу напушта нас истом брзином којом плетемо мрежу сумње, огорчености, беса, беспомоћности... Не назиремо крај
мрачном тунелу у коме смо
се заглавили, већ смо прилично сигурни да иде укруг.
У мраку који се одомаћио
унутар нас налазе се путокази, али их не видимо због
усредсређености на мисли
што гомилањем увећавају
страх и неизвесност. Светло
које разбија таму страхова
проналази пут кроз дебеле
зидове наше чауре само ако
има помоћ изнутра, од нас
самих. Не може другачије.
Свака друга светлост заслепљује, не осветљава.
Најпре треба да освестимо да смо сами искреирали
свој мрак и све лоше и још
горе што може да се деси, и
то само зато што смо одабрали да хранимо ту прву
мисао, којој смо са све већом
лакоћом додавали сличне
мисли, како бисмо створили
што црње сценарије властитих живота. Кад то схватимо, отварамо се за могућност
да негде у нама постоји и
трептај светла, који ће ојача ти само ако одво ји мо
поглед од дна личне таме.
Не може мо да изгу би мо
ништа друго осим уверења
која нас коче. Када приметимо да наш мрак пресеца

светлост других у виду подршке, загрљаја, пружене руке,
дате књиге... једино што треба да урадимо, јесте да направимо корак напред, за промену. Повлачење у веће дубине прекидамо одлуком да
направимо први корак ка светлу, па чак и ако нам се учини нестварним.
Излазак из мрака отежава
терет који носимо са собом,
увећавајући га додатним страховима од већег губитка, више
повређивања, још мање разумевања. Најтеже је прећи преко изневерених очекивања, и
то само зато што смо их везали за друге особе. Заборављамо да је стварност која представља нашу свакодневицу
огледало и одјек свега што
мислимо, радимо, говоримо.
Оног тренутка када почнемо
да свесно бирамо и шаљемо
другачије мисли о себи и свом
животу, почињемо да прихватамо унутрашњи мрак као једну од највреднијих животних
лекција. Као путоказ ка дефинисању себе и свог живота
како га ми желимо, а не по
мери других. Дајемо себи шансу да научимо како се прихвата губитак, колико траје
жалост за нечим што нам је
стварало страх и патњу и да
ли је уопште и било вредно
жаљења и, на крају, даје нам
се прилика да научимо једну
од највреднијих животних лекција – да пустимо да оде од
нас и из нас оно што силом
задржавамо и не можемо да
променимо. Када научимо да
бити добар и радити из љубави и самопоштовања представља једини начин да будемо с
људима који шире љубав и
доброту око себе, али из сопственог бића. У сваком тренутку смо окружени људима
који су слични нама, и у тренуцима бола и патње и у тренуцима среће и љубави. Начин
на који живимо то показује.
Притом не треба да сметнемо с ума да увек имамо моћ
да бирамо од чега правимо
тренутке свог живота.
Мрак или светлост – избор
је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Парафинско паковање

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Парафинско паковање за руке
и стопала је одлична нега
током целе годи не, али у
хлад ним зим ским дани ма
посебно добија на значају.
Ветар, хладноћа и сув ваздух,
као и јаки сапуни за прање
руку и тела доприносе исушивању коже, па је зато зими
посебно важно неговати се.
Парафинско паковање за руке
и ноге користи се за негу, али
и за лечење суве и испуцале
коже. Парафин дубински продире у кожу, чинећи је меком,
нежном и свиленкастом.
Парафин спречава ваздух
да продре до коже и тиме се
температура испод паковања
повећава за један до два степена. То стимулише процес
регенерације коже. Омекшава се површински слој, отварају се поре и тако се олак-

шава активним састојцима
да продру у дубље слојеве
коже. Пара фин се након
наношења хлади и тада се
ствара благи притисак, који
активира лојне и знојне жлезде и тако се кожа ослобађа
токсина. Парафин садржи
витамин Е и биолошке састојке који доводе до регенеративног ефекта.
Салонски третман парафином састоји се од темељног
пилинга коже руку или стопала, опуштајуће масаже и
урањања у топли парафин.
Потом се руке и стопала стављају у кесу и топлу фротирску рукавицу на 10–15 минута. Парафин се скида скоро
у једном потезу и баца јер су
све корисне активне супстанце извучене из њега.
Парафинско паковање се
препоручује једном недељно
код суве и испуцале коже или
једном месечно као редовна
нега. Након третмана, који
се може радити самостално
или у склопу маникира, кожа
је заштићена од спољашних
утицаја и дуго остаје хидрирана, еластична и сјајна.
Парафинско паковање је
препоручљиво код хроничних
боле сти коштано-зглобног
система: реуме, артритиса,
болести зглобова, мишића и
костију. Има противупално
дејство и побољшава крвоток.

Петак, 26. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

ПРОБЛЕМ КОЈИ СЕ МОЖЕ
И МОРА СПРЕЧИТИ
Лоша статистика:
Србија трећа
по смртности
У јужном Банату
годишње оболи
просечно 37 жена
Кам па ња пово дом Европ ске
недеље превенције рака грлића материце ове године ће се
реализовати од недеље, 28. јануара, до суботе, 3. фебруара. Ови
дани биће широм Европе посвећени подизању свести жена о
раку грлића материце и начинима превенције, као што се
то, на препоруку Савета Европе, чини још од 2007. године.
Препознајући значај ове кампање, и Србија од самог почетка активно учествује у њеном
обележавању, а различите установе се укључују како би пренеле поруку о важности примене доступних мера превенције.
Румунија, Молдавија, Србија
Рак грлића материце већ дуже
од десет година представља
озбиљан јавноздравствени проблем у Србији, а за готово све
случајеве оболевања одговоран
је хума ни папи ло ма вирус
(ХПВ).
У нашој земљи 2014. године
регистроване су 1.122 новооболеле жене. Иако се ова врста
рака сматра једном од најпревентабилнијих, ипак око 415
жена годишње у Србији изгуби
бит ку с боле шћу. Наро чи то
забри ња ва чиње ни ца да се
Србија и даље налази у групи
европских земаља с највишим
стопама оболевања и умирања

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ

Папатест треба урадити једном годишње
од рака грлића материце – по ХПВ-а, док је у малом броју инфекцију ХПВ-ом или утвроболевању је четврта у Европи, преосталих земаља овај посту- ђено клиничко обољење, што
а по смртности трећа, одмах пак у току. У нашој земљи је значи да се не користи за терапосле Румуније и Молдавије. препоручено да сва деца узра- пију карцинома, дисплазија
Према подацима Регистра за ста 11 односно 12 година тре- или гениталних кондилома.
рак Завода за јавно здравље ба да приме одговарајуће дозе Битно је истаћи и то да имуПанчево, рак грлића материце ХПВ вакцине. Тинејџери обају низација не искључује потреу Јужнобанатском округу нала- полова који нису као деца при- бу за обављањем превентивзи се на четвртом месту у укуп- мили ову вакцину могу је при- них прегледа, будући да постоном оболевању и умирању од мити касније: жене до 26. годи- јеће вакцине не штите од свих
свих малигних тумора у жен- не, а мушкарци до 21. године типова ХПВ-а.
ској популацији. Сваке године живота.
Добро организовани скриу нашем округу око 37 жена
Тренутно су у нашој земљи нинг про гра ми (при ме на
оболи, а 15–30 умре од ове у примени две вакцине про- Папаниколау теста) могу спреболести. Најраније регистрова- тив обољења изазваних ХПВ-ом: чити и до 80% случајева рака
ни рак грлића материце беле- двовалентна (Cervarix, GSK), грлића материце. Поред оргажи се у узрасту 30–34 године која се примењује код жена ни зо ва ног скри нин га, који
живота, док је највише оболе- од девет до двадесет пет годи- подразумева преглед на свалих у узрасту 40–59 година.
на, и квадривалентна (Merck, ке три године по позиву лекаGardasil), која се даје женама ра за жене узраста од 25. до
Шта (не) може вакцина
Већина земаља Европске уније и мушкар ци ма од девет до 64. године, свака жена стариувела је имунизацију против двадесет шест година. Кли- ја од петнаест година има праничка испитивања су показа- во на редован гинеколошки
ла да дво ва лент на вак ци на преглед. Најкасније три годипружа скоро 100% заштите од не од првог сексуалног одноНАШЕМ СУГРАЂАНИНУ
преканцерозних лезија, а ква- са треба изабрати свог гинедривалентна и од гениталних колога у дому здравља и уракондилома изазваних типови- дити Папаниколау тест. Док
ма који се налазе у вакцини. тра је сек су ал на актив ност,
Треба нагласити да вакцина препоручује се да се папатест
нема ефе кат на актив ну уради једном годишње.

Недостаје још око
10.000 евра
Нашег суграђанина Милоша
Станисављевића Зеца (28), који
је у ноћи између 6. и 7. децембра прошле године доживео
тешку саобраћајну несрећу на
Малти, након чега је десет дана
био у коми, лекари су с правом
сврстали у медицинске феномене. Иако му нису давали
никакве шансе да ће преживети, Милош се у недељу, 14. јануара, вратио с Малте, а после
прегледа у панчевачкој болници пуштен је на кућно лечење!
Као што смо већ писали, у ноћи
када је доживео саобраћајку,
Милош је с тежим повредама
лица и главе примљен у болницу
„Mater dei” на Малти, у којој је
оперисан. Према речима његовог
брата Бојана, операција је трајала
шест сати, након чега је уведен у
индуковану кому. После неколико покушаја Милош је пробуђен
из коме 16. децембра. Упркос
лошим прогнозама лекара Милош
се за три недеље опоравио толико
да му за повратак кући чак нису
били потребни ни специјални
санитет ни пратња лекара.
Ипак, стање овог младића
није ни близу идеалног: за неколико месеци му предстоји операција враћања дела лобање на
место, десно око му је у лошем
стању, а од 6. јануара, када је
тек установљено да му је сломљена и нога, носи гипс.
Трауму коју породица Станиса вљевић преживља ва у

Страну
припремила
Драгана

Кожан

последњих месец и по дана,
додатно је закомпликовало и
то што Милош у тренутку несреће није био здравствено осигуран у иностранству. Србија и
Малта, наиме, немају потписан
уговор о покривању трошкова
хитних здравствених услуга,
тако да све трошкове лечења,
операције и транспорта сноси
породица. Цена болничког дана
на Малти износи 1.000 евра, а
посебно се плаћају операције,
одласци на скенер и сви остали
прегледи и интервенције. Да је
Милош морао да се врати с
Малте санитетом, уз пратњу
екипе лекара, као што се првобитно очекивало, то би коштало још око 30.000 евра. На срећу, тај трошак је избегнут.
Ипак, по напуштању болнице
на Малти Станисављевићима је
испостављен рачун у износу од
око 22.700 евра. Били су у обавези да плате депозит од 5.000
евра, а сада их чека и плаћање
остатка дуга. У хуманитарним
акцијама спроведеним од краја
децембра до данас прикупљено
је око 12.000 евра, па је Станисављевићима новчана помоћ и
те како потребна и даље.
Сви они који желе да помогну да се плате трошкови Милошевог лечења, новац могу уплатити на динарски рачун број
160-5810200045750–33, отворен у Банци „Интеза” на име
Милошевог брата Бојана Станисављевића. За уплате из иностранства отворен је рачун IBAN
RS35160583020072037851,
SWIFT DBDBRSBG. Додатне
информације могу се добити
од Боја на Ста ни са вље ви ћа
путем телефона 066/300-985.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Ораснице
У време слава и празника, када је трпеза
богатија него обично, ваљало би класичне колаче замени ти неком мало
здра ви јом вари јан том. Немојте се бринути, гости неће приметити разлику, али
ви ћете бити задовољнији јер сте свима учинили услугу мислећи на њихово здравље.
Сви памтимо ораснице
које су правиле наше баке.
Предност овог колача је у
томе што се припрема изузетно брзо, а неопходна су
вам свега три састојка. Савршено се слажу уз чај и кафу,
а неза о би ла зне су и на

шаре ном тањи ру пуном
разних ситних колача.
Снажан утисак оставља пун
укус ораха у устима, тек мало
заслађених медом. Ако волите орахе, обавезно пробајте
ове дивне колачиће. Једина
наша измена у односу на класичан рецепт јесте то што је
шећер замењен медом.

Састојци: беланца од два јајета, 300 грама млевених ораха, 20
грама сецканих ораха и три супене кашике меда.
Припрема: Загрејте рерну на 120 степени. Плех обложите папиром за печење. Умутите беланца у чврст снег. Уз лагано мешање
постепено додајте млевене орахе и мед. Када се маса сједини, формирајте 16 једнаких куглица. Сваку куглицу мало притисните (као
пљескавицу), а затим је преполовите ножем (да добијете два полумесеца). Поспите сецканим орасима и благо их утисните у колачиће.
Пеците односно сушите у рерни 45 минута.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.

9

ДРУШТВО

Петак, 26. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

КАМПАЊА НИС-а И ФОНДАЦИЈЕ EXIT

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МЛАДИ ХЕРОЈИ ДАНАШЊИЦЕ 2018.
Пријављивање до
18. фебруара
У току је избор нове генерације младих хероја Србије „Youth
Heroes” који својим талентом,
хуманошћу и успехом промовишу праве вредности. Конкурс
који заједнички спроводе компанија НИС и фондација EXIT
траје до 18. фебруара. Право
учешћа имају млади узраста од
15 до 30 година, с држављанством или пребивалиштем на
територији Републике Србије,
који имају достигнућа, награде или признања из области
обра зо ва ња, нау ке, кул ту ре,
уметности, друштвеног активизма, предузетништва и креативних индустрија.
При зна ње „Youth Heroes”
додељује се у четири области:
образовање и наука, предузетништво и креативне индустрије, друштвени активизам и култура и уметност. Победници
конкурса добиће улазнице за
фестивале ЕXИТ, „Sea Star” и
„Sea Dance”, поклон-пакет од
издавачке куће „Вулкан” и курсеве за лично усавршавање ХР
центра, а првопласирани у свакој категорији и новчану награду од 100.000 динара. Носиоци
титуле „Youth Heroes” биће проглашени на пролеће 2018. године. Сви заинтересовани кандидати могу наћи више информација о пријави за конкурс на
сајту www.youth-heroes.org.
Ове престижне награде додељују се од 2016. године са идејом да се промовишу успешни

Питер Тил је као суоснивач
„Пејпала” и „Палантира”, а
потом и као улагач у стотинама стартап компанија, међу
којима су и „Фејсбук” и „Спејсикс”, много сазнао о принципима на којима почивају
нове успешне компаније и
формулу успеха пренео студен ти ма на Стан фор ду.
Детаљне белешке је начинио
Блејк Мастерс и тако смо
добили књигу „Од нуле до
један”.
Легендарни предузетник и
инвеститор Тил указује нам
на то да заправо живимо у
време технолошке стагнације, али нас наши забавни и
шарени мобилни телефони
спречавају да то приметимо.
Информационе технологије
се брзо развијају, али то не
значи да је напредак могућ
једино на том пољу, већ да

млади људи који представљају
пози тив не узо ре у дру штву.
Како кажу идејни творци ове
кампање, свако време ствара
своје хероје, па стога траже
младе хероје, покретаче позитивних промена, оне који упркос свему и свима сваког дана
вред но раде, уче, ства ра ју,
инспиришу друге и боре се да
дају максималан допринос да

Прошлогодишњи лауреати
свој живот и своје окружење
промене набоље.
Да подсетимо, фондација
EXIT и НИС одлучили су се на
овај потез зато што у Србији
има правих младих хероја који
стварају у тишини и постижу
велике успехе (освајају медаље
на међународним научним такмичењима, унапређују своју
локалну заједницу, стварају

врхунска уметничка дела, осмишљавају креативне подухвате
итд.), а за које јавност готово да
и не зна. Идеја организатора је
да се ови млади и вредни људи
извуку из анонимности, представе јавности и промовишу као
звезде у успону, како би они
постали инспирација, понос и
узор за своје вршњаке и све нас.
З. Станижан

ПОПИСИВАЊЕ ПТИЦА

Међународна акција
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије спроводи на
територији Републике Србије
међународни попис птица водених станишта. Реч је о 52. попису птица водених станишта,
који ће трајати до 30. јануара.
У том периоду више од 150
волонтера Друштва за заштиту
и проучавање птица Србије обићи ће све велике водене површине и пописаће птице које
зиму проводе у Србији.
Уче сни ци међу на род ног
пописа водених птица паралелно ће учествовати у симултаном бројању орлова крсташа у Панонској низији, организованом у оквиру пројекта
„LIFE Pannon Eagle”, као и прикупљању података о различитим обли ци ма уни шта ва ња
птица и природе, као што је
криволов.

Два читаоца који до среде, 31. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Које су вам омиљене интернет апликације?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Од нуле до један” Питера
Тила. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Седам минута у
рају” Елоизе Џејмс
Сви проблеми Јуџиније Сноу
почели су оног тренутка када
је арогантни и дрски Едвард
Рив ушао у њен живот. Желео
је савр ше ну гувер нан ту –
желео је само и једино њу.
Не може се рећи да Јуџинија није уживала у сусрету
с тим бриљантним изумитељем и неодољиво привлачним мушкарцем, али никада не би угрозила своју репутацију афером, посебно не
са човеком који не схвата да
је она јед на дама! Он је
пушта да му се опире. Ипак,
ништа га неће спречити да
је убеди да им је суђено да

буду заједно. Обећава јој рај
на земљи. Она њему даје
седам минута.

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.

Ова акција је једна од најстаријих и најмасовнијих активности праћења природе и живот-

не средине у свету, а у Србији
се, с различитим интензитетом,
спроводи од 1982. године и

представља најстарије организовано пописивање птица на
овим просторима.
З. С.

Други позив
између Бугарске и Србије у оквиру „Интеррег – ИПА програма
прекограничне сарадње Бугарска–Србија 2014–2020”. Програм је кофинансиран из
Инструмента за претприступну
помоћ Европске уније.
Општи циљ је постизање уравнотеженог и одрживог развоја

пограничног региона између
Бугарске и Србије као дела европског простора, кроз планиран економски раст, прилагођавање климатским променама и унапређење система образовања. Укупна
сума издвојена за други позив за
прикупљање предлога пројеката
је 12 милиона евра. Пројектни

предлози треба да буду из области: одрживи туризам, млади и
животна средина, а крајњи циљ
програма је повећање капацитета локалних и регионалних власти за развој и имплементацију
заједничких пројеката. Рок за
достављање предлога пројеката
је 23. април.
З. С.

ОМИЉЕНО ШТИВО И У ФРАНЦУСКОЈ

Уз „Панчевац” и на скијању
Чла но ви Фудбалског клуба
„Динамо 1945”, као сваке године, ни овог пута нису на одмор
оти шли без свог оми ље ног
листа.
Старо друштво: Думба, Пера,
Иван, Тиха и Неша свим нашим
читаоцима послали су поздрав
из француског скијалишта Les
2 Alpes.
„Панчевац” је у тренуцима
одмора – неизоставан.
А. Ж.

нас велика достигнућа чекају у свим гранама индустрије и свим областима услужних делатности. Најважније што сваки предузетник
мора знати, јесте да размишља својом главом.

Два читаоца који до среде, 31. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Колико често гледате информативне емисије?”, наградићемо по једним примерком књиге „Седам минута у рају” Елоизе Џејмс. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА

Министарство за регионални
развој и јавне радове Републике Бугарске у сарадњи с Министарством за европске интеграције Владе Републике Србије
објавило је 22. јануара други
јавни позив за прикупљање предлога пројеката с циљем побољшања прекограничне сарадње

„Од нуле до један”
Питера Тила

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ментална гимнастика

У прошлом броју нашег
листа питали смо вас колико често решавате укрштенице. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге
„Кућа Голденових” Салмана
Руждија за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Не решавам укрштенице, оне решавају мене, јер је
цео живот једна велика укрштеница с много непознатих и водоравно и вертикално.” 063/3100...
„Испијање јутарње кафице почињем читањем дневне штампе, а завршавам
укрштеницом. Четвртак је
посебан, ви и окомито-водоравна ментална гимнастика
уз чај у пет.” 064/3456...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у
„Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијих одговора на
питање које игрице играју
на мобилном телефону.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Једанаест
дана” Јелене Јевремовић
Недељковић.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Оне игрице које ме својом темом враћају у детињство.” 063/8434...
„Игри ца почи ње кад
стигне СМС подсетник из
банке о доспелој рати за
кре дит. Играш тако што
измириш дуг на време, а
ако не успеш – губиш
живот. И тако сваког месеца, има три ста нивоа!”
063/1012...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ТРАГЕДИЈА У ОМОЉИЦИ

ПОЛИЦАЈЦИ У НЕКОЛИКО ИНТЕРВЕНЦИЈА ЗАСЛУЖИЛИ ПОХВАЛЕ

Страдао у пожару

БИЛИ СУ ХРАБРИ И ХУМАНИ

Осамдесетогодишњи Никола Б. из Омољице погинуо
је у пожару који је избио у
том селу 22. јану а ра око
11.30. Према незваничним
информацијама, до ове тра-

Иако су седморица ватрогасаца који су интервенисали брзо
угасили ватру и спречили да
се пламен шири даље, када су
пронашли Николино тело, нису
могли да га спасу јер није давао

Младић који је убио
оца и био наоружан
мирно се предао
Након „филмске”
потере ухапшени
отмичари

ге ди је је нај ве ро ват ни је
дошло када се због неправил не упо тре бе гре ја ли це
упалио кревет.

