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Мирјана Савић, шеф Зимске службе
„Војводинапута”, која се брине о др-
жавним путевима. Она је додала да
без обзира на то није било већих за-
стоја и непроходних праваца.

Саша Радуловић, директор „Водо-
вода”, обавестио је присутне на са-
станку да становници Глогоња имају
проблема у снабдевању водом за пи-
ће. Како је рекао, „Водовод” је, да би
им помогао, у прво време слао у то се-
ло цистерну с пијаћом водом, али је
то престало када је вода у њој због ни-
ске температуре почела да се смрзава.

АТП ангажовао и службенике
Реферишући о ситуацији у АТП-у,
Ненад Ракић из те фирме је истакао
да су аутобуси каснили, али да није
било ниједне линије на којој нису са-
обраћали. Он је изјавио и да један
број аутобуса није могао да се покре-
не у јутарњим часовима због смрза-
вања кочница и електричних инста-
лација, али да је након накнадног за-
гревања тај проблем отклоњен. Он је
нагласио да је због мањка људи руко-
водство АТП-а наредило запослени-
ма у администрацији тог јавног ко-

Саобраћај је био отежан,
аутобуси су каснили, 
али није било застоја

За чишћење било ангажовано
седам камиона

Набављене довољне 
количине соли и ризле

Од суботе, 2. јануара, када је почео
да пада снег у касним вечерњим са-
тима, саобраћај се одвијаo отежано,
али сви путеви су били проходни и
није било већих застоја. 

Путари и градске комуналне слу-
жбе показали су да су спремни за
снег, а фирма „Еко Мабер”, која је
ове зиме задужена за чишћење град-
ских улица и околних путева, обезбе-
дила је довољне количине соли и ри-
зле и повећала првобитно планиран
број камиона за обављање тог посла.

Ове информације чуле су се на
седници Градског штаба за ванредне
ситуације која је одржана у понеде-
љак, 4. јануара. Председавао јој је за-
меник градоначелника Саша Левна-
јић, а представници градских кому-
налних служби, војске, ватрогасаца и
полиције говорили су о томе шта су
предузели како би се ублажиле по-
следице хладног таласа и невремена.

Највише проблема због ветра  
Маја Витман, директорка Дирекције
за изградњу и уређење града, рекла
је да су најпре чишћене улице првог
приоритета, по којима се крећу ауто-
буси АТП-а, а потом и остале. Према
њеним речима, било је ангажовано
укупно пет камиона за рашчишћава-
ње градских улица и два за путеве.

Како је рекао Стојан Радановић,
власник фирме „Еко Мабер”, највише
проблема је било на путевима Доло-
во–Мраморак и Омољица–Иваново
зато што су се због јаког ветра ствара-
ли снежни наноси. Чим је ветар пре-
стао да дува, ти путеви су очишћени.

Да је вожња на путевима била оте-
жана и успорена, посведочила је и

Почиње „операција”
Рио
» страна 27

Извођење године 
на бис
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муналног предузећа да помогну тамо
где није било довољно људи и да се
ангажују на додатним пословима.

Чим је снег почео да пада, „Хигије-
на” и „Зеленило” су ангажовали меха-
низацију и раднике, који су почели чи-
шћење. Међутим, како је рекао пред-
ставник „Хигијене”, у почетку се нису

примећивали ефекти тога што су ради-
ли јер је ветар стално наносио снег.

Милован Ћировић, секретар Секре-
таријата за инспекцијске послове, из-
јавио је да су у отклањању последица
невремена које је крајем прошле неде-
ље захватило град били ангажовани и
саобраћајни и комунални инспектори,
и да су они контролисали да ли наши
суграђани чисте снег испред кућа.
Према његовим речима, судећи према
оном што су видели током обилазака,
ситуација је била задовољавајућа.

Заменик градоначелника: 
пазите док возите
Саша Левнајић је истакао да је
стручно-оперативни тим Градског
штаба за ванредне ситуације у кон-
такту са свим надлежним градским
комуналним службама и да је спре-
ман да у свакој ситуацији предузме
све што је потребно за решавање
евентуалних проблема.