знаке живота. Да ли је преминуо због гушења димом или из
неког другог разлога биће јасније након обдукције.

ЈОШ ЈЕДАН ВОЈНИЧКИ ПОДВИГ

Спречио покушај
самоубиства
После старијег водника Ивана Ристића и његових колега
Горана Васића и Јована Ђокића, који су крајем прошле
године у близини касарне
„Народни херој Стевица Јовановић” у Панчеву спасли жену
коју је мушкарац хтео да убије, ових дана је још један војник начинио подвиг.
Старији водник прве класе Дарко Трифуновић прошле среде око 21 сат на путу
Лештане – Бубањ поток спасао је живот непознатом човеку који је у паркираном возилу покушао да се убије.
– Нијед ног тре нут ка се
нисам премишљао да ли да
му приђем. Тек сада, како
време одмиче, схватам шта

– Старији водник Трифуновић још једном је показао
зашто је Војска Србије најцењенија институција у српском народу – због људи који
носе униформу и раде свој
посао на најчаснији и најхра бри ји начин. Овим је
потврђено да се наши грађани увек могу ослонити на
Војску Србије – нагласио је
министар одбране.
И генерал Диковић је за
подвиг водника Трифуновића имао само речи хвале. Он
је истакао да су припадници
Војске Србије увек спремни
да, ако затреба, на сваком
месту помогну грађанима.
– У овом случају су спасени један живот и будућност

Током претходних дана догодило се неколико критичних
ситуација из којих се видело
да се запослени у полицији све
чешће суочавају са опасностима, али без обзира на то чине
под ви ге у који ма спа са ва ју
животе другима.
Почетком недеље у околини
Тутина ухапшен је деветнаестогодишњи младић који је био у
бекству након што је убио оца
ножем. Иако је био наоружан
пиштољем, после краћих преговора мирно се предао полицајцима, па је избегнута могућност да дође до трагедије.
У брзој и ефикасно изведеној акцији припадници Министарства унутрашњих послова
лишили су слободе и привели
три особе из Пирота због тога
што су у Београду отеле 32годишњег мушкарца.
Након што су га претукли
због дуга, уз претње су га натерали да изађе из стана на Палилули и седне с њима у аутомобил, после чега су се удаљили
у непознатом правцу. После
потере која је наликовала на

сцене из акционих филмова и
трајала скоро два сата, аутомобил у коме су се три отмичара и њихова жртва налазили, зауставило је полицијско
возило пресретач поред наплатне рампе у близини Ниша, на
ауто-путу.
У Старој Пазови догодио се
инцидент у коме је С. Б. (54)
претио и ударио полицајца који
је дошао да интервенише због
тога што је физички напао сина.
Он је ухапшен и приведен због
сумње да је починио кривична
дела насиље у породици и напад
на службено лице током вршења дужности.
Брза и ефикасно изведена била
је и акција у којој су полицајци
из Београда и Крушевца ухап-

сили три лица због постојања
основа сумње да су на превару
отели једну 39-годишњакињу.
Најпре су је натерали да уђе у
аутомобил, а онда су изашли из
Београда. Током вожње су уз
претње покушали да јој изнуде
3.000 евра. Дошли су до Јагодине, предали је другим особама,
а онда су се вратили у Београд.
Ухапшени су у Земун Пољу, а у
оном што су урадили, помагао
им је и један полицајац, који је
такође ухапшен с њима.
Полицајци из Земуна Мирослав Бујић и Дејан Савић заслужили су честитке због храбрости и хуманости. Ове особине
су показали када су пре седам
дана у Земуну спасли четрнаестогодишњу девојчицу која је
хтела да скочи с трећег спрата

због лоших оцена у школи и
недо вољ не кому ни ка ци је с
родитељима.
Исто се може рећи и за њихове колеге из Крагујевца, саобра ћај не поли цај це Нена да
Мати ћа, Душа на Раши ћа и
њихо вог ста ре ши ну Боја на
Бубању. Они су својим аутомобилом хитно превезли девојку
у Београд јер јој је у једној болници била заказана трансплантација бубрега.
Присебност и племенитост су
показала и двојица припадника зрењанинске полиције. Они
су, не двоумећи се, пре доласка
ватрогасаца и лекара спасли
живот и указали прву помоћ
суграђанину кога је захватила
ватра у једном пожару.

ПОВОДОМ ЈЕДНЕ ПРЕСУДЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

Пооштрена казна за тешку саобраћајну несрећу
Хоће ли доса да шња прак са
судија да одговорне за тешке
саобраћајне несреће у којима
има погинулих кажњавају благим казнама постати прошлост?
Апелациони суд у Београду
донео је једну пресуду која иде
у прилог томе.
У главном граду се 31. августа 2016. догодила несрећа у
којој су се сударила два аутомобила. Изазвао ју је возач М.
М. због тога што брзину кретања није прилагодио стању пута.
Услед пребрзе вожње изгубио је
контролу над воланом у једној
кривини, прешао преко средишње линије и директно се сударио с другим аутомобилом, који
је долазио из супротног смера.
Након тога оба возила су
излетела с пута у леву страну,
а једно од њих, којим је управљао Д. С., ударило је у металну бандеру и возач је задобио
тешке повреде, због којих је
неколико дана касније преми-

Кривци за тешке удесе углавном добијају благе казне
нуо у болници. Уместо да му
помогне и сачека долазак полиције и Хитне помоћи, кривац
за ову несрећу, возач М. М.,
одмах је побегао. Полиција је
расписала потерницу за њим,
али он се девет месеци крио и
после тога је ухапшен.

На крају суђења, које је завршено 31. августа прошле године, првостепени суд га је осудио на изузетно благу казну од
годину и по затвора (!?) и забранио му је да две године управља моторним возилом. Међутим, Апелациони суд у Београ-

ду је недавно ту казну преиначио и правоснажно га је осудио на четири године затвора.
Отежавајуће околности су то
што није пружио помоћ повређеном возачу и што је побегао
с места несреће, а потом се
дуго крио. Судије нису занемариле ни то да је М. М. раније био више пута осуђиван за
разна кривична дела која је
починио, што значи да те казне
нису имале никакав утицај на
њега. Због тога у образложењу
одлуке Апелационог суда пише
да судије првостепеног суда
које су га осудиле на годину и
шест месеци затвора нису на
адекватан начин вредновале
околности под којима је окривљени извршио кривично дело
и да нису узеле у обзир његово
држа ње после сао бра ћај не
несреће, као ни друге отежавајуће околности. Олакшавајућих околности које би ишле
у његову корист није било.

Водник Дарко Трифуновић (десно)
сам урадио и добар је осећај. Сматрам да би сваки
припадник Војске Србије, па
и јединице у којој радим, без
размишљања урадио исто.
Човек кога сам спречио да
се убије превезен је у болницу, и према информацијама
које сам добио, ван је животне опасности – изјавио је водник Трифуновић.
Поводом његовог подвига
23. јануара су га примили
министар одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић.

једне породице. Као што је
рекао водник Трифуновић,
сва ки при пад ник Вој ске
Србије учинио би исто на
њего вом месту. Због тога
честитам и воднику Трифуновићу и његовим старешинама на подвигу достојном
дивљења – додао је Диковић.
На пријему у Генералштабу Војске Србије саопштено
је да је водник Дарко Трифуновић награђен бесплатним седмодневним боравком
у војном одмаралишту на
Тари за њега и чланове његове породице.

У СУБОТУ ПО ПОДНЕ

Радник погинуо на
градилишту
У суботу, 20. јануара, око 15
сати, на градилишту у Улици
Димитрија Туцовића 121 догодила се несрећа у којој је погинуо Л. И. из Иванова, рођен
1975. године, радник фирме која
је на том месту изводила радове
ради постављања канализације.

Он је био у рову дубине
око два метра када се он изненада обрушио, због чега су
несрећног радника затрпали
земља и песак. Повреде које
је задобио биле су толико
тешке да је преминуо на лицу
места.

НОВА МЕРА НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА

Обавезно пријављивање већих сума новца
Од 1. јануара ове године цариници ће ригорозније него до
сада морати да контролишу има
ли међу путницима који излазе из наше земље или улазе у
њу оних који желе да перу новац
или да финансирају тероризам.
У фокусу њихове пажње биће
лица која пријаве да имају код
себе више од 10.000 евра или
противвредност у другој валути.
Важно је напоменути да ће моћи
да контролишу и оне с мање
новца код себе, ако им се учине
сумњивим. То пише у упутству
које је Управа царина недавно
доставила запосленима на свим
граничним прелазима.
У њему се, између осталог,
може прочитати да је обавеза
путника да пријаве цариницима уколико имају код себе више
од 10.000 евра на снази од 2009.
године, али да је поново актуализована због Поглавља 29, о
коме ће Србија преговарати са
Европском унијом.
Процедура пријављивања и
евидентирања већих сума новца

од дозвољене на граничним
прелазима предвиђена је чланом 67 Закона о спречавању
прања новца и финансирања
тероризма који је усвојен 5.
октобра 2017, а ступио је на
снагу 1. јануара ове године.
Тим правним актом је предвиђено да грађани који уносе у
земљу или из ње износе већу
суму новца од дозвољене морају обавестити царинике о томе.
Након тога они ће попуњавати
два примерка пријаве и уносити податке из пријаве грађана у компјутер.

Обрасце пријава моћи ће да
попуњавају и грађани, с тим што
ће морати да их предају цариницима када заврше. Постоји још
једна могућност, а то је да грађани пре доласка на царину одштампају пријаве које су објављене на
сајту Управе царина, да их попуне и предају цариницима када
дођу на граничне прелазе.
На крају ће цариници потписати и печатирати оба примерка пријаве и даће један подносиоцу, а други ће задржати за
себе. Подаци о онима који буду
уносили веће суме новца од

дозвољеног износа, мораће да се
у року од три дана пошаљу Управи за спречавање прања новца.
У случају да цариници открију
уношење веће суме новца од
дозвољене и посумњају да је реч
о покушају прања новца или
финансирања тероризма, мораће и да образложе разлоге за то.
Уколико путници не пријаве уношење или изношење веће
суме од дозвољене, а цариници посумњају у то и открију
такав покушај, мораће да одузму сав новац који прелази
дозвољени лимит и да потврду о томе дају власнику. Подаци о одузетом новцу мораће
такође да се у року од три дана
доставе Управи за прање новца. Након тога биће покренут
прекршајни поступак против
лица коме је одузет новац.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СВЕТЛАНА ПЕТРОВ, РЕЖИСЕРКА И СЦЕНАРИСТКИЊА ФИЛМА
„ПРВА ТРЕЋИНА – ОПРОШТАЈ КАО КАЗНА”

СЕЋАЊЕ НА НЕПРАВЕДНО
ЗАБОРАВЉЕНЕ ЖРТВЕ РАТОВА
Према истинитој
причи заробљеника
др Недељка Зеца
У снимању
учествовали глумци
и чланови екипе из
Београда
Екипа младих филмских стваралаца, углавном из Панчева,
снимила је и недавно на друштвеној мрежи „Јутјуб” објавила кратак филм под називом „Прва трећина – Опроштај
као казна”, који је настао с
циљем да се укаже на све неправедно заборављене жртве ратова на овим просторима. Филм
је снимљен према истинитом
догађају и причи заробљеника
др Недељка Зеца, који је био
задужен за процену психичког
стања логорских кољача. Он је
преживео Јасеновац и наставио стручну праксу. Након рата
је сведочење кољача пренео
писцу Момиру Војводићу. О
самом процесу рада разговарали смо са Светланом Петров,
режисерком и сценаристкињом
овог остварења.
ПАНЧЕВАЦ: На овом филму радили сте пре нешто више
од две године. Колико је укупно трајало снимање?
СВЕТЛАНА ПЕТРОВ: У поређењу с припремама и након
тога с постпродукцијом, само
снимање је трајало веома кратко – свега недељу дана. Али да
би се наш буџет, који је био
скроман, уклопио и да бисмо
искористили све ресурсе, све
је морало добро да се органи-

зује и припреми. Сваки детаљ
морао је да буде осмишљен, јер
је сваки минут снимања драгоцен. За то је био задужен наш
продуцент Бојан Бабин са својом екипом, који је уложио много напора и времена да бисмо
у тих неколико дана успели све
да постигнемо. Јер, увек се деси
нека непредвиђена ситуација,
што је драж ове професије, а

фијом и костимима. Но највише похва ла иде глум ци ма.
Ненад Хераковић је, поред тога
што је фантастично понео једну заиста незавидну улогу –
доктора, посматрача, судије –
поврх свега био велика подршка захваљујући свом знању и
искуству. Велику захвалност
дугујемо и Татјани Марин, која
је бринула о свим оним ства-

Са снимања филма
ви морате да будете спремни
на све како бисте се у свакој
ситуацији што боље снашли.
• Да ли су у изради учествовали само Панчевци?
– Екипа је била мала, али
складна. За такав подухват,
могло би се рећи, чак и сиромашна. Већина људи који су
радили на филму била је из
Панчева, почев од покретача
целе при че Боја на Баби на,
потом Игора Лепедата, директора фотографије, као и Георгеа Помане, који се стоички
ухватио укоштац са сценогра-

ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА И ЦРТЕЖА

Архитектоника

рима на које нико не обраћа
пажњу, као и тандему тонаца:
Златку Полаку и Драгану Хрњезу. Наравно, и статистима, којих
је било петнаестак. Свако од
њих, иако су први пут на филму, и поред појединих проблема на снимању, професионално се понео са својом улогом.
Један део сарадника био је из
Београда.
• Како сте дошли на идеју да
радите баш овакву причу?
– Тешко питање. Нажалост,
одговор није претерано романтичан. Идеја није била моја,
нити сам икада била склона
овом жанру и начину приповедања, али зато ми је цео пројекат био изазовнији, што је на
крају и пресудило да се ангажујем. Идејни творац пројекта
је Милан Зарић, који је дуго
радио на овој причи, на истраживању о догађајима и људима, на све до че њи ма. Бојан
Бабин, који је радио с њим на
претходним пројектима, контактирао је са мном и након
дугог премишљања решила сам
да се опробам и у једној причи
која ми је, искрено, била страна, али успела сам да нађем

свој угао гледања. Нажалост,
професија којом се бавим у
земљи Србији ми не пружа много слободе, али своје границе
увек треба ширити и истраживати, јер ако останемо у неком
свом предубеђењу да је оно што
знамо једино што постоји и најбоље за нас, губимо право да
се жалимо. Да нисам пробала,
жалила бих и не бих имала
ново искуство.
• Како је текао процес рада
и на шта сте утрошили највише времена?
– Процес рада је био прилично напоран, опет, из мог
угла, неизрециво тежак. Само
суочавање с таквом једном причом, са свим документима из
тог времена је стравично. Дуго
сам имала кошмаре док сам
писала сценарио. Уверена сам
да су сви који су учествовали у
стварању овог филма имали
слична осећања. Но сви су оставили своје емоције по страни
и посветили су се послу. Сама
припрема за снимање трајала
је око годину дана, желели смо
све да урадимо што професионалније – од кастинга и проналажења локација па до самих
проба. Све то одузима пуно времена, а сви чланови екипе су
били запослени, тако да нисмо
могли искључиво томе да се
посветимо. Највише времена
је ипак отишло на постпродукцију, јер је продукцијски тим
желео да што боље дочара цео
ужас периода о којем смо снимали.
• Да ли сте задовољни крајњим резултатом и где ћете пласирати филм?
– Била бих себична када бих
рекла да сам задовољна, јер
увек може боље. Али оно чиме
јесам задовољна, јесте то што
су површне и импулсивне реакције, од којих сам много више
стрепела, на моју срећу, изостале. Надам се да су они који
су одгледали овај филм бар на
секунд схватили и његову поенту. Он није снимљен да би изазвао даље сукобе, већ да би се,
с једне стране, одала почаст
жртвама, а с друге, да би се
размислило о свему и смогло
снаге за опроштај. Што се тиче
његове будућности, о томе одлучује продуцент.

КОНЦЕРТ ИРИНЕ ПЕЈОСКЕ

Чаробно вече уз харфу
Изложба цртежа и скулптура
Милана Кулића под називом
„Архитектоника” отворена је у
четвртак, 18. јануара, у Галерији савремене уметности.
Сам назив изложбе говори о
уметниковом односу према
скулптури. Како он наводи, оно
што га највише занима јесу фундаменталне ствари као што су
пропорција, однос и распоред
маса, што се најбоље одсликава
кроз архитектонске склопове.
– Радо ви су наста ли као
резултат истраживања нечега
чиме се годинама бавим. Нека
моја размишљања кроз мале
скице, од којих се неке налазе
и у већим форматима – рекао
је Кулић.
Он је додао да скулптуре прате и цртежи, којима је желео
да се изрази и кроз боју.
– Не практикујем боје у скулптури, јер мислим да се тако губи
чистина информације коју желимо да пренесемо кроз идеју, па
сам то одвојио. Цртежи су само
елемент, додатно је укључена
боја и површина. Рекао бих да

су ови цртежи површински разложена скулптура – објаснио је
аутор изложбе.
Милан Кулић је завр шио
основне и мастер академске
студије на Вајарском одсеку
Факултета ликовних уметности у Београду, где тренутно
завршава докторске студије.
Био је стипендиста Фонда за
мла де тален те (2009/10. и
2011/12), као и Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја, где је од 2014. године
ангажован на пројекту „Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у преисторији и раној историји Балка на” при Бал ка но ло шком
институту САНУ.
Добитник је награде „Сретен Стојановић” за резултате у
скулптури (2011) и награде за
скулптуру у материјалу СО Савски венац (2010. и 2012). Члан
је Удружења ликовних уметника Србије (УЛУС) од 2015.
године.
Изложба ће бити отворена
до 9. фебруара.

Петнаестогодишња харфисткиња из Београда Ирина Пејоска наступила је у петак, 19.
јануара, у Галерији Милорада
Бате Михаиловића.
Млада музичарка ће ових
дана одржати два концерта у
Џакарти. Први ће бити у концертној дворани главног града
Индонезије, а други у луксузном ризорту „The Sundanese
Cultural Village”, где ће присуствовати и амбасадор Републике Србије у Индонезији Слободан Маринковић.
– Веома сам узбуђена. Предстојећи наступи су ми као остварење сна. Одувек сам хтела да
одржим свој солистички концерт, а посебно ми је драго што
ће то бити у тако великом граду као што је Џакарта – каже
млада Ирина Пејоска
Она је првенствено почела да
свира виолину, међутим када је
њена мајка Ивана Пејоска, и сама
врхунска музичарка и педагог с
великим бројем признања, приметила колико је талентована,
врло брзо ју је уписала на харфу.
Тренутно похађа Савремену
гимназију и Музичку школу
„Станковић”, где је прошле

године, као матурант основног
музичког образовања на одсеку за харфу, проглашена ђаком
генерације. Иако планира да
се у будућности бави музиком,
засад су јој подједнако важне
обе школе.
Талентована харфисткиња је
Панчевцима приредила изузетно музичко вече свирајући композиције Дебисија, Дурана,
Пешетија и Забела.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Културни телекс
Музика
Четвртак, 25. јануар, 21 сат, дворана „Аполо”: „НаранЏемовање”.
Петак, 26. јануар, 21 сат, дворана „Аполо”: џез концерт
квинтета „Ка”.
Субота, 27. јануар, 21 сат, дворана „Аполо”: годишњи концерт састава „Исказ” са гостима и сарадницима.