Он је додао да је зимским службама
наложено да посипају со и ризлу на
градске саобраћајнице како би се спре-
чило стварање поледице. Заменик гра-
доначелника је апеловао на грађане да
возе што пажљивије и да брзину при-
лагоде отежаним условима за одвија-
ње саобраћаја. М. Глигорић
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Беше врело током летњих месеци, и то не само на асфалту
већ и у јавном животу града. Пошто смо се „опростили” од
ексдиректорке Апотеке, коју су, „већ” после упорног двого-
дишњег писања „Панчевца” на ту тему, коначно низ воду
пустили њени партијски саборци из СНС-а, током трећег
квартала 2015. године проматрали смо нелогичности, аб-
нормалности, куриозитете, марионете, али и везе лепих
уметности са свакодневицом.

ЈЈуулл:: Текст насловљен „Како је говорио Буковски” почели
смо цитатом тог писца: „Кад заћутим, окренем се и одем,
то не значи да си ти победио, то значи да више ниси вредан
мог времена”.

Наставили смо: „Буковски је, знају поштоваоци књижевно-
сти, онај Американац што је, уз претечу Милера, те битнике
Керуака, Гинзберга и Бероуза, пре пола и кусур века упумпа-
вао свежу крв читавој америчкој андерграунд сцени, која по
својој дефиницији представља супротност стремљењу ка до-
стизању (америчког) сна: реалност, секс, боемштина и голи
опстанак VS ненадани успех, слава и богатство. Ову екипу
сматрају за родоначелнике хипи покрета, који је, каже исто-
рија културе, из корена променио свет аполитичне послу-
шности и заробљености у сопственој кожи и дао нови смисао
појму грађанских и људских слобода. ’Придошлица’ Карвер
је, потом, ’само’ додао неке нијансе дречавих боја и Америка
више никада није била иста. У такав развој догађаја, бар, же-
ле да верују љубитељи књижевности”.

Написасмо да су грађани Србије „зен” с почетка текста
посветили овдашњем политичком естаблишменту понука-
ни стандардом сопствених живота. „И одоше. Баш у ту
Америку. Или, на пример, у Норвешку. Или, чак, у преза-
дужену Грчку, јер је боље тамо бити конобар на црно него
овде машински инжењер на белом хлебу.”

Упутили смо апел политичким субјектима да се коначно
договоре ко је за такву стварност крив: „Да ли су нас у про-
паст повукли ’црвени’ и ’шешељевци’ ратних деведесетих,
исти они који су и данас на власти, или су највеће зло ’жути’,
у чије време је приватизован и Бог и Отац, те створена и ко-
лона тајкуна. Или немојте да се договорите; почните, вла-
сници мандата и наших судбина, да нешто корисно радите.
Од кукања и поређења, како са бољим, тако и са лошијим од
вас, нећемо добити ништа”.

Додали смо још „дубина” које је записао Чарлс Буковски
(1920–1994), а овом приликом понављамо два бисера:
„Они су се смејали мени зато што сам другачији. Ја сам се
смејао њима јер су сви исти”. „У мом свету постоје два раз-
лога за буђење – један је што ми се више не спава, а други
што хоћу да живим!”

ААввггуусстт:: Пошто смо често на овом месту „мазили облине”
кристалне кугле у којој се види футур, у уводнику под на-
словом „Светла будућност, светлоцрна” решили смо да се
вратимо у прошлост и из ње извучемо поуке. За то нам је
одлично послужио фељтон Зорана Ротара објављиван у
овим новинама „Занатство у Панчеву (1795–2015), првих
220 година”.

„Коларски мајстор Лоренц Херман 4. априла 1808. тужи
Магистрату ковачког мајстора Адама Кајзера што је врбовао
његовог калфу Леополда Блашког и тиме му нанео штету.
Магистрат је Кајзера казнио с три дана затвора уз обавезу да
плати Херману 30 форинти на име одштете. Калфа Леополд
је кажњен са два дана затвора у гвожђу и враћен Херману.”

„За разлику од времена прошлих, сада се врбовање по-
себно цени: да је поменути Кајзер ових дана к себи приву-
као неког корисног Леополда, нико не би завршио у бајбо-
кани, већ би први напредовао на страначкој хијерархијској
лествици, а други почео да се исплаћује новим газдама”,

рекли смо и преписали још једну причу о части и поштењу:
„Сава Јовановић 1. априла 1813. тужи варошког пандура

Илију Ивкова због злостављања. Ивков признаје да је одр-
жавао везу с Јовановићевом женом и да је Саву ударио са-
бљом. Сава Јовановић признаје да је Ивкова ударио једном
летвом. Сведоци, пред Магистратом, тврде да је Јовановић
везао Ивкова за плот, а затим млатио штафлом. Јованови-
ћева жена признаје свој недозвољени однос с пандуром
Илијом. Живана Јовановић је осуђена на 25 батина, а исто
тако и пандур Илија, с тим што се Илија имао одмах упу-
тити на ратиште.”

Коментар је био овакав: „И 2015. године правило је строго:
можеш да будеш нечастан и непоштен, чак и манијак, али ако
резултати твог рада воде ка завршавању посла, ако се тиме до-
бијају проценти на изборима, ако лик и дело вође тиме нису
укаљани, него он постаје, што је немогуће, још лепши и бољи
– ти си цар! Цареви тог типа не станују у ’Панчевцу’”.

Додали бисмо: од 1869.

ССееппттееммббаарр:: „Проматрачница” чији је назив био „Експли-
цитно вођење љубави” обиловао је простотама. Размишља-
јући о прелетачима и нашем мејнстриму у ком се полити-
канти увек приклањају најјачима (сада је то СНС), забеле-
жисмо да се на том пољу непрестано дешава исто – јлз: „Ко
разуме да ’јлз’ представља иницијале чувене домицилне из-
реке о томе ко води љубав с ким, схватиће”. А ко је у тој
причи прост, намеће се само.

Док смо проматрали ту накнадну памет и „избор” најути-
цајније странке за сопствени политички „нови дом”, записа-
смо да наречена активност „неодољиво подсећа на акције Су-
перхика, антијунака из сторије о дружини Алана Форда: он,
збуњен, у супербришућем лету, увек некако нађе начин да
украде од сиромашних да би даровао богате. Супер”.

Али било је, опет, суштинских цитата, и то с мајице леген-
дарног Грунфа: „Боље жива кукавица него мртви херој!; Јед-
на ласта не чини прољеће, а камоли двије; Боље нешто од не-
чега него ништа од ничега; Тко изгуби добитак, тај добија гу-
битак; Боље испасти будала него из влака”. Подсетили смо
на то да „на странама најјсмехотреснијег сатиричног стрипа
свих времена његови аутори Магнус и Бункер (уз помоћ ге-
нијалног хрватског преводиоца Ненада Бриксија!) кроз уста
Боба Рока налажу следеће: ’Алане, бјеж’мо, њих је двојица, а
ми смо сами’”.

У коментару „Амстердам, оригинал” казасмо да су град-
ски политичари „прионули на свој посао, и то онако како га
сами доживљавају; време је прелетања, тапкања у месту уз
гласна обећања, скокова у рикверц, прављења комбинација
у трку... Олимпијске игре, него шта – на сваке четири годи-
не поменутим спортовима и дисциплинама посвети се по-
себна пажња, мада се добро тренира и током циклуса изме-
ђу два такмичења”.

У текстовима „Збогом, поштари” и „Увек иста адреса:
СНС” бавили смо се феноменологијом чињенице да „ако
имамо питања и предлоге у вези с (не)функционисањем
града, градских служби и јавних предузећа, сада знамо јед-
ну, универзалну адресу на коју можемо да их шаљемо – ГО
СНС-а у Панчеву. Нема грешке: и негативне и позитивне
утиске грађани могу поделити са затеченим особљем у овој,
по свим параметрима најјачој фирми у држави. С обзиром
на то да је међ напредњаке ове недеље прелетео и директор
АТП-а, СНС је, како то политичари воле да кажу, у потпу-
ности ’преузео одговорност’ за живот града.”