Тематски програм
Од понедељка до петка, 29. јануара – 2. фебруара, 19 сати,
Градска библиотека: недеља руског филма у Панчеву.
Петак, 26. јануар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Субота, 27. јануар, 18 сати, дворана Културног центра: Светосавска академија.

Представе
Четвртак, 1. фебруар, 19.30, дворана „Аполо”: позоришна
представа „Фауст”.

ЏЕЗ ВЕЧЕ

Петак уз квинтет „Ка”
У дворани „Аполо” Дома
омладине у петак, 26. јануара, од 21 сат, биће одржан
концерт џез састава „Ка”.
Квинтет чине врхунски
солисти: Матијаж Микулетић (тромбон), Иван Алексијевић (клавир), Макс Коче-

тов (алт саксофон), Душан
Иванишевић (бубњеви) и
Милан Павковић (контрабас).
Те вечери извешће оригиналне композиције, али и
дела савремених џез, нео-бап
и мејнстрим композитора.

избор

МОЈ
МОЈ
Време љубави
Весна Зенг, педагог у ОШ
„Бранко Радичевић”
MУЗИКА: Када је реч о музици, на мене је посебан утисак оставила песма „Tempo
de amor” („Време љубави”).
Вра та ка све ту бра зил ске
мелан хо лич не лепо те џез
музике отворила ми је харизматична и топла Сања Марковић.
Џез певачица, композиторка и сјајан вокал, мотивисана елементима фолклора и
музичког предања Африке и
Бразила, узима диригентску
палицу и оснива петочлани
бенд (вокал, гитара, саксофон, клавир, контрабас и бубњеви) „Brazilian Jazz Collective”, који изводи бразилску
музику. Ова музика је спој
елемената етно-звука, џеза и
класике и својом комплексношћу чини овај бенд потпуно аутентичним. Огледало њене музике чине слобода извођења, импровизација
и стални весели ритмови.
Рит мич ким пул сом којим
изазивају једни друге, музичари на сцени остављају утисак сталног надметања и такмичења, али су у суштини
јединствени и хармонични.
Искрена и лепа музика која
подстиче сусрет са сопственим потиснутим емоцијама
прави је пут за све оне који
желе да уђу у чаробни свет
џез музике.
ФИЛМ „Чудо” у режији Стивена Чбоскија је инспиративна и поучна прича о симпатич ном десе то го ди шњем
дечаку који има аномалије
на лицу због тешког генетског поремећаја. Први пут се
сусреће са свим изазовима
укљу чи ва ња у вршњач ки
колектив тек у петом разреду, јер се до тада школовао
код куће. Његова доброта
плени, он одаје утисак самопоузданог дечака, а у дубини душе у школу креће с
неизвесношћу од попреких
погледа и коментара својих

будућих другара. Сјајна глумачка екипа представила нам
је једног тинејџера кроз чији
лик се приказује стварност
обојена тешким одлукама и
бујицом осећања неприхваћености због предрасуда и
нети пич ног изгле да. Овај
дирљиви филм неће оставити гледаоце равнодушним
без обзира на узраст и подстаћи ће размишљања о другарству, правди и лојалности.
Поро дич но
него ва ње
истинских и правих вредности је једини начин да емпатија постане идеја водиља
сваког малог бића које ће
својим деловањем променити свет.
KЊИГА „Пустињски цвет”
Варис Дирије је аутобиографско дело манекенке и амбасадора УН који се бори за
људска права, а првенствено
се залаже за укидање женског обрезивања. Кроз свој
роман хра бра Сомал ка је
детаљно описала бол, сузе и
патњу кроз коју је прошла са
само пет година. Обичаји
односно део иницијација кроз
које про ла зе девој чи це у
вели ком бро ју африч ких
земаља нехумани су и незамисливи у данашњем друштву.
Овај роман нас подсећа и
подстиче на размишљање о
неједнаким људским правима на нашој планети.
„... Изванредна храброст...
најлепше надахнуће за свакога.” (Е. Џ.)
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пежо
307, 1.6 ХДИ, повољно, 2005. 065/95605-00. (СМС)
РЕНО трафик, 2003.
годиште, теретно, 1.9
дизел, 3.300 евра.
063/764-41-07.
ФОРД сијеру, топ
стање, писаћи сто,
бојлер, витрину, ТВ
филипс. 060/143-6210. (253863)
СУЗУКИ свифт 1.0,
1998. годиште, бензин + ТНГ, 600 евра.
060/311-29-64.
(254108)
ОПЕЛ КОРСА ЦЕ 1.2,
металик црн, лимарија и мотор у одличном стању, има
серво волан, климу,
без улагања, годиште
2003. Регистрован до
краја 2018, 2.500
евра. 063/723-19-40.
(254100)
ОПЕЛ зафира, 2003,
фабрички метан, добар, власник.
063/320-670.
(254153)
СИТРОЕН Ц 5, 2002,
бензин, плин, атест.
064/004-52-30.
(254150)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за јефтинији октавију
1.9 ТДИ, регистрован, 2008. 065/61045-67. (254149)
ПРОДАЈЕМ тојоту
королу, 2000. годиште, 228.000 км.
063/371-084.
(254141)
ФИЈАТ пунто 1.2,
2004, бензин-гас,
аларм, даљинско закључавање, регистрован до 23. јануара 2019, гаражиран,
стање одлично. Цена
договор. Тел.
065/346-20-20.
(254223)

ХИТНО продајем југо 55, 1989. годиште,
добро очуван, 250
евра фиксно.
064/462-81-82.
(254185)
ПУНТО 1.2, застава
10, 2006. годиште,
43.000 км, први власник. Тел. 065/21049-50. (254198)
АУДИ А 6, 1.9, 2003,
кожа, грејачи седишта, паркинг сензори. Екстра. 063/251812. (254255)
ФОРД фијеста 1.4
ТДЦИ, део 2011,
прешла 183.000 км, у
одличном стању, регистрована до фебруара 2018, 6.000
фебруара. Саша.
Тел. 063/351-749,
060/688-40-44.
(254256)
ФОРД сијера, топ
стање, писаћи сто,
бојлер, витрину, ТВ
филипс. 060/143-6210. (235863)
ПРОДАЈЕМ скутер
пежо ludix 10 RU
2005. 064/004-52-30.
(254301)
СИТРОЕН ксара 2.0
ХДИ, 90 КС; 240.000
км. 064/479-40-85.
(254340)
ШКОДА фабија 1.4
МПИ, 2002, караван,
сва опрема, мало
оштећена. 064/58750-24. (245341)
ПАСАТ Б 4, 1.9 ТДИ,
1994, клима, шибер,
регистрован до 9.
септембра. 064/58750-24. (254341)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, децембар, динамик опрема, 96.000 км, власник.
064/587-50-24.
(2543419)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ОГЛАСИ

ГОЛФ 6, прешао
50.000 км. 063/89208-35. (254177)
СТИЛО 1.9 ЈТД,
2003, троје врата,
сва опрема, у првој
боји, власник.
064/587-50-24.
(254341)
ПРОДАЈЕМ пунто
2002. годиште, дизел,
1.9, цена 1.100. Тел.
063/145-00-94.
(254342)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у био ком стању,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(253077)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)
КУПУЈЕМ
аутомобиле
у било ком стању од
80 до 1.500 евра.
063/165-83-75.
(254345)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању
од 70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(254354)
МАШИНЕ

НОДЕТ сејалица,
нов, тип са хидромаркером, 1.750
евра. 063/320-670.
(254123)

marketing@pancevac-online.rs

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту.
064/2386-51-87.
(254181)
АПАРАТИ

КИНО филмове 8
мм, 16 мм и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(254034)
ТВ половни, 37, 54,
66, 72. 348-975,
066/348-975.
(254026)
ВЕШ-МАШИНА, ТВ
беко и половни делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(254182)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353463. (2543449
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈА огревног
дрвета: буква, багрем, цер, храст, мешано, исечено и исцепано. Повољно.
064/080-86-99.
(253130)
ПРОДАЈА свих врста
огревног дрвета и
услужно сечење, цепање. Босанац.
064/357-82-08.
(253930)
БАГРЕМ, буква, цер,
огревно дрво на продају. 060/603-32-32.
(252926)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване програматоре
(електро-механички)
за веш-машине. Тел.
066/318-235.
(253508)
ПРАСИЋЕ и јагањце
продајем, вршим печење на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09.
ПРЕОСТАЛО тврдо
дрво. 065/440-09-65.
(253763)
ТВРДО огревно дрво,
дрво, превоз, бесплатан, мерење код вас
кући. 064/356-03-93.
(253754)
СВИЊЕ на продају,
Панчево, Новосељански пут 103. Тел.
064/393-56-20.
(253773)
ТУЧАНИ казан за
маст, роштиљ, ново,
повољно. 064/40965-89, 063/716-6731. (254032)
КОТАО 40 кв, там
штадлер, као нов,
увоз, повољно, монтажа. Тел. 064/12363-65. (4748)
ПРОДАЈЕМ свиње
око 150 кг. Тел.
013/263-47-22.
(254019)

КОТЛОВИ свих величина, нови, израда,
атест, гаранција,
монтажа. Тел.
064/137-64-14.
(254072)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2
кв, фрижидер мали,
веш-машину.
064/129-73-60.
(254083)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно, акција. 061/19881-42. (254101)
АЛАТ за клање, ланци, бренер, сајла, чекрк за дизање свиње.
Тел. 062/655-244.
(254114)
ПРЕОСТАО пелет са
сертификатом.
064/595-29-59.
(254116)

ПРОДАЈЕМ букву,
храст, цер – са услужним сечењем. „Топлина ММА”.
063/364-310.
(254110)
ПАТИКЕ ципеле, 38,
женске, оригинал пума, скечерс, 1.000
динара. 064/354-6976. (254120)
ЛР КОШНИЦЕ, нове
у комплету или појединачно, делове,
продајем. 060/66079-60. (254137)
ПРОДАЈЕМ прасиће
од 20 кг, клање и достава. 063/812-3604. (254357)
ПРОДАЈЕМ домаћу
живину: кокошке и
мутаве патке.
063/894-84-23.
(254191)

ПРЕОСТАЛА дрва
храст, цер.
064/595-29-59.
(254166)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 335-930,
064/366-57-87.
(254161)
ПРОДАЈА плинских
делова. Тел.
063/774-99-81,
013/342-391.
(254175)
ПРОДАЈЕМ метални
болнички кревет плус
антидекубит душек
са компресором.
063/894-84-23.
(254191)
ПРОДАЈЕМ очувану
гарнитуру, тросед,
двосед, фотеља. Тел.
353-630. (254199)
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ОГЛАСИ

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара, нова.
371-568, 063/773-4597. (254229)
ОРМАН гардеробни
продајем – 90 х 55 х
220. 063/372-113.
(254232)
ПРОДАЈЕМ брачни
кревет, кип са сандуком за постељину.
Тел. 063/645-063,
(254234)
ПРОДАЈЕМ половну
веш-машину, врло
очувану, повољно.
Тел. 060/037-05-60.
(254239)
ПРОДАЈЕМ дрва за
огрев, преостала.
063/868-02-06.
(254236)

ВЕШ-МАШИНА, мања-већа, фрижидер,
угаона ганритура,
новији двосед, тросед, фотеља, мањи
сто са столицама,
два душека, шиваћа
багат.
Тел. 063/861-82-66.
(254272)
ДРВА за огрев: барем, јсен, црвена врба, топола, преостала, повољно.
064/122-69-78.
(254281)
ВЕШ-МАШИНА исправна, горење, једну неисправну, нешто мало намештаја
(сто, столице, комода). 065/248-25-78.
(254291)
ПОВОЉНО продајем
продавницу здраве
хране. 061/235-1750. (254292)
ШПОРЕТ, решо, рингле, грејаче, бунда,
јакна, ципеле мушке,
колица, тепих.
064/635-77-42.,
(254297)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. 064/40277-96. (254304)
ПРОДАЈЕМ ретку
шиваћу машину, очувану, има 120 година, 200 евра.
064/305-80-73.
(2554305)

РОТВАЈЛЕР – штене
мужјак, три месеца,
лепо и напредно, однеговано у кући, са
свим потребним вакцинама, од одличних
родитеља који су у
влансиштву и могу се
видети. 063/859-1307. (254315)
КОМПЛЕТНО ремонтоване ТА пећи свих
кв, достава, монтажа
гратис, гаранција.
061/641-30-36.
(254317)

ВЕШ-МАШИНЕ на
продају – горење
прање, индесит прање и сушење.
063/158-27-50.
(2543499
НА ПРОДАЈУ ТА пећ,
исправна, 70 евра.
Тел. 064/144-94-56.
(254352)
ПРОДАЈЕМ гобницу
за двоје, потпуно
сређена, Католичко
гробље. 064/438-1235. (2543469
ПРОДАЈЕМ два кауча и фотељу-лежај.
Тел. 064/237-25-83.
(254324)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе, калове, остали
метални отпад.
060/521-93-40.
(254156)

КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, сатове, стари новац,
слике, стару бижутерију, статуе, саре сифон флаше, старо
покућство. 063/70518-18, 335-930, 335974. (254161)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере,
веш-машине, замрзиваче.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(253559)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала,
разгледнице, књиге,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(253999)
ТА пећи купујем,
свих формата, плинске боце, полован
намештај и остало.
066/900-79-04.
(254025)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(254103)
КУПУЈЕМ угаоне гарнитуре и троседе
кожне.
013/351-602,
063/708-13-03.
(254217)

КУПУЈЕМ старе, зидне, џепне и ручне сатове. Одмах плаћам,
договор. 064/305-8073. (254305)

КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, замрзиваче, веш-машине, телевизоре.
061/321-77-93.
(254350)
КУПУЈЕМО гвожђе,
акумулаторе, алуминијум, замрзиваче,
шпорете, веш-машине и све остало.
064/484-13-76.
(254350)
КУПУЈЕМ сатове,
пенкала, ордење, медаље, мале плинске
боце, разни алат.
064/867-48-11.
(254347)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе и старе
аутомобиле, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре.
061/206-26-24.
(254350)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, шири центар, и
улични део куће, 50
м2, повољно.
066/937-00-13.
(СМС)
НОВА МИСА, етажа
куће, део дворишта,
37.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (254167)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. 062/415359. (253487)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Златибору за
Панчево, стан или
кућа. 069/158-63-76.
(253682)
ПАНЧЕВО, заједно
кућа + локал на 8
ари, Водна заједница, Димитрија Туцовића 24. 063/130-0407. (253761)
У МРАМОРКУ у главној улици, близу центра, хитно продајем
комфорне куће, договор. 069/255-8786. (253847)
КУЋА, Омољица, реновирана, 120 м2, 9
ари плац. 065/96193-22, 064/200-0209. (254001)
ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут код
„Пивашевића”, цена
15.000. 060/353-9910. (254008)
НА ПРОДАЈУ плац 3
ара, Јоакима Вујића,
Стрелиште, 680 евра.
Тел. 063/606-497.
(254014)
ПРОДАЈЕМ земљу у
Долову, Ливадице.
319-754, 061/153-3461. (254061)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, њива 30 ари,
дозвољена градња,
Братства јединства,
други просек. Струја,
вода, телефон испред. Тел. 013/366234. (254037)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара,
добар прилаз и ширина плаца. 069/21397-37. (254180
СТРЕЛИШТЕ, нова
кућа 156 м2, екстра
локација. 063/637673. (254049)

БАШТА, воћњак, кућа, гаража, 20 ари,
Пелистерска 18-Е.
064/866-22-98.
(254086)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу у Јабуци, 220
м2, хитно. 063/71599-00. (254336)
ПЛАЦ, Новосељански
пут, 20 ари, два улаза, цена 8.000.
060/555-43-76.
(254355)
КУЋА, 64 м2, 6.5 ари,
Пелистерска.
069/163-29-46.
(254348)
ПЛАЦ, Јабука 6 ари,
Јабучки 4 ара, Караула 7 и 8 ари. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (254353)
БРЕСТОВАЦ, кућа са
плацем, нова, 16.500;
Долово, нова, 60, 20
ари, 6.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (254353)
КУЋА, нова, ЕГ, фул,
32.500; војловица
две стамбене јединице, повољно. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (254353)
ПЛАЦ са кућом, 42 м
фронт, 36 ари, ограђен, идеалан за било
коју делатност. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(254353)

ИВАНОВО, кукћа 70
м2, 14,5 ари, усељива, 12.000 евра.
060/629-28-55.
(254351)
ПРОДАЈЕМ плац у
Скробари, 10 ари,
водовод, струја близу. 060/346-51-11.
(и)
КУЋА на продају, 80
м2, Банатско Ново
Село. Тел. 013/26343-33. (254089)

У СТАРЧЕВУ, кућа на
продају.
064/206-50-81.
(254168)
УСЕЉИВА кућа, Банатско Ново Село,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(254126)
ПРОДАЈЕМ две куће
на различитим локацијама, шири центар.
060/756-65-29.
(254138)

БАШТА, 17 ари (10 х
170), Кудељарац, уз
„Техномаркет”, струја, вода, канализација. 013/402-782,
063/729-72-86.
(254119)
КУЋА, 100 м2, 5,6
ари, Моше Пијаде,
80.000 евра.
064/354-69-76.
(254120)

ПОРОДИЧНЕ куће
од 29.000 до 60.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(254151)
НОВА МИСА, кућа,
ЦГ, 160 м2, подрум и
гаража, 60.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(254167)

БАВАНИШТАНСКИ
пут 80, 5 ари, нова,
усељива, 27.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (251)
БАВАНИШТАНСКИ
ПУТ, 114 ари, 33 ширина, грађевински,
52.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(254121)

НОВИЈА кућа, Синђелићево насеље,
256 м2, Цг, усељива,
95.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (254167)
НОВА МИСА, кућа
три одвојена стана,
гараже. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (254167)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

БЛИЗУ центра, кућа
на 3,6 ара, 55.000;
стара Миса, 26.000 и
Доњи град, на 7 ари,
30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(254218)
КУЋА, Омољица, кра
Поњавице, 97 м2,
центрлано, на 8 ари,
одмах усељива.
061/133-83-71.
(254187)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт,
струја, вода, 18.500.
063/894-84-23.
(254191)
НА ПРОДАЈУ земља,
75 ари, уз асфалт,
северна зона.
065/283-53-01.
(254197)
ДВОСПРАТНА кућа,
Качарево, 250 м2,
плац 6 ари, одлична
локација. 062/86520-39. (254186)

НА ПРОДАЈУ 77 ари
земље, стари црепајски пут.
065/283-53-01.
(254197)
ЈАБУЧКИ, усељива,
143 м2, 12 ари, канализација, плин,
36.000. „Кров”,
060/683-10-64.
(254241)
ОДЛИЧНИ плацеви,
почетак Кудељарца,
Миса, Дубока бара.
„Кров”, 060/683-1064. (254241)

ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал
30 м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(254241)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(254241)
БАНИЈСКА, дворишна спратна, укњижена два стана, 120
м2, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254241)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу, 15,5 ари, повољно. 062/885-41-07.
(254257)
ГОРЊИ ГРАД, Книћанинова 33, кућа са
улице, 90 м2, дворишни стан 30 м2, може
замена. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(254279)

ТЕСЛА, кућа 60 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
може замена. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ОМОЉИЦА 65 м2,
6.5 ари, помоћни
објекти, легализована. 064/961-00-70.
ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника, Долово,
16 ари. 063/153-3770. (254307)
ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника, Панчево, Новосељански
пут, 7 ари. 063/15337-70. (254307)

ОГЛАСИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН плац или
лошија кућа на доброј локацији, плац најмање 3,5 ара. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(254279)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА,
нов троипособан, III
спрат, 72 м2 + остава, до Тамиша, власник. 063/338-332.
(СМС)
ТАМИШ КАПИЈА,
гарсоњера, II спрат,
34 м2 + остава, до
Тамиша, власник
063/338-332 (СМС)
ПРОДАЈЕМ СТАН 62
м2, без посредника, у
самом центру, Радомира Путника 14.
063/272-913 (СМС)
СТАН, 38 м2, новоградња, нова Миса,
Приморска 27.
063/711-41-89,
060/031-08-09.
(253981)
ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584. (24846)
СТАН на продају,
центар града, III
спрат, етажно грејање, 58 м2. Контакт,
063/693-944,
063/693-291. (ф)
СТАН на продају,
центар града, приземље, етажно грејање,
двоипособан. Контакт, 063/693-944,
063/693-291. (ф)
МИСА, 34 м2, 15.500,
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835. (25355)
ДВОИПОСОБАН
стан, 64 м2, Карађорђева. Строги центар.
Тел. 063/172-50-19.
(253727)
ТЕСЛА, двособан,
новоградња, 50 м2, I
спрат, лифт, ЦГ, тераса. 063/372-221.
(253949)
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НОВА МИСА, трособан, 62 м2, ТА, подрум. 069/245-89-53,
062/320-781. (25403)
ХИТНО, повољно,
продајем стан, 83 м2,
Содара, III спрат,
Дринска 15, са гаражом, без посредника,
500 евра/квадрат.
063/218-831. (25404)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
IV, ЦГ, намештен,
може кредит, Јоакима Вујића 65, 25.500.
064/842-30-31. (254)
ЦЕНТАР, 84 м2, ЦГ,
VI, усељив, дуплекс,
61.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. (254)
КОТЕЖ 2, булевар,
90 м2, четворособан,
ниже спратности, два
мокра чвора, застакљена тераса, клима,
сигурносна врата,
може намештено.
Цена договор.
064/205-03-15. (254)
ХИТНО, Содара, двоипособан, 75 м2, ЦГ,
II, 34.500. (679),
„Трем 01”, 063/74079-95, 063/836-2383. (254121)
ХИТНО, Содара, једнособан, 37, ЦГ, VII,
два лифта, ПВЦ,
25.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83.
(254121)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56, ЦГ, II, усељив, 32.500. (679),
„Трем 01”, 063/74079-95, 063/836-2383. (254121)
СОДАРА, 56 м2, двособан, ЦГ, VI, није
задњи, лифт, 29.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(254121)
СТРЕЛИШТЕ, Котеж,
Содара, понуда станова од 19.000 до
33.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(254151)
СТАН на продају, 60
м2, нов, хитно, Максима Горког 49.
064/290-45-09.
(254154)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(254167)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V, ЦГ,
28.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (254167)
ТЕСЛА, Нови свет,
новоградња, четворособан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан, 46 м2, етажно грејање. Тел.
064/267-71-74.
(254170)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, двособан, 38
м2, Тел. 063/891-2570, 064/327-53-45.
(2541739)
ДВОСОБАН стан, Тесла, 60 м2, 6/7 спрат,
ЦГ, реновиран,
37.000. 066/025-515.
(254302)

ДВОИПОСОБАН
стан, 63 м2, на Содари, ЦГ, IV спрат, кабловска. Тел. 344254. (254176)
ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА 2,
мањи двособан, 39
м2, приземље, гас,
24.000. 060/861-8305. (254195)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
једнособан, ЦГ, реновиран, VII спрат,
није последњи,
22.500.
069/289-19-85.
(254209)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
31.000; двособан, ЦГ,
32.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(254201)
ТЕСЛА, 45, ЦГ, са
стварима, 30.000;
двособан, II, ТА,
30.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(254201)
СОДАРА, 28, ЦГ,
15.500; Миса, 2.0,
ТА, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(254201)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, С. Саве други
спрат, 17.000 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(254213)

ДВОСОБАН, Котеж
2, тераса, 30.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (254213)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 28 м2, ЦГ, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(254213)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25.
ЈЕДНОИПОСОБАН,
све реновирано, I
спрат, Доњи град,
22.500 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(254213)
СОДАРА, мањи двособан, ТА, ВП,
25.500 и II, 27.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (254218)
ЦЕНТАР, трособан,
ЦГ, II, 55.000, дуплекс 136 м2, 90.000;
нов двособан, 42.000
и трособан, 70.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (254218)
ТУРСКА глава, сређен
двоипособан, III, ЦГ,
43.500; Содара, трособан, 41.000 и двоипособан, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.

СТРЕЛИШТЕ, 34 м2,
једнособан, 20.000;
двособан, 26.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(254240)
ДВОСОБАН, 57 м2,
Котеж, 28.000; центар, 32.000. (324),
„Медиа”, 315-703,н
064/223-99-20.
(254240)
ТРОСОБАН, 120 м2,
Миса, 38.000, Стрелиште, 43.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(254240)
ДВОИПОСОБАН
стан, Турска глава,
57 м2, ЦГ, III/IV
спрат, власник.
063/820-90-71.
(254233)
ТЕСЛА, код „Авива”,
двособан стан, I, ЦГ,
тераса, подрум.
064/538-62-51.
(2542368)
СОДАРА, одлична
зграда, двособан, 47
м2, III, 32.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (254241)
КОТЕЖ 2, леп двособан, 53 м2, II, 33.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(254241)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, Стевана
Шупљикца 151, реновиран стан, приземље, 49 м2 + 5 м2 тераса. Централно грејање, 31.000 евра.
064/888-13-63.
(254248)
ТЕСЛА, двособан, 42
м2, 24.000; једнособан, 35 м2, 21.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(254241)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА,
25.000; двособан, 53
м2, 32.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254241)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, 37.500;
једноипособан, поткровље 43 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(254241)
МИСА, двоипособан,
63 м2, 32.000; двособан 49 м2, 24.500;
једноипособан, 40
м2, 22.500. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254241)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2, 16.000;
двособан, 47 м2,
29.500. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (254241)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000;
једноипособан, 35
м2, 20.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (254241)
ПРВОМАЈСКА, једнособан, 48 м2, ВПР,
ТА, 17.500. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(254266)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 39 м2, III,
лифт, ЦГ, тераса,
21.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(254266)
СТРЕЛИШТЕ, нов, 46
м2, двоипособан,
ВПР, 28.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(254266)

КОТЕЖ 2, перфектан
двособан, 57 м2, VI,
36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
ШИРИ центар, нова
перфектна гарсоњера, 30 м2, ВПР, ЕГ,
24.000. (49), „Мустанг”, 062/129-9467. (254266)
ГОРЊИ ГРАД, новији
двоипособан, 56 м2,
ВПР, ЕГ, 34.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (254266)
СОДАРА, једнособан, претворљив у
једноипособан, VI,
37 м2. (49), „Мустанг”, 062/129-9467. (254266)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, седми спрат, 38.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(254264)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат, новија
градња, 40.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.

КОТЕЖ 1, једнособан, 28 м2, пети
спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(254264)
КОТЕЖ 1, двоипособан 62 м2, трећи
спрат, сређен, усељив, 41.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(254264)
ЦЕНТАР: двособан,
45 м2, ТА, IV од V,
усељив, 27.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (25426)
КОТЕЖ 2, двособан,
III, 57 м2, 30.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
ТЕСЛА, двособан, 54
м2, II, TA, изворно,
28.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (25426)

СОДАРА, једнособан, 30 м2, ВП, ЦГ,
добар, 23.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(25426)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, II, ЦГ, изворно, 37.500. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(25426)
СОДАРА, једноипособан, 46 м2, V, ЦГ,
усељив, 28.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(254273)
КОТЕЖ 2, двособан,
преуређен у двоипособан, 63 м2, ВП, ЦГ,
сређен, 35.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(254273)
КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, потпуно сређен, усељив,
34.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(254273)

ТЕСЛА, трособан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(254273)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2, IV, ЦГ, усељива, лифт, 14.500.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(254273)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, VII, ЦГ, сређен, 24.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(254273)
ШИРИ ЦЕНТАР, Зеленгора, једноипособан, 38 м2, IV, ТА,
сређен, 24.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (254273)
ПРОДАЈЕМ стан, 36
м2, дворишни, центар. 062/858-33-47.
(254274)
ДВОСОБАН, нов, 55
м2, 33.000, договор.
Нова Миса, власник.
063/304-222.

ТЕСЛА, једнособан,
новији, 33 м2, тераса,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(254279)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (254279)
ЈЕДНОСОБАН, нов,
30 м2, 18.500, договор, приземље, нова
Миса, власник.
063/304-222.
(254275)
ЛУКС СТАН, Тесла,
двоипособан, 70 м2,
одлична локација,
тотално реновиран,
храстова кухиња,
техника, намештај,
власник.
063/800-46-51.
(242280)
КОТЕЖ 2, троипособан, 90 м2, II, ЦГ,
58.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(254287)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI, 66 м2, ЦГ,
усељив, 29.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (254287)
НОВА МИСА, двособан, 57 м2, III, Та,
23.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (254)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (254287)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34 м2, ЦГ,
са стварима, 22.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (254287)
ПРОДАЈЕМ стан, 46
м2, Содра, одмах
усељив. 065/882-2404. (254277)
КОТЕЖ 2, трособан,
64 м2, IV, лифт,
36.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254299)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, двособан, 57
м2, VI, ЦГ, две терасе, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254299)
СОДАРА, двоипособан, 74 м2, II, ЦГ,
34.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254299)
КОТЕЖ 2, двособан,
61 м2, VII, ЦГ. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(254299)

ТЕСЛА, двособан,
нов, 51, двоипособан, нов, 60. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(254353)
ДВОРИШНИ нов, 42,
фул, 18.500; дворишни, укњижен, 16 м2,
8.500. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(254353)
ТЕСЛА,
двоипособан, поткровље, тераса, остава, гас, усељив, од
инвеститора.
069/822-48-24.
(254345)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, једнособан,
продаја, издавање,
34, I, TA, нов, тераса.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(254353)
ЦЕНТАР, двособан,
ПР, ЦГ, одличан;
Стрелиште, II, ЦГ, тераса. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(254353)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

marketing@pancevac-online.rs

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан
стан, без посредника,
Тесла, Котеж 1, 2,
центар.
063/873-03-60.
(253297)
КУПУЈЕМ локал/стан,
центар, Тесла.
066/921-21-04.
(254052)
АГЕНЦИЈИ „Лајф”, за
познате купце потребне куће и станове свих структура.
317634,
061/662-91-48.
(254219)

АГЕНЦИЈА „Дива”
купује једнособан и
двособан стан у згради. 345-534,
064/246-05-71.
(254213)
КОД „Авива”, Тесла,
центар купујем једнособан, гарсоњеру
без посредника.
062/361-676.
(254163)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (254241)
ПОТРЕБНИ станови
свих структура, брз
исплата. „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (254264)
КУПУЈЕМ мањи стан.
064/850-71-87.
(254292)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320)
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(254278)
АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине”, потребни станови на Тесли.
064/668-89-15.
(254279)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ собе за
раднике, самце.
064/305-73-01.
(254040)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, намештен, нов, зграда,
центар. 063/262-127.
(254043)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Миси. Тел.
066/631-31-80.
(253540)
ИЗДАЈЕМ двособан
већи празан, нова
Миса, засебан улаз,
струјомер.
064/327-53-67.
(254051)
ГАРСОЊЕРА, центар, потпуно намештена, ЦГ, први
спрат, зграда, повољно. 064/992-9161. (254055)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на Тесли. 064/646-08-45.
(254139)

ИЗДАЈЕМ велики
двособан намештен
стан. Карађорђева.
064/994-13-16.
(254171)
ИЗДАЈЕМ мањи стан
близу „беовоза”.
062/175-12-40.
(254193)
ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљене станове,
новосаграђене, Улица Светог Саве 133,
Панчево.
065/283-53-01.
(253853)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са
грејањем, нова Миса,
код цркве.
Тел. 371-536.
(254200)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ У ЈАНУАРУ
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

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

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, ЦГ, повољно. 064/399-2716. (254205)
ПОВОЉНО издајем
мањи намештен стан,
ужи центар. 063/81092-39. (254208)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње, купатила. 321-408.
(254179)
ДВОСОБАН, ненамештен стан, Миса,
бесплатан интернет.
063/775-99-86, 372144. (243230)
ТАМИШ капија, гарсоњера, ненамештена, гаража, 100 евра.
„Нишић”, 064/20655-74. (254263)
ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан у
центру, ЦГ. 063/77681-71. (254296)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, строги центар,
приземље, без парног. Тел. 062/438444. (254325)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан 60 м2, близу Хотела Тамиш, опремљен комплетно.
060/040-48-11.
(254328)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, Тесла, намештен, ТА, клима, телефон, 120 евра.
064/616-99-17.
(254333)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса, Тимочка 32.
013/371-635,
064/993-71-74.
(254330)

НАМЕШТЕН једноипособан, новоградња, ТА, двориште, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-4807. (254337
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал за
све намене, топла витрина, дупла фритеза, тостер. Тел.
063/741-64-00.
(253408)
ИЗДАЈЕМ локал 18
м2, центар, излог,
изолован, клима, новогодишњи поклон,
до марта бесплатан
закуп. 063/752-0400. (253243)
ЛОКАЛ издајем,
Стрелиште, центар,
нов, 16 м2, повољно.
064/474-99-11.
(253887)
ИЗДАЈЕ се пословни
простор, 55 м2. Тел.
063/281-954, Димитрија Туцовића 55-а.
(254129)
ФРИЗЕРСКИ салон,
два радна места,
опрема италијанска.
064/004-52-30.
(254150)
ПРОДАЈЕМ локале
од 81 и 39 м2, центар
Стрелишта. Тел.
064/2567-71-74.
(254170)
ИЗДАЈЕМ магацински простор, 35 м2,
излог, паркинг, повољно. 063/301-073.
(254189)
ИЗДАЈЕМ локал у
Стевана Шупљикца,
на главном путу.
064/370-79-47.
(254207)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал 23
м2, код Аутобуске
станице. 352-105.
(254235)
ИЗДАЈЕМ разрађен
локал, Ж. Зрењанина
32, 25 + 8 м2.
064/246-05-71, 345534. (254213)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу. 060/351-03-56.
(254244)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(254253)
ПРОДАЈЕМ локал у
Браће Јовановић,
разрађен, 17 м2.
062/885-41-07.
(254257)
ПРОДАЈЕМ локал 13
м2, у центру, 13.000.
(300), „Ћурчић”,
063/803-10-52.
(254299)
ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(254314)
ИЗДАЈЕМ локал, Војвођанска 33.
064/319-76-67.
(254339)
УСТУПАМ опремљен
Бифе на Зеленој пијаци. 061/625-88-85.
(254338)
ПОСАО
ПОНУДА

ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo
Koncept тражи машинског инжењера са
искуством. 069/33454-42. (СМС)
ПОТРЕБНЕ конобарице за кафић.
060/362-22-21.
(2543359)
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ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo
Koncept тражи металоглодача са искуством. 069/334-5443. (СМС)
ПОТРЕБНИ радници
за ауто-перионицу.
069/108-06-54.
(253699)
ПОТРЕБАН педагошки асистент за пети
разред основне школе. Звати после 17
сати. 064/198-50-13.
(235906)
ПОТРЕБНА радница
за рад на индустријским машинама.
Стални радни однос.
064/354-69-77.
(254046)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Мира” потребан
мушко-женски фризер, одлични услови.
064/185-92-34.
(254048)
ПОТРЕБНА жена за
полупокретну баку.
013/347-123, услућни тел. 061/303-8980. (254165)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад на роштиљу. Ћевабџиница
„Хало Лесковац”, тел.
065/896-39-78.
ПОТРЕБНЕ пословође, шефови смене Ћевабџиници „Хало
Лесковац”. Тел.
062/896-39-74.
ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи – ћевабџиници „Хало Лесковац”. Тел.
063/897-55-04.
СТОЛАРСКОЈ радионици потребан млађи
помоћник столара,
може и без искуства.
Доћи лично. Максима горког 76-а, Столарија „Жељко”.
(2541929)

ПОТРЕБНА куварица
и конобарица. Винарија „Ђурић”.
063/329-340.
(254314)
ПОТРЕБНИ возачи
фирми „Превозник”,
превоз обезбеђен.
060/864-07-71.
(254316)
ПОТРЕБНА девојка/жена за рад у дечјој играоници „Пеперминт”. 063/436778. (2543229
ПОТРЕБНО особље
за рад у прозводњи и
продаји у пекари. CV
слати на email:
pekarsmiljanic@mts.rs
или доставити на
адресу: Иве Курјачког 87. (254326)
ПОТРЕБАН помоћни
радник/ца за ситоштампу на текстилу.
Услов је да има између 20 + 35 година,
није потребно радно

искуство. Пријве на
телефон 064/874-0770. (254332)
ШТАМПАРИЈИ потребан помоћни радник 25-40 година, са
или без искуства, Б
категорија, минимум
III степен. 063/295789. (254323)

КУВАРИЦА са искуством, помоћна куварица, кетеринг и
прославе. Стални
радни однос.
069/822-48-23.
(254435)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ФРИЗЕРСКОМ салону потребни мушкоженски фризери.
Тел. 061/320-68-38,
061/552-21-22.
(254219)
ПОТРЕБНИ конобари за рад
у ресторану. Тел.
064/586-89-04,
Весна. (254249)
ПОТРЕБАН радник
за рад у ауто-перионицик, информације
на тел.
064/646-66-10.
(ф)
ПОТРЕБАН возач пекари у Старчеву.
063/835-08-48.
(254300)
ПОТРЕБАН кувар и
помоћна радница у
кухињи – Ресторану.
063/307-996.
(254300)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(253550)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(253612)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(253068)
НЕГА старих, болесних и инвалидних
лица. 063/868-04-51.
(254115)

ЕНГЛЕСКИ основцима, почетни течај
350, месечно 300
двочас, долазим.
061/132-11-18.
(253739)
СЕЛИДБЕ, превоз робе до 3.5 тоне, хладњача. 065/403-58-43.
(253922)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(254019)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање свих
врста кровова, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49.
(254025)
РЕЖЕМО воће.
064/330-89-91,
064/380-58-59.
ОЗБИЉНА, искусна
жена радила би, неговала би старију
особу. 065/624-7623. (254116)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци), искусна
дипломирана професорка математике.
Повољно, центар.
343-370. (254028)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13.
(254027)
МАЛИ камион, кипер: превоз робе до
четири тоне, утовар
шута, шљунка, песка,
ризле, свега. Зоки,
060/474-74-57.
(254053)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 23 године
искукства. 013/25178-97, 063/782-5148. (254060)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а,
ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70.
(254064)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601.
(254067)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(254070)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адаптације, замене, поправке. 013/331-657,
064/495-77-59.
(254092)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила, вентили, славине,
одгушења канализације одмах. 061/19300-09. (254099)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, поправља старе, повољно.
060/521-93-40.
(254156)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(2541599)
КОМБИ превоз до
две тоне, намештаја
од радње до куће,
повољно. 064/29045-09, 061/348-2000. (254160)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(254224)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, крчење, кошење, вађење пањева, фрезирање баште. 064/19617-32. (254225)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КЕРАМИЧАР, искусан, све врсте керамичарских радова.
064/227-43-70.
(242215)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03.
(254214)

ПРЕВОЗ робе, ствари, селидбе – комбијем 3.5 тоне. Јоца,
061/616-27-87.
(254214)

РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл.
инж. Воћарства. Тел.
065/337-04-09.
(254246)
КОМПЈУТЕРИ, поправке, сервис, инсталације нових програма, одржавање,
чишћење, брзо.
060/351-03-54.
(254244)
ЧАСОВИ енглеског,
сви нивои, професорка са искуством.
Повољно.
062/760-036.
(254254)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета као
и бродских подова.
064/341-79-60.
(254262)

ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа
бојлера, шпроета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(254270)
РАДИМО све физичке послове: рушења,
обарање стабала, бетонирања, утовари,
одношење ствари.
064/122-69-78. (254)
СЕЧЕЊЕ, обарање
дрвета, може и дрво
за рад. 064/195-3180, 063/831-56-86.
(254282)
ЧИСТИМО таване,
подруме и шут.,
061/321-77-93.
(254350)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах. 064/586-85-39.
(254289)
ДУБИНСКО прање
тепиха. Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(254295)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз,
екипа радника, одвозимо непотребан намештај. 063/731-7767, 064/280-30-16,
013/236-77-34. Владимир. (254263)
РАДИМО све грађевинске радове, зидамо куће од темеља
до крова. 064/20650-91, www.pangradjevina.rs (254298)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова.
061/412-44-50.
(254329)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(246167)
ОРГАНИЗУЈЕМО!!!
све врсте ваших прослава, до 100 места.
063/892-00-07,
063/194-19-39.
СЕЛИДБА, 1.000 динара, могућност
радника.
063/174-77-69.
(250194)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(253923)
СЕРВИС телевизора,
ТВ антена, ауто-кључева, аку-батерија,
ЦО 2 апарата, рисивера, ауто-радија.
054/179-26-60.
(254050)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(254059)
МОЛЕРАЈ, глетовање, гипсани радови,
термоизолација, ламинат, керамика, материјал, вода.
060/131-81-70.
(254076)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, термоизоацлија, молерај, керамика, материјал.
060/131-81-70.