Закључили смо: „И, није битно да ли се то некоме допа-
да или не, таква је стварност, а у свим сферама живота
озбиљни људи морају најпре да је прихвате, чак и – баш! –
ако желе да је мењају...”

(Наставиће се)

„Пацке” 
за непослушне
чиновнике

Уколико радите у локалном јавном
сектору, имате мишљење које се ко-
си са оним „званичним” и дрзнете се
да га искажете, немојте бити изнена-
ђени уколико добијете „пацке”. То је
показао случај Снежане Баралић Бо-
шњак, која је, иако ће за неколико
месеци отићи у пензију, средином
децембра пребачена с места помоћ-
нице секретара за културу и инфор-
мисање (иако је веома успешно оба-
вљала поверени јој посао) у сектор за
послове у области основног и сред-
њег образовања и васпитања. Том
необичном премештању с једног
радног места на друго претходило је
њено ангажовање, као савесне гра-
ђанке и активисткиње Женске ми-
ровне групе, у прикупљању потписа
суграђана против одлуке о измешта-
њу скулптуре „Две жене” и поставља-

њу споменика Стевану Книћанину
на то место.

Како је поводом тог случаја навела
у писму упућеном начелнику
Градске управе Милораду Миличе-
вићу, приликом доношења одлуке о
њеном премештању нису узети у об-
зир њен професионализам и струч-
ност, већ критеријуми типа „да ли се
свиђамо овом или оном органу,
функционеру или партији”. Снежана
Баралић Бошњак и њен активизам,
како се види из писма, нису били по
вољи новом већнику за културу Ми-
ленку Павлову, што је резултирало
покретањем поступка о њеном пре-
мештању. Она је ново радно место
схватила као професионални изазов
и свесна је да, до одласка у пензију,
може штошта да уради. Међутим,
много је важнија порука коју је „вр-
хушка” локалне самоуправе тим чи-
ном послала свима у панчевачком
јавном сектору: нема, дакле, соли-
стичких наступа ма колико они ис-
правни и потребни били. Дозвољено
је само хорско певање. Д. М.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Коначно праве зимске чаролије

У недељу, 3. јануара, широм јужнобанатске престонице.

Снимио Никола Стоилковић

• Божић је за нас најрадоснији хришћански празник јер увек
пада на нерадни дан!
• Путеви су нам очишћени од снега до те мере да се више њима
не може проћи.
• Ми ћемо нову годину дочекати пре него остатак света. Нама је
већ минут до дванаест.
• Свет данас има другачију слику о Србији. Доживљава је као
мртву природу.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПРЕСПАВАО ЈЕ ПРВУ НОЋ ДА БИ МЛАДОЈ УДАРИО ЧЕЖЊУ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Петак, 8. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Цитати, упутство за употребу



ПОЗИВ НА ПРОТЕСТНО ОКУПЉАЊЕ

Новинари не клече!
Треће протестно окупљање
медијских професионала-
ца под називом „Новинари
не клече / Председниче
Владе, ко је министар од-
бране?”, са захтевом за
смену министра одбране
Братислава Гашића због
сексистичке увреде упуће-
не новинарки Златији Ла-
бовић, биће одржано у по-
недељак , 11. јануара, у 19
сати, на платоу испред
Градске управе. Тиме ће се
Панчево придружити спи-
ску од 11 градова у Србији
(Београд, Нови Сад, Ниш,
Крагујевац, Суботица, Вра-
ње, Бор, Кикинда, Чачак,
Младеновац и Лазаревац)
у којима ће бити организо-

ван протест са истим циље-
вима и захтевима.

Наиме, како у позиву
стоји, иако је председник
Владе Србије Александар
Вучић изјавио да је Брати-
слав Гашић смењен, то не
може бити тачно, јер мини-
стре смењује Народна скуп-
штина, на предлог премије-
ра. Александар Вучић је 7.
децембра обећао да ће по-
кренути процедуру за смену
Гашића, али то још није
учинио, а Братислав Гашић
и даље обавља министарске
дужности. Због свега тога
није јасно да ли Република
Србија тренутно има мини-
стра одбране и ко је та особа.