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(254088)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(254222)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(254222)

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење
непотребних ствари
са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
(254238)

рије, прикључка воде
и канализације. Од
0-24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(254154)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санита-

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
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ПОТРЕБНА масерка
за релакс опуштајућу
масажу. Позив или
СМС. 061/298-96-69.
МОЛЕРСКО-ФАРИНВ. ПЕНЗИОНЕР,
БАРСКИ радови, гип- 1968, тражи жену расани + ламинат и фа- ди брака, стамбено
саде. 063/766-62-01. ситуиран. 065/672(254252)
87-01. (254078)
УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (254222)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(254222)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(254222)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com
(254222)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора,
повољно. 063/70944-97. (253421)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ апартмане
на Копаонику, интернет ТВ, 45 м2, цена 35
евра за четири одрасле особе. 065737786-58. (253990)
ЗЛАТИБОР, издајем
апартман, центар,
паркинг и интернет,
етажно грејање, кабловска. Тел.
063/759-98-77.
(254090)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

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

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, Енерго Долово Четири д. о.
о. Београд, Улица Игманска бр. 15, поднео захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину за пројекaт Биогасног постројења за производњу електричне енергије „Енерго Долово Четири”
на катастарској парцели 11890/11 к. о. Долово, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, у
периоду од 26. јануара до 05. фебруара 2018. године,
радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

РАДОСЛАВ МИЈАТОВ

ЈОВАНУ ЈОВАНОВУ

28. I 2011 – 28. I 2018.
Сећање на тебе увек буди лепе успомене.
Делио си осмех и шалу, занимљиве приче из војске и младости.
Фалиш нам седам година, јер нико нема времена за разговоре.
Мами недостајеш највише.
АНЂА, ЗОРАН и МИРА са твојим унуцима
(129/254308)

од сестре ЉУБИЦЕ, сестрића АТИЛЕ
и ДАНИЕЛА и сестричине ЕНИКЕ

23. јануара изненада нас је напустио наш
драги

На основу одлуке директора Штампарије „6. октобар”
д. о. о. из Панчева, расписује

ОГЛАС
1. ДИПЛОМИРНИ ГРАФИЧКИ ИНЖЕЊЕР или ДИПЛОМИРАНИ ТЕХНОЛОГ 1 извршилац
2. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ
(ССС– графичка, електротехничка или машинска)
2 извршиоца
Вашу пријаву са радном биографијом можете нам
слати до 8 дана од објављивања огласа, на адресу:
Штампарија „6. октобар” д. о. о. Панчево, Ул. Кајмакчаланска бр. 34

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА - ЛОКАЛА
Локал бр. 11, у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења
бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру
квадратном.
Локал бр. 13, у ламели 1, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења
бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру
квадратном.
Локал бр. 9, у ламели 7, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 6, у ламели 9, укупне површине 68,50
м², (ОПРЕМЉЕН - ДЕЛАТНОСТ ПРОДАЈА РИБЕ) на
„Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном,
(КОНТАКТ ОСОБА 066/345-562, Тома Глигорић).
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса. Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

(133/254312)

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)

Последњи поздрав нашем вољеном

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ЈОВАН ЈОВАНОВ
1955–2018.

ОГЛАШАВА

Сахрана ће се обавити 25. јануара, на Старом
православном гробљу у Панчеву, у 13 сати.

РАЗНО

ЈОВАНУ ЈОВАНОВУ
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство
ОШ „Бранко Радичевић”, на име Снежана
Вицков. (254000)
УСТУПАМ фиксни телефонски број.
063/354-520.
(254061)

marketing@pancevac-online.rs

Ожалошћена породица: син МАРКО,
снаја ТАЊА, унуке САНДРА и ВАЊА,
сестра ДАНА и зет ЖИКА
(130/254309)

од сестре РУЖИЦЕ са сином ДУШКОМ
и унуком НИКОЛОМ

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

(131/254310)

20. јануара 2018. преминуо је наш драги

ЈОВАНУ ЈОВАНОВУ
БИРО ЈОЖЕФ
1928–2018.
Сахрана је обављена 23. јануара 2018, у 14 сати, на војловачком
гробљу.
Ожалошћени: супруга АНКА, син ЈОШКА с породицом и ћерка
ЉИЉАНА с породицом

од сестре ВЕРИЦЕ и сестричине МИРЕ
с породицом
(132/254311)

(58/254117)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ
ТРИ СФЕРНА РЕЗЕРВОАРА У БЛОКУ 16 и 17 на к.п.
бр. 3526 и 3529/1 КО Војловица у комплексу Рафинерије нафте Панчево, израђен од стране ДОО „IBM
CONSULT” Beograd, Ул. Суботичка број 23/2, под бројем пројекта УП-02/2017 од децембра 2017. године, за
инвеститора НИС а. д. Нови Сад, Народног фронта
12, Нови Сад.
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 013/351130, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 сати, у
периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
од 26. 01. 2018. 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.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 26. јануар 2018.

21
Последњи поздрав другу и колеги

Последњи поздрав

ЛЕЧЕИ ИШТВАНУ
1975–2018.

ЛЕЧЕИ ИШТВАНУ
1975–2018.
од СЛОБЕ, БОЖЕ, КАПЕТА, АТИЛЕ,
ГАШПАРА и ПОЛИЋА
(142/ф)

Заувек смо изгубили дугогодишњег друга, пријатеља и доброг радника.
Последњи поздрав драгом колеги

Колектив „Finnet-inženjering”-a
(141/f)

21. јануара напустила нас је наша вољена

ЛЕЧЕИ ИШТВАНУ
1975–2018.
РАДМИЛА
ПОПОВИЋ

РАДМИЛА ПОПОВИЋ
1934–2018.
Остаће вечно у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг ЖАРКО, син ДРАГАН, снаја РАДМИЛА
и унуци ДУШАН и ТАМАРА
(113/254260)

Последњи поздрав
прији од ШПИРЕ
и ЉИЉЕ

од свих радника G. P. „Finnet-inženjering”-a
(143/ф)

(114/254260)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 18. јануара 2018. године преминула

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 18. јануара 2018. године преминула

ИШТВАН ЛЕЧЕИ
Последњи поздрав
Pityuju.
ТАЊА с породицом
и ЛЕОНТИНА

ИШТВАН ЛЕЧЕИ
1975–2018.

ЕМИЛИЈА РАЈЧЕВИЋ

ЕМИЛИЈА РАЈЧЕВИЋ

1919–2018.
удова Момчила Рајчевића
Сахрана је обављена 20. јануара 2018. на Старом
православном гробљу у Панчеву.
Унука ЈАСМИНА, зет ЗОРАН и остала родбина и
пријатељи

1919–2018.
удова Момчила Рајчевића
Сахрана је обављена 20. јануара 2018. на Старом
православном гробљу у Панчеву.
Ћерка ЕМИЛИЈА, зет МИОДРАГ, унуке СУЗАНА
и СНЕЖАНА с породицом

„Ја знам да време увек узме своје и не знам што
би нас поштедело, али мени ево ништа сем нас
двоје није вредело”

(47/254098)

(46/254097)

(60/2541249)

Последњи поздрав братанцу

ЈОВИЦИ

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЈОЦИ

од тетка ЉУБИЦЕ
с породицом

од ДРАГАНА ЈОВИЋА

(137/254321)

(134/254309)

Супруга ГАБРИЈЕЛА и ћека ANNA

ИШТВАН ЛЕЧЕИ

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

(67/254131)

Последњи поздрав нашем
драгом сину.
Отац ЈОЖЕФ и мајка
ТЕРЕЗА
(63/254127)

ИШТВАН ЛЕЧЕИ

ИШТВАН ЛЕЧЕИ

ИШТВАН ЛЕЧЕИ

Остаћеш заувек у мом срцу.
Брат ЈОЖИ

Био си најбољи брат.
Брат ЛАЈОШ и братанац
ЈОЖИКА

Остаћеш заувек у нашим
срцима.
Сестра ЕВИКА
са фамилијом

(64/254128)

(61/254125)

(65/254127)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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Последњи поздрав вољеном брату

Заспао је, 17. јануара 2018. године, мој Дане

ДАМИРУ
Брате мој, туго моја, прерано си отишао и оставио бол и
празнину, рану у срцу, неверицу и тугу која неће престати никада.
Толико тога смо могли заједно,
живот је био пред тобом...
Почивај у миру брате мој и нека те анђели чувају!

ДАМИР БЕКЧИЋ
1993–2018.

Воли те твој брат БОБА
(55/254112)

Драги мој, једини мој сине, затворена је светлост у дубокој тами и скамењена вечна бол.
Последњи поздрав драгом

Љуби те твоја мама ДАНИЈЕЛА
(28/254074)

ДАНЕТУ
Мили наш Дане

Комшије из Нушићеве: ИЛИЋ, ВЕЛИЧКОВСКИ, МАГЛОСКИ,
ГОСТОЈИЋ, СМИЛЕВСКИ, СТЕФАНОВИЋ, КРЕЈИЋ, БОЛДИЖАР,
ПАНДУРОВ, ДИВЉАН, РАМЉАНАЦ и БАНОВИЋ

Једином унуку

(89/251778)

Последње збогом свом драгом другу

ДАМИР БЕКЧИЋ
ДАМИРУ БЕКЧИЋУ

14. V 1993 – 17. I 2018.

14. V 1993 – 17. I 2018.
Изненада си отишао од нас, оставивши
лепе успомене и дивна сећања на тебе.

ДАНЕТУ
Првој и највећој радости, а сада најтежој
и вечитој патњи.

Воле те: твој уја ПРЕДРАГ, ДРАГАНА
и ВЛАДАНА

Воли те твоја бака ЗЛАТА

(52/254105)

(53/254105)

ДАНЕТУ

БОШКО
(79/254152)

Последњи поздрав вољеном

последњи поздрав од
ЦИКИЈА, ДУЛЕТА,
РИСТЕ, БЛЕКИЈА
и НИЋПЕ
(127/254293)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав нашем Данету

ДАМИР БЕКЧИЋ

ДАНЕТУ
Почивај у миру драго дете и нека те анђели чувају!
ДРАГАНА
(56/254112)

Нека те анђели чувају.
Тетка ЈЕЛИЦА, сестра БОРИСЛАВА и брат ДЕЈАН
с породицом

ДАМИР БЕКЧИЋ

(23/254066)

ДАНЕТУ
Остаћеш запамћен заувек.

Последњи поздрав

Твоји другари: БАЋКО, КАЛЕ и БЛАГА
од баба ПАВИЦЕ

(2/

(51/254105)

ДАНЕ

ДАМИРУ БЕКЧИЋУ
Почивај у миру драги мој Дане.
Твој друг САЛЕ СТАНКОВИЋ с породицом
(72/254140)

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

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав нашем брату.
Нека те анђели чувају.
ЈОВКЕ и БАЛША
(116/254267)

телефон:
013/301-150

Петак, 26. јануар 2018.
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ДАРИНКА МИЛОШЕВИЋ
МИРЈАНА МАТЕЈИЋ

1931–2018.
Сахрана је обављена 22. јануара 2018. године.
С великом љубављу, поштовањем и захвалношћу биће у мислима
њених најмилијих.

По доброти ћемо те памтити, с љубављу
спомињати, недостајаћеш нам!

Ћерке ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА, зетови РАДИША и ДРАГАН,
унучад ДРАГАНА, ДАРКО и ЈЕЛЕНА
МИЛКА и МАЈА

(73/254143)

(30/

МИРЈАНА МАТЕЈИЋ
17. VIII 1953 – 21. I 2018.

Последњи поздрав најдражој мами, ташти
и баки

Последњи поздрав

Мом Булету, мом анђелу, мојој сестри

Да све анђеоске и земаљске језике знам, а
љубави немам, ништа сам. И да имам моћ
горе да померам само сам прапорац који
звучи и звоно које јечи, ништа сам.
Мама, много те волимо.

МИРЈАНИ Лукић МАТЕЈИЋ

МИРЈАНИ МАТЕЈИЋ
17. VIII 1953 – 21. I 2018.
Већина лепих ствари у животу долази у
пару. Много ружа, звезда, сумрака и свитања, браће и сестара, другара, пријатеља
– али на читавом свету само је једна мајка.
Поносни смо што си баш ти била наша мама, ташта и баба.
Воле те твоји: ИВАНА, ДРАГУТИН
и ДУЊА

Данас ми је најтужнији дан, остала сам без моје
сестре, ускраћена за једну велику сестринску
љубав. Док је последње капи крви у мени, оно ће
куцати за тебе.
Хвала ти на свему , анђеле мој добри.
У великом болу: сестра ЉИЉАНА, зет СТЕВА,
НИНА, САНДРА, ВЕЉКО и ЧАРНА
(35/254085)

Нашој драгој

ЦЕЦА, ДУЛЕ, МАТЕЈА и ИВАН

кума МИРИ

(38/254089)

Последњи поздрав

од кумова РОМИЋ
(50/254104)

Последњи поздрав поштованом куму

комшиници МИРИ
од ЉИЉЕ с породицом
(40/254090)

(37/254089)

Последњи поздрав драгом

Тужни смо, напустила
нас је

Последњи поздрав

баба МИРИ
Хвала ти за непроспаване ноћи и што си нас толико пуно и с љубављу чувала.
Твоја ЗЛАТА, ДУЊА, МАТЕЈА и ИВАН
(39/254090)

Остали смо затечни вешћу да је наша колегиница остала без сина

ДАНЕТУ

ЗОРКА
СТАНКОВИЋ

1993–2018.

Тетка МАЦА

Матуранти Више
гимназије Панчево
- 1948

(140/254334)

(4/254021)

Четрдесетодневни помен
драгој сестри

Последњи поздрав

ЈАНОШУ
КУЗМИЋУ
Вечно ћемо чувати успомену на тебе.
Твоји кумови: НЕНАД
и ОЛГИЦА

Последњи поздрав драгој сестри и тетки.
Вечно ожалошћени: сестра ВЕРА, зет ПЕЂА,
сестричине САЊА и НАТАША и унука ВАЊА

(75/254145)

(41/254090)

Последњи поздрав куму

С тугом и болом 18. јануара 2018, опростили смо се од

МИРЈАНИ МАТЕЈИЋ

ДАМИРА БЕКЧИЋА
Колектив Пољопривредне школе
„Јосиф Панчић” саучествује у болу
(138/ф)

Последњи поздрав тужна срца

АНЂЕЛКЕ ЛАЛИЋ МАРТИНОВ
Брат с породицом
(17/254057)

ЈАНОШУ
КУЗМИЋУ
ШУЋРО
ХАБИБОВИЋ
ШУЛЕ

ЂУЂИ
од породице
ЂУРИШИЋ
Вољени никад не умиру.
(15/254047)

1928–2018.
Легендо наша, почивај у
миру.
Поносни јер смо те
имали: ћерка ЈАСМИНА
и унуке МИЛИЈАНА
и ГОРДАНА

Супруга НАДА с породицом као и брат ЈОЖИ
с породицом и остала фамилија

од кума МИКЕ

(74/254146)

(109/254245)

Прерано је преминуо драги

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

Поштованом

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИЛАНУ

(98/254211)

ПОПУСТ

Последњи поздрав

ЈАНОШУ КУЗМИЋУ
1933–2018.

ШЕВО
ДАМИР БЕКЧИЋ
С неизмерном тугом
ЈОВАНКА и ЛИДИЈА
БЛАГОЈЕВИЋ

Последњи поздрав од

(120/254275)

(107/254242)

Шах клуба „Јабука”

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

ЈАНОШУ
КУЗМИЋУ
ЈАНИКИ

20. јануара преминуо је
наш

ЈАНОШ
КУЗМИЋ

Породица ТОТ

Почивај у миру.
Твоји: унука БОЈАНА,
ћерке РОЗАЛИЈА
и ВЕРОНИКА и зетови
САВА и ЈОШКА

(96/254206)

(139/25427)

Почивај у миру.
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У недељу, 28. јануара 2018, у 11.30, даваћемо годишњи помен нашој драгој и вољеној

20. јануара 2018. напустила нас је наша драга

ЈОВИЦА
БОЈКОВИЋ
Последњи поздрав
брату од сестре
ГОРДАНЕ и брата
ЗОРАНА с породицом

ДЕСАНКА БАЈОВИЋ ДЕСА
1942–2018.

(126/254288)

Последњи поздрав зету

Вољени никад не умиру све док живе они који их се сећају.
Бескрајно ти хвала за све што си нам пружила.

ЈОВАНКИ ВУЈИЋ ЈОЛЕ
рођ. Николајев
учитељица
1933–2017.
Време које пролази не брише нашу велику тугу и сећање на тебе.
Била си све што краси велике и племените људе. Заувек ћеш бити
у нашим срцима и мислима.
За тобом тугују твоји које си волела: ћерка МИЛАНА,
унуци КРИСТИНА и СТЕФАН и зет ТОМ
(136/254321)

Супруг БОШКО са синовима, снајама,

Последњи поздрав драгој

Јако нам је жао што смо те изгубили

унуцима и праунуцима
(48/254102)

ЈОВИЦИ

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Последњи поздрав ујаку
од свастике СЛАВИЦЕ,
бађе БОБАНА и ЛУКЕ

доктору Стеви Стојићу и доктору Ђорђевићу,
као и медицинским сестрама одељења Кардиологија и Служби Хитне помоћи, на великој пожртвованости, хуманости и бризи о нашој вољеној Десанки Бајовић.
Породица Бајовић
(49/254102)

(123/254285)

БРАНКО САВУЛОВ

ДАНИЦИ
ПАВЛОВИЋ

Заувек ћеш нам недостајати.
Твоји: ћерка СНЕЖАНА, зет ОГЊЕН и твоје
унуке МАРИЈА и НАТАЛИЈА
(94/254197)

ЈОВИЦИ
БОЈКОВИЋУ

од ДАНИЕЛА, ДАЦЕ
и ПЕТРЕ
(128/254303)

Последњи поздрав драгој
прији

(71/254134)

ЈОВИЦА
БОЈКОВИЋ

Последњи поздрав
најбољем течи
од ЈОКИЦЕ и ИВАНА
(125/254286)

ЈОВИЦА БОЈКОВИЋ
1969–2018.

од комшија
у Јована Ристића 2

Последњи поздрав драгом зету

БРАНКО САВУЛОВ
1940–2018.

МИЛОШ
ЈАШИН

Наш вољени је преминуо 21. јануара 2018, али
ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга СТОЈАНКА, син
СТЕВИЦА, ћерка СНЕЖАНА, зет ОГЊЕН, унуци
АЛЕКСАНДАР, МИЛАН, МАРИЈА и НАТАЛИЈА
и остала родбина и пријатељи

30. I 1998 – 30. I 2018.
Сви ми имамо неку своју
тишину.
Тишину коју не морамо
објашњавати никоме....
Твоји: РАДМИЛА,
СРЕДОЈЕ и ТАЊА

(62/254125)

(105/254227)

ДАНИЦИ

Последњи поздрав нашем анђелу.

ПАВЛОВИЋ
Последњи поздрав драгој куми

Од супруге БРАНКИЦЕ, сина МАРИЈАНА
и ћерке МАРИНЕ с породицом

од дека МИЋЕ

(122/254284)

С великом тугом и болом обавештавамо родбину
и пријатеље да нас је 22. јануара 2018. године,
напустила наша драга

Последњи поздрав поштованој прији

(70/254134)

24. јануара је три године
без наше маме

ЈОВИЦИ
ДЕСИ БАЈОВИЋ
ДЕСИ

од таста ПЕРЕ и таште
ВЕСЕЛКЕ

Породица ЉУБОЈЕВИЋ

(124/254286)

(54/254109)

СЈЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СРЂАН МЕДИЋ

МИЛАН
ВОЈИСАВЉЕВИЋ

од пријатеља ВИЦАНОВИЋА
(78/254148)

ЕВИЦЕ
ДАМЈАНОВИЋ

ДАНИЦА ПАВЛОВИЋ
У срцу те чувају твоји најмилији: ћерка
НАТАША, син САША, снаја МАРИЦА,
унука МАРТИНА, унуци НИКОЛА и МАРКО
и зет ПРЕДРАГ
(69/254134)

Била си и остала наша једина љубав, упорност,
снага и утеха.
Твоје ћерке ДУДА
и ГОГА са породицама
(144/2543439

2012–2018.

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

(104/254227)

СВЕТОЗАР
ЛАЗАРОВ

Породица
ВОЈИСАВЉЕВИЋ

24. I 2001 – 24. I 2018.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима, јер
вољени никада не умиру.
Твоји: супруг ИЛИЈА,
син МИЛАН и ћерка
МАРИЈА с породицама

Увек ћеш бити у лепим
сећањима.
Најмилији

(119/254271)

(93/254192)

(34/2540893)

27. I 2001 – 27. I 2018.
Увијек ћемо те се сјећати.
Породице: МЕДИЋ,
ЛАЗИЋ
и ВУЧЕМИЛОВИЋ

ЈАЊА
БОДРОЖИЋ

Заувек у нашим срцима.

25. I 2006 – 25. I 2018.

Петак, 26. јануар 2018.
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29. јануара навршавају се две године од смрти
вољеног супруга, оца и деде

Последњи поздрав

БИЉАНИ ЂУКИЋ
1960–2018.
Седам дана туге и бола који не престаје. Судбина је хтела да прерано напустиш своје вољене. Стала си на пола пута, којим си тежила. Тешка болест прекинула је Твој сан. Била си понос свих нас, који те нећемо никад заборавити. Била си пример на факултету и на
свим пословима које си обављала. Хвала Ти за све што си учинила
за нас. Поштовала си нас цео живот, за које Ти дугујемо још једном хвала. Нека Ти је вечна слава.
Твоји неутешни: тета НАДА и теча ВУЈАДИН

У недељу, 28. јануара 2018. године, у 12 сати, даваћемо годишњи помен нашем драгом

РАДОСАВА НИКОЛИЋА

РАДОСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ

1. III 1943 – 29. I 2016.
Заувек у нашим срцима.
Твоји: ЂУЛКА, МИРЈАНА, ВЕРА, ВЛАДИМИР
и ЈЕЛЕНА

Много нам недостајеш. Без тебе ништа није као пре.
С љубављу и тугом чувају успомену на тебе
заувек твоји: супруга ГОРИЦА, син ДАВОР,
ћерка ДАНИЈЕЛА с породицом
и сестра ВЕРА с породицом

(110/254250)

(111/254257)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

(11/254038)

28. јануара 2018. године, у 11 сати, на Новом
гробљу, дајемо четрдесетодневни помен

23. јануара је тридесет
пет година откако није с
нама

МИРКУ
АЛАВАЊИ

ЗОРКА КЕСИЋ

ПОМЕН

МИРЈАНА СРЕТЕНОВИЋ
28. I 2017 – 28. I 2018.
Била си велики борац, наше све...
Много нам недостајеш...
У срцу те чувају твоји најмилији: супруг
СЛОБОДАН и ћерка СТАНИСЛАВА

БИЉАНА
ЂУКИЋ

МИЛЕТА ПАВЛОВ
2009–2018.

Част ми је што си ми била сестра.

Прошло је девет тужних година откако ниси с
нама.

ЈАСМИНА ИЛИЋ
с породицом

Твоји најмилији

Унук МИЛАН ЛЕПЕДАТ
с породицом

(88/254174)

(32/2013)

Нашем драгом и незаборављеном супругу и тати

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВУ ИВКОВИЋУ

ДОБРИЛА
САВИЋ

САВО
РАТКОВИЋ

12. I 2014 – 12. I 2018.

29. XII 2000 – 29. I 2018.

Време пролази, а туга и
сећање на тебе остају.
Твоји најмилији

С љубављу и
поштовањем твоје
сестре: МИЛА, ЦАНА
и ДОБРА с породицама

(103/254226)

(97/254210)

(135/254318)

(29/254077)

Вољеном

(31/254081)

из Омољице

Вјечно ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЗОРА и ћерка
БАРБАРА с породицом

26. јануара 2018. навршило се десет година од
смрти наше мајке

31. I 2007 – 31. I 2018.
С поштовањем, љубављу и захвалношћу, изузетном човеку који нам је увек био ослонац.

ДУШАНУ
ЗЕЉКОВИЋУ

Твоје: БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОГА

У срцу те чувају ВЕСНА,
ДЕЈАН, ДУШАН
и ДРАГАН

(118/254268)

(101/254220)

ГРОЗДАНЕ ПАВЛОВ
Прошло је пет година откако није с нама

СЕЋАЊЕ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

С љубављу и поштовањем ћерке БРАНИСЛАВА
и ЈЕЛЕНА с породицама
(45/254096)

БОРИСЛАВ ИВКОВИЋ
31. I 2007 – 31. I 2018.
Породица ТОПАЛОВИЋ

ДУШАН
ЗЕЉКОВИЋ
Године пролазе, а бол је
и даље иста.
Воле те: супруга АНА,
ћерка ДУШАНКА
и унука АНА

(117/254268)

РАДОВАНКА
СТАНОЈКОВСКИ

(102/254221)

27. јануара је твој 70. рођендан, драги наш Пипи

31. I 2018.
Тужно је без тебе свакога дана све више и више.

Поштованом

РАДОВAНКА
СТАНОЈКОВСКИ

Неутешне сестре НАДА
и ЈОВАНКА

Годину дана те нема с
нама, али си нам још ту,
у срцима.
Твоја деца

(106/254231)

(115/254264)

Драгом и вољеном супругу, оцу, свекру и деди

МИОДРАГ
ЈЕЗДИМИРОВИЋ
МИША
1948–1995.

МИЛАНУ
ВУКИЋЕВИЋУ

И сад те видимо расположеног и насмејаног. Такав ћеш живети у нашим
срцима заувек.

1935–2018.

У недељу, 28. јануара, у
11 сати, на Старом православном гробљу, одржаћемо полугодишњи помен нашој драгој

ЂУРА
НЕСТОРОВ

1. II 2017 – 1. II 2018.
Дан по дан и прође година
пуна туге, бола и самоће.
И даље тугују за тобом:
супруга ЈЕЛА са децом
и праунуком
НЕМАЊОМ ВЕЉКОВИЋ

Време пролази, али бол и
туга остају.
Супруга ЈЕЛА, ћерка
ЗОРИЦА, зет
ДРАГОСЛАВ, унуци
ВЕСНА, БРАНИСЛАВ
и ЈЕЛЕНА и праунук
НЕМАЊА

(84/254162)

(85/254612)

1. фебруара 2018. даваћемо трогодишњи помен

1. фебруара 2018. даваћемо трогодишњи помен
нашем вољеном

МИЛИЦИ
ТАНКО
1940–2017.

последњи поздрав од
породице ЦАРАН

1935–2018.
Последњи поздрав од супруге МИЛИЦЕ, сина САВЕ,
снаје ДАНИЈЕЛЕ и унуке МАШЕ

Сестра НАДА
и зет ДУШАН

С поштовањем
и љубављу супруг
ПЕТАР и ћерке ЗИТА
и ЛАНА с породицама

(25/254069)

(24/254068)

(95/254203)

(80/254155)

МИЛАНУ ВУКИЋЕВИЋУ

ЂУРА
НЕСТОРОВ

ИВИЦА ДОДИЋ

ИВИЦИ
ДОДИЋУ

7. IX 1966 – 1. II 2015.
Све нам више недостајеш.
Мајка РУМЕНА,
супруга СЛАВИЦА,
ћерке ДАЈАНА
и НИКОЛИНА

7. IX 1966 – 1. II 2015.
У срцу те носе и од заборава чувају: мајка
РУМЕНА и браћа
СРЕЋКО и ЉУБИСАВ

(81/254158)

(82/254158)
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Петак, 26. јануар 2018.

Четрдесетодневни помен биће у суботу, 27. јануара, у 8 сати, на
Старом православном гробљу

СЕЋАЊЕ

Дан по дан... сузом почиње, сузом завршава...
Годишњи помен нашем драгом

ВЛАДИСЛАВ
ДРАГОЈЕРАЦ
2009–2018.

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА

МИЛОШУ МАРКОВИЋУ
даваћемо 28. јануара 2018, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву.

Неутешни родитељи, сестра, девојка, баке и деда
и остала родбина

Породице МАРКОВИЋ, РАДОНИЋ, ВУЈАНОВИЋ
и кумови МАТАРУГА

(76/254146)

(59/254118)

Девет болних година, када су те однеле кишне капи.
У нашим срцима остала
су сећања. Море туге и
бола.
Твоја породица
(3/254020)

28. јануара 2018. године, у 11.30, на Новом гробљу, дајемо годишњи помен мајци

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM

ДРАГУТИН
ПЕЧЕНИЦА

СЕНКА ВУКОВИЋ
30. I 2017 – 30. I 2018.
Помен ће се одржати у суботу, 27. јануара, у 11 сати, на Старом
православном гробљу. Успомене на твоју доброту, снагу, љубав и
племенитост аживе у сваком нашем дану.
Твоји најмилији

МИЛКИ ФИЛИПОВИЋ
1946–2017.

25. I 2000 – 25. I 2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(66/254128)

(91/254184)

Прошла је тужна и дуга година откада ниси с нама!
Живећеш вечно у срцима својих рођених!
Синови ДЕЈАН и НЕНАД, снаје СНЕЖАНА и СЛАВИЦА
као и унуци ТЕОДОРА, ФИЛИП, АНДРЕЈ и ЛУКА

30. јануара навршавају се две године од смрти
нашег драгог

28. јануара навршавају се две тужне године откако није с нама наш вољени

ВЕСЕЛИНА ВУЈАНИЋА
1925–2016.

ФРАЊА КЕЛЦЕР
1933–2016.

(42/ф)

Дадо моја

МИЛКА ФИЛИПОВИЋ

28. I 2017 – 28. I 2018.
Овакву те памтим заувек.
Срећем те у сновима, чувам у прелепим успоменама.
Твоја дада ЉИЉА
(112/254259)

МИЛАНКА
СУВАЧАР
Прошло је једанаест година, у нашим срцима
остајеш заувек.

БОРКА

Син ЛАЗАР и снаја САЊА

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Породица

(87/254172)

(108/254243)

Време пролази, сећање и туга остају.

СЕЋАЊЕ
28. I 2003 – 28. I 2018.

СЕЋАЊЕ

28. јануара 2018. је годину дана од смрти

Драги тата

Твоји најмилији
(14/254045)

РАДМИЛА

СЛОБОДАН

1990–2018.
1998–2018.
Чувамо вас од заборава.
Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА

САВА
ВУЈАКЛИЈА

(99/254216)

АЦА
КОДРАНОВ
25. I 2011 – 25. I 2018.

Сећање на нашу снају

Време пролази, а сећања
на тебе остају.

СЕЋАЊЕ

БОРИСАВ

МИЛОШ
ЗАРИЋ
21. VI 1940 – 2. II 2017.

Твоји најмилији

Породица

Година пролази, ал’ бол и
туга у срцу заувек остаје.
Ћерка МИЛКА
с породицом

(27/254073)

(26/254071)

(86/254169)

Радо те се сећамо.

МИЛОША
ЗАРИЋА
Никада те нећемо заборавити.
Супруга ЗОРКА, син
НЕЂО, унуке МИЛКА
и БИЉАНА
и унук МИЛОШ
(18/254058)

ЖИВКОВИЋ
28. I 2017 – 28. I 2018.

ДРАГИЊУ
ШТАМПИЋ
1938 – 31. I 2017.

ДРАГИЊА
ШТАМПИЋ
1938 – 31. I 2017.

Сећање на наше драге

СТАНКОВИЋ

ЈОВАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем живећеш у нашим
сећањима.

ЉИЉАНУ

ФАНИ, ЛИДИЈА
и КЕКА с породицама

ВЕРА и СИНИША

Твоја породица

(44/254092)

(43/254091)

(77/254147)

ЈЕЛЕНУ

МИРСА

РАДОВАН

2011–2018.
2003–2018.
Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ваши најмилији

2016–2018.
2002–2018.
Чувамо вас од заборава.
Ћерке БЛАГИЦА, МИРА, ЗОРИЦА и СНЕЖАНА

(21/254062)

(100/254216)

Петак, 26. јануар 2018.
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Сећање на наше драге

СТОЈКОВИЋ

БРАНКА ЈОЈИЋ
ЗЛАТИБОР

28. I 2013 – 28. I 2018.

МИЛИЦА

1932–2014.

1933–2015.

На исти дан, 27. јануара, престала су да куцају
срца наших најдражих

ПЕРОВИЋ

Мила наша Бранка, вечно ћеш живети с нама.
Хвала ти на безграничној и несебичној љубави коју си нам пружила. Поносни смо што смо те имали.
Твоји: мајка ЖИВКА, син ГОЈКО, супруг ПЕТАР и брат МИЛАН
с породицом
(9/232490)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
Ћерке МИЛКА и ДИВНА с породицама
(83/254159)

РУЖА
27. јануара 2018. даваћемо годишњи помен нашем

5. фебруара је година откако није с нама

др МИОДРАГ

1933–2007.

СЕЋАЊЕ

1930–2014.

Успомену на вас чувају: ћерка БОБА и унук
ЂОРЂЕ

МИХАЈЛОВ

(121/254283)

26. јануара 2018. навршавају се три године откако више није с нама наш драги

СЛОБОДАНУ ЦВЕТКОВИЋУ
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Супруга ДРАГИЦА и ћерка НАТАША
с породицом
(10/254037)

СЛОБОДАН
ЦВЕТКОВИЋ
Комшије: СТОЈАН,
МИЋО, РАДА,
НЕМАЊА и МИЛОШ

БОСИЉКА

СТЕВАН

1929–2004.

1921–2008.

СТАНКО, МИМА, СОЊА и ЕМА
(22/254063)

(1/254009)

У четвртак, 25. јануара 2018. године, навршава
се четрдесет дана откада није међу нама
у нама наша драга

СЛАВОЉУБ ТОМИЋ МИЋА
Године без тебе нису ублажиле нашу тугу. Увек
ћеш нам недостајати.

Годишњи помен нашем

Твоји најмилији
(57/254111)

МИЛЕТА
КАШИКИЋ

ЛУДМИЛА КОВАЧЕВИЋ
1937–2017.

1938–2015.

С љубављу и поштовањем успомену на тебе чувају твоји најмилији.
Син БРАНИСЛАВ и кћерка САЊА с породицама

Живиш у нашим срцима.

(13/254049)

IN MEMORIAM
31. јануара 2018. навршава се тринаест година од
смрти наше драге

Две године је прошло
без наше ујне, снајке и
шурњаjе

ШВАБИ

Твоја породица
Породица

(16/254056)

ПЕТАР СТОЈИСАВЉЕВИЋ
28. I 2008 – 28. I 2018.

(8/254031)

Две године откако није с
нама

Двогодишњи помен куми

28. I 2008 – 28. I 2018.
Десет тужних година откако ниси с нама

Десет година тражим те у свакој мисли и ситници. Судбина је хтела да ме прерано напустиш,
али твоја доброта и велика љубав вечно ће остати у мом срцу.
Никад те неће дати забораву твоја ВУКА
(5/254024)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВЕ
ВУКАЈЛОВИЋ

МАРИЈЕ
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈА
ЈОВАНОВИЋ
2016–2018.

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

ПЕТАР

Вечно ћеш бити у нашим
срцима.

СТОЈИСАВЉЕВИЋ
ПЕПИ

С љубављу породица

Никада те нећемо заборавити.
Породица КАЛИНИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ВИКТОР и САША

Кумови: ЛЕНКА, СТЕВА
и РАДА

Породице ШАЈИЋ
и ДРАГИЋ

(12/254041)

(19/254062)

(20/254026)

(7/254030)

(92/254190)

рођ. Исаковић

ОЛГА МУРГИН
2000–2018.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(68/254132)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

СЕЋАЊЕ

ПОЉАК

СТЕВАН
ЗАГОРАЦ
1987–2018.

САНДА ТРАЈКОВИЋ
НАДА

ДОБРИВОЈ

2015–2018.
2005–2018.
Заувек у нашим срцима.
Ћерке ЉИЉА, ВЕРА, ВЕСНА и МАРИЈА
са својим породицама

30. IX 1929 – 25. I 2008.
Заувек у нашим срцима.
Ћерка СТОЈНА и син
СТОЈАДИН

(33/254082)

(90/254183)

МАРГАРЕТА

МИХАЈЛО

Прошло је већ деветнаест година.
С љубављу и поштовањем породица
(36/254087)

ДИМИТАР
ЗАГОРАЦ

ЈЕЛЕНА
ЗАГОРАЦ
2002–2018.

27. I 1999 – 27. I 2018.
Ваши најмилији
(6/234326)

28

ИНФО/ЗАБАВА

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3370-031,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ
Добили близанце – синове
29. децембра: Војина и Страхињу – Марија и Миро Паовић.

Добили ћерку
25. децембра: Мињу – Данијела и Стефан Радовановић, Исидору – Мирјана Јовановић Зец и
Имре Зец, Терезу – Далиборка и Дарко Рељин, Анђелу – Данка и Стеван Анђелић; 26. децембра:
Душицу – Ивана и Новица Јовић, Ану – Бранка и Ненад Славковић; 28. децембра: Софију – Гордана и Ненад Субин, Весну – Данијела и Ненад Урсулић, Нађу – Снежана и Родољуб Јанковић, Тијану – Драгана Николић и Зоран Цветковић; 30. децембра: Милицу – Ана и Младен Жунић; 2. јануара: Нину – Вишња Моснак и Петар Чипак; 5. јануара: Вишњу – Данка и Божо Пејаковић; 10.
јануара: Сташу – Ивана и Бранко Вуковић; 11. јануара: Даницу – Биљана и Благоје Шурбатовић;
12. јануара: Ливију – Јулиа и Атила Ереш; 14. јануара: Софију – Неда и Драган Путица.

20. децембра: Алексеја – Данијела Филиповић и Марко Ранковић; 22. децембра: Новака – Весна
Митрић и Ненад Ћирић; 25. децембра: Мартина – Милосава и Мартин Цицка; 27. децембра: Михајла – Биљана и Бобо Вујатовић; 29. децембра: Тимотеја – Мариана и Дамир Мећавин; 30. децембра: Теодора – Слађана и Слободан Петровић; 31. децембра: Радована – Маријана и Никола Спасић, Душана – Ивана и Радивоје Поповић; 2. јануара: Јована – Снежана и Зоран Глишић; 4. јануара: Василија – Маријана и Александар Ђорђевић, Дамјана – Корнелија Рајков и Владимир Станисављевић, Недељка – Аните Шке и Властислав Бобош; 8. јануара: Николу – Мирјана и Марко Јовановић, Вукашина – Наташа Јаћимовић и Срђан Јанков, Бенита – Валентина Крстевски и Славко Крстев;
9. јануара: Стефана – Мирела Ресановић и Петар Петровић, Петра – Емилија Баро и Слободан Урошевић; 10. јануара: Алексу – Јелена и Милош Петковић, Огњена – Амела Кучевић и Немања Мијатовић; 11. јануара: Огњена – Милена и Влатко Коварчик, Деспота – Јована Благојевић и Саша Лукић,
Миљана – Маријана Сибинац и Мирослав Пејовић; 14. јануара: Жељка – Рената и Славко Мунћан.

ВЕНЧАНИ
14. јануара: Драгана Кораћев и Петар Стојков, Катарина Живковић и Бранислав Радичевић; 18.
јануара: Борка Новаков и Горан Васић, Симона Кауља и Александар Стефановић, Јелена Илић и
Милош Живановић, Бојана Чучковић и Александар Маринковић, Јована Петровић и Марко Дамјанов и Бојана Ћукић и Бошко Грујић.

ИСПУЊАЉКА

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Сами треба да откријете положај црних поља и да их уцртате у лик.
Њихов број је означен у загради иза сваког описа.
ВОДОРАВНО: 1. предшколска установа (0), 2. врста гипса (0), 3. име
глумице Ступице – део неког циклуса (1), 4. река у Индији и Пакистану – завршни део ноге код неких животиња (мн.) (2), 5. предлог уз инструментал – вођа јаничарске јединице у Београдском пашалуку (1), 6.
први вокал – одан, привржен – симбол ванадијума (2), 7. сателит урана – јапанска копнена миља (1), 8. муслиманско мушко име – последњи играч у колу (2), 9. корачница – макар мало (1), 10. старогрчки математичар, астроном и песник из Кирене (0), 11. мајстор (0).
УСПРАВНО: 1. идеја – међународна економска заједница (скр.) (1), 2.
име руске гимнастичарке Кабајеве – наш легендарни фудбалски голман (Владимир) (1), 3. угледни представник позоришне уметности –
име хрватског рукометног репрезентативца Зрнића (1), 4. грубо сукно
– безобразна деца (1), 5. ауто-ознака Ваљева – израелски државник
(Аријел) – општинска такса (скр.) (2), 6. град у Ирану – и слично (скр.)
(1), 7. спорогорећи фитиљ – насеље у Словенији код Новог Места (1), 8.
јунак из старогрчког мита – електромагнетни прекидач струјног кола
(1), 9. Ужичанин – водећи ирански исламски филозоф (1).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КОКТЕЛ

1

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)
Кад трошите, не знате да станете, све вам је неопходно. Имаћете несугласице с партнером, па
размислите о наредним корацима. Добро је да су вам звезде
наклоњене за сваки вид зараде,
па чак и за добитак у играма на
срећу.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Искористите прилике које вам

Прилив новца ни ове недеље не-

пристижу ових дана. Обуздајте
жељу за трошењем јер вам се
може догодити да упаднете у велике дугове. Психички сте јаки,
па коначно решите свој емотивни
статус.

ће бити велики, чак ни онолики
колики сте планирали. Превише
причате и сами себи затварате
многа врата. Смирите се. Ништа
не може на брзину. Будите само
посматрач и пустите да неки људи
сами покажу право лице.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Следите своју интуицију, али и
посаветујте се с неким. Помало
сте брзоплети и превише бурно и
бучно реагујете кад не иде како
сте планирали. Не правите од комарца магарца. Једноставно се
стрпите.

УМРЛИ
11. јануара: Славомир Јованов (1939); 12. јануара: Констанца Паунов (1948), Љуба Карлаш
(1949), Аца Петровић (1939), Светлана Антонијев (1942), Ђорђе Бабин (1932), Сима Трајковић
(1944), Саван Савановић (1945), Драгослав Бабић (1937); 13. јануара: Стана Цветковић (1950),
Стеван Шаренгаћа (1941), Зорка Станковић (1928); 14. јануара: Стојанка Перишић (1940), Цветко Ђурић (1927), Зоран Ристић (1964), Спасенка Немечек (1961), Смалај Сул (1952), Милка Орозовић (1933), Спасоје Јошић (1932); 15. јануара: Равосије Теодоровић (1919), Флоареа Перин
(1948); 16. јануара: Борис Маринковић (1941), Загорка Кулаузов (1933), Марија Ђукић (1930); 17.
јануара: Даница Суша (1927), Дамир Бекчић (1993), Лазар Царан (1935), Бранка Новосавелић Тасовац (1935); 18. јануара: Дорел Бољанац (1961), Емилија Рајчевић (1919).

Ован
Приуштите партнеру романтичан излазак. Одавно се нисте
овако добро осећали. Повећан
прилив енергије и додатна зарада даће вам ветар у леђа да убрзате реализацију својих планова.

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Хороскоп

Организовани сте и спремни
да делујете у сваком тренутку.
Имате много позива за изласке,
али добро се организујте да се не
бисте префорсирали. Проблем с
финансијама је само привремен,
јер већ крајем седмице стиже потребан новац.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Просто сијате ове седмице, а то
задовољство вам се види и на
лицу. Који год посао да вам се
понуди, не одбијајте га, чак и ако
захтева путовање. Какав год да
вам је статус, пред вама је одличан љубавни период.

Можете очекивати зараду од
свог хобија, али она може стићи
и заједно с доласком некога из
иностранства. Решавате крупне
ствари ове седмице и пред вама
је изузетно повољан период за
посао и за финансије. Незаустављиви сте.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Искористите помоћ пријатеља
да дођете до особе до које вам је
стало. Све је на вашој страни да
почне једна лепа љубавна прича.
Преморени сте, али немате времена за одмор. Добра пословна
понуда, већа зарада и пословни
пут.

Ако имате неке тужбе у вези с
послом које сте покренули пре
неколико месеци или чак година,
очекујте позитивне вести до краја ове недеље. Многи се труде да
вас изнервирају, али останите
хладни и прибрани. Време ради
за вас. Пазите шта потписујете.

Девица

2

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

3

(19. 2 – 20. 3)

Било каква врста сарадње са
странцима доноси вам могућност
да добро зарадите. Без обзира на
то да ли је посреди наплата дугова или кредит – добијате новац.
Паметно га искористите. Мање
преправке у стамбеном простору.
Контролишите притисак.

4
5

Не наваљујте на партнера да
вам каже шта га мучи – кад за то
дође време, ви ћете први сазнати. Неке пословне понуде одраније поново ће бити активне. У
стисци сте с новцем, али постоји
могућност неке старе наплате.
Ви сте Риба, зато пливајте.

6

СУДОКУ

7
Речи су састављене од следећих слогова: А, БО, БУ, ВА,
ВАЦ, ВИ, ГЕ, ЈА, ЈУР, КА, КА,
КРУ, ЛА, ЛЕР, НА, НАР, НИ,
ЊЕ, О, РА, РА, РО, СЕ, СЕ,
СТА, ШЕ.
ВОДОРАВНО: 1. француска
књижевница, позната по историјским романима (Маргерит), 2. супстанце које изазивају алергију, 3. дијаспора, расељење, 4. град на реци Расини, 5. прекид неке активности, одбитак од плате, 6.
омражени староримски цар,
7. грађа од боровог дрвета.
Слова на посебно обележеним пољима, читана по паровима одозго надоле, дају
име и презиме некадашњег телевизијског новинара, уредника ТВ
дневника и јутарњег програма Телевизије Београд (на слици).

АНАГРАМ
ТВ СЕРИЈА РТС-а (+ Н)
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3
6

3

4
1

7
6

1

4

9

2

5

3

8

8

9
7

2

4

РЕШЕЊА – Бела укрштеница: забавиште, алабастер, Мира, фаза,
Инд, шапе, са, Дахија, а, веран, в, Оберон, ри, Един, кец, марш, иоле,
Ератостен, занатлија. Испуњаљка: Јурсенар, алергени, расејање,
Крушевац, обустава, Каракала, боровина (коначно решење: Сергеј
Шестаков). Судоку: 729146583, 315987462, 864235179, 276459831,
951863724, 438721956, 547392618, 682514397, 193678245. Анаграм:
„Сенке над Балканом”.
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ПЕТИ ПУТ У ПАНЧЕВУ НА ВЕЛИКИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

ХРАБРИ ПЛИВАЧИ ОБАСЈАЛИ ТАМИШ
Након прошлогодишње паузе
због леденог окова који је „армирао” Тамиш, најхрабрији су се
поново одважили да ускоче у
хладну реку како би пливали
за богојављенски часни крст.
Четрдесет петоро неустрашивих (који су претходно прошли
лекарски преглед) није се либило да на поклич: „Бог се јави”
урони u ледену воду како би
превалило раздаљину од тридесет три метра, која симболички означава године Исусовог живота.
Напослетку је први на циљ
сти гао осам на е сто го ди шњи
Лука Стаматов, што је на хиљаде посматрача испратило овацијама.

ЛУКА СТА МА ТОВ ПРВИ ДО КРСТА

На тамишком кеју се пети пут
пливало за богојављенски часни
крст у петак, 19. јануара, што
је привукло досад невиђену
пажњу, па су се бујице људи
нешто пре поднева тог дана

била поро бље на леде ним
покривачем, што је онемогућило храбре и издржљиве људе

сливале ка реци. А она није
била нимало гостољубива, иако
не као прошле године, када је

да учествују у манифестацији
коју је обно ви ло удру же ње
„Српска Спарта”.

Пето богојављенско окупљање почело је светом литургијом у Преображенској цркви,
након чега је поворка учесника, у пратњи чак педесет четири коњаника из петнаест градова у Србији, кренула ка центру града, како би положила
венац на спо ме ник Сте ва ну
Шупљикцу, и то баш када се
обележава сто седамдесет година од његове смрти, као и од
проглашења Српске Војводине.
А онда се малтене све живо
кретало ка панчевачком кеју,
тачније ка градској плажи, до
места код згра де удру же ња
„Херој Марко Кулић” илити
популарног „Балкан експреса”.
Након осве шта ва ња часног
крста и инто ни ра ња срп ске
химне с те чувене терасе многобројним окупљенима прво се
обратио заменик градоначелника Панчева Предраг Живковић, који је захвалио свима на

уложеној енергији при организацији ове манифестације, као
и на храбрости пливача, и пожелео да будемо људи и поштујемо сва хришћанска начела.
Парох Преображанске цркве
Велимир Бирманац честитао је
свима празник.
– Ово је дан када је Господ
ушао у реку Јордан и својом
чистотом је обасјао; али не само
њу него и многе друге реке
целог света, па и данас урања у
воду заједно са свим овим пливачима, који ће показати да
смо народ што се ничега не
боји – истакао је овај свештеник.
Када је председник „Српске
Спарте” Зоран Рајачић узвикнуо: „Бог се јави” и громко се
зачуло: „Ваистину се јави!”, у
Тамиш је ускочило четрдесет
пет пливача, а на крају је први
до часног крста стигао један
од најмлађих – Лука Стаматов.

У овогодишњем пливању за
часни крст учествовало је
четрдесет петоро људи старости од осамнаест до шездесет
шест година. Рецимо, први је
прозван Предраг Спасић, који
је био учесник на свих пет
догађаја, исто као и најстарији, шездесетшестогодишњи
Живан Штопуљ. И није се
претерано смрзао, као ни
много млађи Глогоњац Горан
Јовановски, којем је ово други наступ на Тамишу. Старчевац Владимир Тричковић је дебитовао, док је мајор Ненад
Стаменковић пливао и досад, али не у Панчеву.
Један од најмлађих учесника био је осамнаестогодишњи
Никола Јаћимовић из Јабуке. Исто као и најбржи Лука Стаматов, који је напослетку примио часни крст и победнички
венац. Он похађа медицинску школу, а тренира ватерполо
за „Црвену звезду”.
– Желео сам и раније да учествујем, али сам морао да
сачекам пунолетство. Пријавио сам се последњег дана, а
што се самог пливања тиче, вода је била хладњикава, али
све се брзо завршило. Веома ми значи то што сам део ове
манифестације тако важне за мој град, па ћу вероватно и
убудуће пливати за часни крст – навео је Стаматов.

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.

СРЕЋНИ УДОМИТЕЉИ И ПРЕСРЕЋНИ ЉУБИМЦИ

Медице

Жељка и Маза
Откако знам за себе, увек смо
имали кућне љубимце, псе и
маце, јер сви у кући веома волимо животиње. Приликом посете панчевачком азилу за напуштене животиње угледала сам
једну малу белу чупаву куцу с
најлепшим црним очима. Како
сам јој пружила руку, тако ми
је дала своју шапицу, узела сам
је и потписала папире о удомљавању – од тада се више никад
нисмо раздвојиле. То је било
пре више од четрнаест година.
Маза је тада имала око четири месеца и сама је од свих
укућана одабрала баш мене као
„газду”. Одмах је постала централна личност у нашој кући,
све јој је било подређено и сви
су је одмах јако заволели, а
она нам то узвраћа тако што
жели да нас стално држи на
окупу, што јој и јесте у крви
као мешанцу који у себи има
крви пулина.
Након много година проведених са псима у кући могу да

Страну припремио

Јордан
Филиповић

тврдим да сваки кућни љубимац изузетно обогати и оплемени наш живот. Невероватно
је колико нам ништа није тешко
да урадимо за њих у свако доба
дана и ноћи. Убеђена сам да
деца која расту уз омиљену
животињу постају одговорнији
и бољи људи. Посебан осећај
задовољства је удомити напуштено биће – ту се ствара нераскидива веза обостране љубави
и захвалности.
Маза је од првог дана била
јако добра, али не могу да

кажем и послушна, има свој
карактер који се нама свиђа и
који ми поштујемо. То подразумева да уме да ме грицне
када је чешљам или шишам и
јако негодује приликом купања, али није злопамтило. Никада није направила никакву штету, а њен једини услов је да
увек буде у друштву и ми то
знамо и поштујемо. Најинтересантније на њој су њене уши,
које су несразмерно велике,
црне и упадљиве, а за њих је
на једној изложби паса без раса

у Београду добила награду –
пехар за најлепше и најклемпавије уши!
Мој савршен дан с Мазом
био би у Делиблатској пешчари, проведен с целом породицом. Већ је видим како се ваља
у трави испред куће, тада посебно ужива и брунда. Једина особина којом Маза баш не може
да се похвали, јесте то што не
воли наша два мачора, повремено их и појури, иако их углавном „толерише”. Не обожава
ни друге псе на својој територији, па не можемо да удомимо још једну куцу и само нам
преостаје да их хранимо на
улици, а ако чујемо да неко
размишља о томе да набави
пса или мачку, обавезно препоручујемо усвајање – никако
куповину!
Удо мља ва ње незбри ну тих
паса и мачака је веома важан
посао и могу рећи да се успешно ради у нашем гра ду.
Мислим да је свест Панчеваца о том проблему на вишем
нивоу него у неким другим
срединама, али ту увек има
посла. Моја порука је увек:
удомите, не купујте – нећете
зажалити!
Жељка Стојановић

Овим прелепим, дебелим
медама гори под шапицама.
Избачене су у једном панчевачком насељу заједно с мајком, која је некад ту, али
врло често оде, тако да су
углавном саме на улици.
Медице имају око три месеца, а у питању су женке, што
можда и јесте разлог што су
завршиле на улици.
Мајку нису хтели да стерилишу, а када се оштенила, сви су
завршили на улици. Хитно траже дом, будући да је напољу
хладно и услови у којима се налазе, заиста нису добри. Све
информације могу се добити на контакт-телефон 062/204-573.

Лила и Мићко
Ови слат ки мали ша ни
имају четири-пет месеци
и траже нови дом зато што
сада шњи вла сни ци не
могу све да их задрже.
Здрави су и разиграни, а
навикли су на живот у
кући и дворишту.
Социјализовани су и спремни да некоме улепшају живот,
попуне вишак слободног времена и покрену на шетњу и
акцију. Контакт-телефон је 063/19-26-518.

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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НОВОГОДИШЊИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ОДЛИЧЈА ЗА ВУКА, ЛУКУ И ПЕТРА

„ВУКОВИ” ЖЕЛЕ НА САМ ВРХ

Сто кадета учествовало је прошлог викенда на традиционалном новогодишњем турниру чији је домаћин био
Шаховски клуб Видиковац из
Београда.
Чланови ШК-а „Аљехин”
из Панчева и овог пута били
су на висини задатка. Најуспешнији је био деветогодишњи Вук Каначки, који је
освојио прво место у групи
млађих дечака, а игра коју је
приказао обрадовала је све у
његовом клубу.
У конкуренцији старијих
деча ка Лука Ристић је
оправдао улогу фаворита и
убе дљи во је осво јио прво
место, а један од најмлађих
чланова „Аљехина”, Петар
Ћосић, освојио је бронзано

Припреме почеле 8.
јануара
У првом плану
контролне утакмице
Рукометаши Динама се увелико припремају за искушења која
им предстоје током зиме и проле ћа. После крат ко трај ног
одмора и неколико слободних
дана, око ново го ди шњих и
божићних празника, Иван Петковић је момке окупио 8. јануара и од тада се вредно тренира. Треба се добро припремити за наставак трке за бодове у
СЕХА лиги, али и за плеј-оф
елитног српског надметања, у
коме панчевачки „вукови” имају високе амбиције.
План и програм рада одавно
су направљени, играју се и пријатељске утакмице, а љубитеље рукомета у нашем граду и
навијаче Динама посебно ће
обрадовати то што су стигла
неопходна појачања.
У првом контролном дуелу
ове године „жуто-црни” су на
свом терену одмерили снагу с
Политехником из Темишвара.
Била је то веома добра рукометна представа, у којој на крају није било победника, јер је
утакмица завршена с резултатом 29:29.
Већ у суботу, 20. јануара,
Динамо је у Хали спортова на
Стрелишту одиграо и други
контролни меч. У нашем граду

одличје у својој конкуренци ји и тако наста вио низ
одличних игара.
Сва ко днев ним радом и
анга жо ва њем девој чи це и
дечаци из ШК-а „Аљехин” на
свим турнирима на којима
учествују потврђују реноме
једног од најбољих кадетских
клубова у Србији.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

АЛЕКСА ЧЕТВРТИ ПИОНИР
Прво коло Купа Србије у надметању млађих категорија одржано је протеклог викенда у
Новом Саду, а боје Стрељачке
дружине „Панчево 1813” бранила су два такмичара.
Алекса Ракоњац је заузео
четврто место у конкуренцији

сирала на деветнаесто место,
с резултатом од 170 кругова.
Чланови СД-а „Панчево
1813” надметаће се још у Крагујевцу и Београду, када ће
наступити и кадети и млађи
јуниори, па се од наших суграђана могу очекивати добри

је гостовао београдски Обилић,
а домаћин је био више него
убедљив, па је тријумфовао с
38:25. Најефикаснији у редовима Динама био је Александар Пилиповић, који је постигао осам голова. Стефан Шапоњић је шест пута био прецизан, док су Иван Димитријевић и Павле Бандука по пет
пута погодили мрежу ривала.
Одличан је био и Миљан Буњевчевић, са четири „пројектила”

који су завршили иза леђа голмана Обилића. У листу стрелаца уписали су се и Петар
Жујовић, Урош Елезовић, Дејан
Пра ли ца и гол ман Душан
Петровић.
– Задовољан сам како момци раде и како се односе према обавезама. Добро смо играли и у мечу против Политехнике, а сасвим коректно било
је и са Обилићем. Момци су
про фе си о нал но при сту пи ли

ПОЈА ЧА ЊА ПО МЕРИ

пионира. Он је упуцао 181
круг и освојио је седам бодова за финални меч. Алексу је
од трофеја делио само један
круг. Теодора Кондић се пла-

Током прелазног рока Динамо се појачао тројицом искусних играча. Жуто-црну опрему задужили су Урош Елезовић, Дејан Пралица и Иван Димитријевић.
Дејан Пралица је добро познато рукометно име свим
поклоницима овог спорта у нашем граду, а његово богати играчко искуство много може да допринесе добрим
резултатима Динама овог пролећа. Иван Димитријевић је, такође, веома искусан леви бек. Играо је у београдском Партизану, а био је и интернационалац у
Немачкој, Аустрији и Румунији.
Долазак Уроша Елезовића је права рукометна бомба
која је одјекнула у нашем граду. Урош је бивши члан новосадске Војводине, који је последњих година неколико пута проглашаван за најбољег играча у Србији.
Топ-појачања, нема шта!

резултати и нови бодови, који
ће им много значити за пласман на финални турнир Купа
Србије, који ће бити одржан
крајем марта.

утакмици, па се такав њихов
однос одразио и на резултат. У
првом полувремену смо одиграли нешто слабију одбрану,
али је у наставку утакмице и
тај сегмент функционисао баш
како треба. Радимо добро, припремамо се, имамо највише
циљеве ове године. Само да
момци буду здрави, то ми је
најважније – рекао је тренер
Динама Иван Петковић после
утакмице са Обилићем.
У уторак, 23. јануара, Панчевци су гостовали у Шапцу,
где су одмерили снагу с Металопластиком, а идућег викенда учествоваће на турниру који
организује београдски Партизан поводом седам деценија
постојања. На том јаком такмичењу надметаће се и Војводина, Железничар и, наравно,
Партизан.
Већ 3. фебруара „жуто-црни”
настављају и такмичење у Купу
Војводине, када ће у Кикинди, у оквиру полуфинала, одмери ти сна гу са исто и ме ном
домаћом екипом. Такмичење
у СЕХА лиги наставља се 11.
фебруара, када ће у Хали спортова на Стрелишту гостовати
Мешков.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЛИДЕР ИЗ ГЛАВНОГ ГРАДА НЕ ПОСУСТАЈЕ
Динамик оправдао
улогу фаворита
Следи гостовање у
Ваљеву
Утакмицама 15. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошарка шкој лиги Срби је. После
првог овогодишњег тријумфа
у Крагујевцу екипа Тамиша из
нашег града била је на великом искушењу, јер је угостила
лидера шампионата, београдски Динамик. Тим који поново предводи легендарни тренер Мирослав Николић Мута
стигао је у Панчево као апсолутни фаворит. На другој страни, момци тренера Бојана Јовичића нису желели унапред да
истакну белу заставу, па је све
наговештавало да ће око 300
гледалаца у Хали спортова на
Стрелишту присуствовати правом дербију. Панчевци су врло
добро започели меч, али нису
имали снаге да га у истом ритму и заврше: Тамиш–Динамик
83:96, по четвртинама 19:15,
14:26, 23:31 и 27:24.
Сам поглед на коначан исход
довољно говори о односу снага
на терену. Иако је Динамик на
самом старту повео с 0:10, то
Младена Витковића и његове
саиграче није обесхрабрило.

После тајм-аута који је узео
Бојан Јовичић његови момци
су заиграли много боље. Управо је капитен постигао прве
поене за Тамиш, погодио је
убрзо и Сочанац, а онда је севнула и „тројка” Ивана Смиљанића. Момци из Тамиша ослободили су се почетног грча и
заиграли су храбрије, што се
одмах одразило и на резултат.
Кнежевић је на нешто више од
два мину та пре кра ја прве
четвртине изједначио на 12:12,
а потом је „тројку” погодио и
Раичевић, па је Тамиш повео с
15:14. На истеку првог периода домаћи су имали четири
поена „вишка”, па се тада чинило да је на помо лу вели ко
кошаркашко изненађење.
Иако су домаћи кошаркаши
пропустили неколико почетних напада у другој четвртини, када је Стефан Митровић
погодио кош ривала уз звук
сирене која означава крај напада за предност Тамиша од 22:17,
оптимизам је порастао код свих
оних гледалаца чије је срце на
Светог Јована куцало за Тамиш.
Ипак, одлична екипа из Београда успела је да се извуче из
неугодне ситуације, да се врати у меч и да поново преузме
потпуну контролу над игром.
Кошаркаши Динамика погађали су „тројке” из готово свих
позиција, а предњачио је сјајни

Александар Тодоровић, који је
био готово нерешива енигма
за дома ћи тим. Одлич ни
кошаркаш Динамика у првом
полувремену је постигао чак
деветнаест поена.
Слика на терену није се много променила ни после одмора. Очигледно је да је Бојан
Јовичић имао шта да каже сво-

јим пуленима у свлачионици,
али једноставно прошле суботе против одличног Динамика
можда боље и није могло.
Тамиш је успео да поправи
ефикасност, почеле су да упадају „тројке” и у кош гостију...
Иван Смиљанић је био прецизан два пута заредом, па је
погодио и Сочанац, да би попу-

ларни Смиља такође далекометним хицем улио нову наду
сво јим саи гра чи ма када се
Тамиш приближио на седам
поена заостатка – 51:58. Ипак,
лидер се није дао збунити. Још
једном је успео да одбије све
атаке домаћих и да врло брзо
опет дође до двоцифрене предности.

Веома јак темпо који је красио овај меч од самог почетка,
у четвртој четвртини почео је
да опада. А после нових „тројки” Тодоровића и Стевановића почела је да опада и нада
свим навијачима Тамиша да
се у овом мечу може извући
повољнији резултат од часног
пораза.
Домаћа екипа играла је у
саставу: Немања Ђорђевић (пет
поена), Никола Сочанац (10),
Александар Илкић (три), Владимир Кањевац, Петар Баловић (два), Младен Витковић
(два), Дими три је Раи че вић
(три), Иван Смиљанић (24),
Стефан Савић (шест), Душан
Кнежевић (21), Стефан Митровић (седам поена) и Миљан
Раденковић.
После петнаесте рунде шампионата у Кошаркашкој лиги
Србије Тамиш заузима шесто
место на табели, са скором од
осам победа и седам пораза.
Пред Боја ном Јови чи ћем и
његовима момцима наредног
викенда биће ново велико искушење. Гостоваће у Ваљеву, где
ће одмерити снагу с трећепласираним Металцем.

Стране припремио

Александар
Живковић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ГОСТИ СЕ БАШ ГОСТИЛИ...

ЗЛАТО ЗА САЊУ
Прошлог викенда одржано је
Отворено првенство Београда
у атлетици за пионире, на којем
је учествовало око 500 такмичара узраста до четрнаест година, у обе конкуренције.
Атлетски клуб Тамиш је представљала Сања Марић, која је
наступила у трци на 600 метара.

Она је још једном показала свој
велики таленат, па је убедљиво освојила златну медаљу, с
резултатом 1:43,04. Иако је
трчала с годину дана старијим
атлетичаркама, то јој није сметало да тријумфује и провери
ниво своје форме пред наступајућа дворанска државна
првенства.
Остваривши овај резултат,
Сања Марић је избила на водећу позицију атлетичарки до
четрнаест година у Србији када
је дисциплина 600 метара у
питању.

ВУК КОШИЋ
ШАМПИОН
У недељу, 21. јануара, у Каћу
је одржано Првенство Војводине за кадете. Учествовало је
140 џудисткиња и џудиста из
27 клубова, а већ по традицији, одличне резултате остварили су и наши суграђани.
ЏК Динамо су представљали Вук Кошић, Данијел Маравић и Милош Секуловић.
Нај у спе шни ји је био Вук
Кошић, који је освојио најсјајније одличје у категорији до
73 кг. Данијел Маравић је заслу-

жио титулу вицешампиона Војводине у категорији до 81 кг.
Запажени су били и чланови
ЏК-а Панчево. Лазар Албија-
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Шампион прејак за
„лавице”
Дерби припао
Партизану
Протекли викенд неће остати
у лепом сећању поклоницима
игре преко мреже у нашем граду и околини. У време када је
велики број суграђана прослављао славу Светог Јована, одбојкашице Динама и одбојкаши
Бор ца били су на вели ким
првен стве ним иску ше њи ма,
свако у свом рангу. У Хали
спортова на Стрелишту гостовали су фаворити, екипе с врха
табеле, па је и пред „лавицама” и пред Старчевцима био
изузетно тежак посао...
У Суперлиги је на програму
било 13. коло. После дуела с
Црвеном звездом девојке које
предводи тренер Никола Јерковић, вољом жреба, намериле су се на још тежег ривала –
шампиона државе. Био је то
још један дуел у коме панчевачке „лавице” нису имале шта
да изгубе. Могле су опуштено
да се надигравају с великим
ривалом, да покажу и докажу
да заслужују место у српској
елити, без обзира на исход меча.
Био је то у ствари дуел у коме
се победник знао и пре почетка, али је објективна панчевачка публика свакако више очекивала од својих одбојкашица:
Динамо–Визура 0:3, по сетовима 14:25, 20:25 и 14:25.
Сам почетак утакмице наговештавао је добру одбојку на
Стрелишту, јер су „лавице” у
првих неколико поена биле егал
са шампионкама. Ипак, тако
је било само до резултата 4:4,
а онда су гошће из Руме потпуно преузеле контролу над

утакмицом. Искусна Слађана
Ерић предводила је свој тим
до убедљивог резултата у првом

сету. Визура је Динаму дозволила тек четрнаест поена.
Нешто боља и занимљивија
утакмица виђена је у другом
сету. Домаће одбојкашице нису
биле ни близу неког резултатског изненађења, али било је
бар мало неизвесније, нешто
квалитетније игре „лавица”,
које су тек на тренутак показале да ипак поседују потенцијал и да могу да се носе с најбољим екипама у нашој земљи.
Баш у овом делу сусрета Дејан
Десница, први тренер Визуре,
при резултату 10:12 био је приморан да затражи први и једини тајм-аут на утакмици. У тим

Ћук поентирала за 12:14, и ту
је био крај „драме”. Визура је
додала гас и без икаквих трзавица сет привела крају.
Домаће су лоше почеле у трећем сету. Визура је водила с 0:5
и 1:6, тренер Јерковић је мењао
све што је могао у свом тиму,
али Динамо у овом дуелу није
имао баш никакву шансу.
Шам пи он ке су оправ да ле
улогу апсолутног фаворита, а
„лавицама” су оставиле бригу
да се до краја сезоне грчевито
боре за опстанак у елитном
друштву српске одбојке.
Дерби шампионата у Првој
лиги одигран је прошлог викен-

када је Борац повео са 14:11,
нада његових навијача у позитиван исход сусрета почела је
да расте. Играла се одлична
одбој ка, на супер ли га шком
нивоу. На терену је све прштало, а момци из оба тима су својим залагањем, борбеношћу и
пожртвовањем мамили аплаузе с трибина.
Давор Милошевић и његови саиграчи водили су и са
17:15 и када су сви у хали
поми сли ли да могу доби ти
Партизан – они су стали. Од
тог момента све се преокренуло у корист „црно-белих”.
Гости су начинили серију пое-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАНОНИЈА
субота, 16 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – МЛАДОСТ
недеља, 17.30
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ
недеља, 15.30
Опово: ОПОВО–ЈЕДИНСТВО
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–БНС

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА

0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ПАРТИЗАН

0:3

Кошарка
тренуцима је одлично сервирала Бјанка Петковић, а Сара
Павловић и Милица Шорак су
на најбољи начин користиле то
што је њихова другарица са
сервис-линије мало пореметила пријем ривала. Динамо је

успео да, од 6:12, смањи на
10:12... Још једном су „лавице” биле близу, када је Јана

да у нашем граду. У 12. колу,
одржаном у Хали спортова на
Стрелишту, снаге су одмерили
трећепласирани Борац из Старчева и другопласирани београдски Партизан. Био је то меч с
великим улогом за оба тима.
„Црно-бели” су пре сусрета имали само једну победу више од
Старчеваца, а оба ривала су у
потери за лидером из Ваљева,
који је једини пораз у досадашњем шампионату претрпео
управо од Борца.
Дакле, победа се и једнима
и другима наметала као импера тив, како би обез бе ди ли
макар друго место на табели
која води у бараж за пласман у
елиту. Борац је у дуел с Партизаном ушао врло ослабљен, јер
је током кратке паузе остао без
јед ног од нај бо љих игра ча,
Немање Дукића, који је каријеру наставио у Јордану. И поред
тога, домаћи одбојкаши нису
били на висини задатка у врло
важном дуелу: Борац–Партизан
0:3, по сетовима 20:25, 14:25 и
24:26.
А на почет ку меча све је
„мирисало” на прави одбојкашки спектакл, чак је и тријумф
Борца био некако „виђен”... Све
до резултата 10:9 играло се
поен за поен, а онда су домаћини успели да се мало „одлепе”. На техничком тајм-ауту
имали су два поена „вишка”, а

на од 9:1 и повели с 1:0 у сетовима.
У другом делу меча на терену као да је био само један тим
– онај из Београда. Партизан
је лако, готово без игре, освајао поене и хитао ка убедљивом тријумфу. Од средине другог сета у тиму Борца заиграли
су и момци с мањом минутажом у претходним дуелима.
Стандардни играчи су се одмарали за евентуално изненађење у трећем сету.
И заиста је тај период утакми це био нај за ни мљи ви ји.
Борац је од самог почетка контролисао и игру и резултат.
Бојан Познић је „решетао” поље
Партизана из свих позиција,
запажени су били и Милан Зиндовић и Ненад Мадић... Домаћи су водили од самог почетка
сета. Са 6:3, 11:6, 16:12, 22:18...
Има ли су и две сет-лоп те
(24:22), али не и довољно храбрости и концентрације да Партизану задају ударац, да се врате у меч и потом покушају да
преокрену резултат. Београђани су успели да се извуку из
тешке ситуације и на крају су
славили убедљиву и потпуно
заслужену победу.
У наредном колу момци које
предводи тренер Душан Јовић
гостоваће у нашем главном граду, где ће одмерити снагу са
Железничаром.

ФК ДИНАМО 1945 ПОШТУЈЕ ТРАДИЦИЈУ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАРКО У
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Марко Зечевић, млади кошаркаш Крис-кроса из нашег града, позван је у репрезентацију
Србије коју чине играчи од петнаест година.
Мини-припреме националног тима биће спроведене у

Крагујевцу, од 1. до 4. фебруара, а на њима ће бити и наш
млади суграђанин.
Марков позив у репрезентацију је још једно признање за
КК Крис-крос, али и потврда
доброг рада с младим играчима у том спортском колективу.

ПРОСЛАВЉЕН СВЕТИ ЈОВАН

нић је заслужио сребрно одличје, а Јована Милошев је освојила бронзу. На пета места пласирали су се Катарина Путић,
Филип Рат ко вић и Нема ња
Вељковић.
Првенство Србије биће одржано 3. фебруара у Београду.

Челници ФК-а Динамо обележили су клупску славу – Светог Јована у суботу, 20. јануара, у својим просторијама на
Градском стадиону у Панчеву.
Многобројне госте из света
спорта, привреде и политике
дочекали су чланови управе
ФК-а Дина мо 1945: Зоран
Радојковић, Драган Павловић,
Александар Павковић, Горан
Радовић и Драгослав Ћурчин.
Већ пету годи ну заре дом
отка ко се у том спорт ском
колек ти ву про сла вља Све ти
Јован, сви присутни су пожелели да популарни панчевачки „брзи воз” што пре стигне
до велике фудбалске сцене.
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ШАХОВСКИ КУТАК
Подсећамо, Динамо 1945 је
јесењи део сезоне у Српској
лиги група „Војводина” завршио на другом месту, иза првопла си ра ног Бече ја, који му
„бежи” за једанаест бодова.
Почетак припрема за пролећни део сезоне заказан је за 28.
јануар, када ће шеф стручног
штаба Александар Стевановић
извршити прозивку играча. Већ
сада је познато да су неки играчи напустили клуб у зимском
прелазном року, све у договору
са члановима управе, али ће до
краја „фудбалске пијаце” стићи
и појачања, како би „брзи воз”
наставио да игра добро и у пролећном делу шампионата.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тх3)
Избор Р. Радојевић

ПАНЧЕВАЧКА „ДИЗЕЛКА” ЗАПОЧЕЛА РАД

ГОРАН МРЂА НОВИ „МАШИНОВОЂА”

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Промене и у играчком
кадру
Комплетне припреме у
Панчеву
Зимска пауза је прошла. Време одмора завршено је и за фудбалере Железничара, који су од среде, 24. јануара,
поново на окупу. Тог дана извршена
је прозивка првотимаца, после које
су и званично почеле припреме ФК-а
Железничар за пролећни део шампионата у Српској лиги група „Војводина”. Током паузе је било много промена у редовима популарне „дизелке”, а једна од најбитнијих свакако је
промена на месту првог тренера. Уместо Ненада Стојчића, који је отишао
у Кину, нови шеф стручног штаба
Железничара постао је Горан Мрђа.
– Заиста ми је велика част што
сам именован за шефа стручног штаба Железничара, а посебно сам почаствован што ћу сарађивати с председ ни ком Зора ном Наун ко ви ћем,
човеком који је од малог „Жеље”,

заједно са својим сарадницима, створио клуб са огромном репутацијом у
фудбалској Војводини. Такође, много је важно што ни ја ни моји сарадници нећемо имати резултатски притисак, већ ћемо се усредсредити на
афирмацију младих играча, с којима Железничар треба да гради своју
будућност – рекао је на првом представљању нови „машиновођа” панчевачке „дизелке” Горан Мрђа, који ће
у стручном штабу сарађивати с помоћним тренером Глигором Шкрпаном
и тре не ром гол ма на Вла ди ми ром
Растовићем.
На првој прозивци било је присутно 27 играча и три голмана. Оно што
је извесно, јесте да су Железничар
напустили Текијашки, Јанићијевић,
Јевтић, Шобат, Луковић и Костић, а

Покрет

да је првом тому прикључено много
младих фудбалера.
– Пре свега морам истаћи да је интересовање тренера за место шефа струке у нашем клубу било заиста огромно. Ипак, Управни одбор клуба одлу-

чио је да поверење поклони Горану
Мрђи, а ја сам сигуран да ће он, заједно са својим сарадницима, остварити
све наше циљеве. Такође, морам да
захвалим бившем тренеру Ненаду Стојчићу, који каријеру наставља у Кини.
Таква понуда се не одбија, али његов
одлазак у далеку земљу представља
сатисфакцију и за нас, јер је то доказ
да се рад Железничара прати и ван
граница наше земље. Такође, одлазак
Немање Текијашког у трећепласирани
тим Суперлиге, Спартак из Суботице,
јесте признање за наш клуб. Немања је
у Железничару провео три и по године, а својим односом према дресу и
залагањем на тренинзима и утакмицама свакако је заслужио место међу најбољима. Желимо му много успеха у
даљој каријери, а ову прилику кори-

стим да поменем и његове досадашње
тренере, који су свакако имали утицај
на његов фудбалски развој. То су Синиша Радуловић, Александар Стевановић и Ненад Стојчић. Милош Јанићијевић је отишао на Исланд, а споразумно смо раскинули уговор и с голманом Дејаном Јевтићем. На проби је
тренутно много младих играча, а стручни штаб ће проценити на кога може
рачунати у наредном периоду. Драго
ми је што су првом тиму прикључена
и четири момка из наших млађих категорија, три кадета и један омладинац.
Наравно, биће и долазака квалитетних
појачања, а коначан план ћемо сачинити у договору с новим тренером –
рекао је први човек Железничара Зоран
Наунковић на конференцији за новинаре одржаној у просторијама клуба.
Направљен је и план играња контролних утакмица. „Дизелка” ће прву
проверу имати 3. фебруара, када ће
на терену с вештачком травом код
Хале спортова на Стрелишту гостовати Војводина из Перлеза. Седам дана
касније, на истом месту, такође од 13
сати, гостоваће ФК Лештане, а за 14.
фебруар заказана је утакмица с Црвеном звездом из Малог Мокрог Луга.
Јединство из Сурчина ће у нашем граду гостовати 17. фебруара, а четири
дана касније и Долина из Падине.
Прву утакмицу ван свог града Железничар ће одиграти 25. фебруара у
Пироту против Радничког, а први званичан, такмичарски меч на програму
ће бити 3. марта у Алибунару, када ће
„дизелка” одмерити снагу с Вршцем
у финалу Купа Србије на територији
Фудбалског савеза подручја Панчево.
Првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина” наставља
се 11. марта. Тада ће на СЦ-у „Младост” гостовати Омладинац из Нових
Бановаца.
А. Живковић

Суштина друштва је у његовом кретању.
Говорили су марксисти. И не само они.
Религији треба да се прилагодиш.
Наређивали су владари.
И то спроводили.
Покрет је пожељан и није баш увек доброћудан.
Има ли лепе ствари која повезује епохе?
Да, коњи.

Ствара
Река ствара.
Вртлоге. Односе. Односе у вртлозима.
Вртлоге у односима.
Човек ствара. Односе. Вртлоге.
Односи и вртлози су пожељни, али нису баш увек доброћудни.
Шта је оно лепо што повезује пожељност и доброћудност?
Доброта.

КАРАТИСТИ ДИНАМА ФОРМУ „БРУСЕ” У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИПРЕМЕ ЗА ВАЖНЕ МЕЧЕВЕ
Завршне припреме кадетске и јуниорске репрезентације Србије у каратеу одржавају се у Крагујевцу, где ће
наши најбољи млади борци боравити
до 28. јануара. На списку селектора
за наступ на Европском првенству у
Сочију налазе се и три такмичара
Карате клуба Динамо – кадети Дарко
Спасковски и Никола Ивановић и
јуниор Урош Петровачки.
Ови млади борци су својим резултатима у 2017. години заслужили
позив селектора, а уједно је то и велико признање и поверење за Карате
клуб Динамо. Боравак у срцу Шума-

дије ови такмичари морају искористити на најбољи могући начин, како
би своју форму подигли на највиши
ниво пре наступа у Сочију.
У Крагујевцу се налази и сениорска карате репрезентација Србије, где
се најбољи српски борац Слободан
Битевић озбиљно припрема за учешће на турниру Премијер светске
лиге у Паризу. Заједно са својим тренером Предрагом Стојадиновим, Боба
„бруси” форму како би његов дебитантски наступ на „Париз опену”, једном од највећих светских турнира,
био што успешнији.
А. Ж.

Чуда
Чини чуда.
Ђидо мова ти да жемка штоне.
Каже гомила. Народ.
Гласај за мене и бићеш блажен.
Кажу политичари. И попови.
Шта је оно лепо што конектује гомилу, политичаре и попове?
Превозна средства? Да, али нису она круцијална.
Лова чуда чини.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Данило Рашета,
гимназијалац:

Владан Дабић,
гимназијалац:

Катарина Малетић,
студенткиња:

– За викенд
планирам да изађем
с другарима и да
идем на рагби
тренинг.

– Гледаћу
„Star Wars”
и ићи
ћу на базен
с другарима.

– С обзиром на
то да приводим
крају факултет,
вероватно ћу
писати мастер-рад.
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