Д. М.

АКТУЕЛНО 3

БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА ГРАДСКИХ ЧЕЛНИКА

Жеље за мир и слогу

Петак, 8. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

Градоначелник Саша Па-
влов и председник Скуп-
штине Панчева Тигран
Киш су свим суграђанима
који славе Божић по јули-
јанском календару чести-
тали тај велики хришћан-
ски празник.

„Прославите овај дан у
миру, радости и љубави и у

кругу најближих, негујући
заједништво, слогу и толе-
ранцију. Нека вам најрадо-
снији хришћански пра-
зник донесе здравље, сре-
ћу, успех и много лепих
тренутака на приватном и
пословном плану”, наводи
се у честитки двојице град-
ских званичника. Д. В.

Из угла Полицијске управе
и Хитне помоћи, новогоди-
шња ноћ у нашем граду
протекла је неуобичајено
мирно.

Према речима Јовице
Антонића, портпарола пан-
чевачке полиције, на тери-
торији Панчева су забеле-
жене четири саобраћајне
несреће с мањом матери-
јалном штетом и без повре-
ђених. Није било употребе
ватреног оружја нити су
евидентиране повреде због
коришћења пиротехнике.
Полиција апелује на сугра-

ђане да у истом маниру на-
ставе и наредних дана и
упозорава да ће саобраћај-
ци вршити опсежну кон-
тролу на територији целог
јужног Баната.

У Хитној помоћи је тако-
ђе било мирно како током
последње прошлогодишње
ноћи, тако и у првим дани-
ма нове године. Једини из-
узетак догодио се 31. де-
цембра, када је избила туча
у Качареву, а двоје повре-
ђених превезено је у Ур-
гентни центар у Београду.

Д. К.

У НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ

Миран град

Музичари који 
су каријеру 
започели у Панчеву,
а изградили је у
европским градовима

Целовечерњи концерт камер-
не музике наших суграђана
виолинисте Милана Бергинца
и пијанисткиње Јоване Дан-
кар одржан је у понедељак, 4.
јануара, на сцени Културног
центра Панчева. Иако се по-
знају одраније, ово им је први
заједнички целовечерњи кон-
церт. Многобројна публика је
уживала уз сонате Моцарта,
Шуберта, Лекуа и Месијана.
Интересовање за овај музички
догађај било је толико да су
трибине мале сцене биле те-
сне, па је део посетилаца пра-
тио концерт из дворане.

Поштоваоци класичне му-
зике имали су прилику да чују
и композиције које се не изво-
де баш често на концертима.

– Желели смо да репертоар
буде класичан, без великих
излета и експеримената. Леку
је био моја идеја. Открио сам
га у Лондону. Он, заправо, ни-
је оставио иза себе велики
стваралачки опус, јер је умро
врло млад, имао је 24 године.
Ово му је једино дело за вио-

КОНЦЕРТ ДУА БЕРГИНЦ И ДАНКАР

Вече уз сонате за виолину и клавир
усавршавао, а похађао је и ве-
ћи број мајсторских курсева.
Члан је гудачког квартета
„Алауда”, с којим је прошле
године у марту гостовао у
Панчеву и Београду. Наступао
је на сценама многих великих
светских музичких центара.

Јована Данкар се усаврша-
вала и на курсевима код по-
знатих пијаниста у Немачкој
и Италији. Чланица је дру-
штва „Live Music Now”, које
је основао чувени виолини-
ста Јехудин Мењухин. Циљ
овог пројекта је да професи-
онални музичари наступају
за људе који нису у могућно-
сти да долазе на концерте –
за децу без родитеља или де-
цу с посебним потребама,
старе, за оболеле, некада чак
и у болници...

Млади уметници се слажу
да су у западној Европи, наро-
чито у Енглеској и Немачкој,
култура и уметност на много
вишем нивоу и више се цене.
Истичу тамошњу дугу тради-
цију класичне музике, повољ-
нију економску ситуацију и
већа улагања у младе уметни-
ке, боље услове и прилике за
усавршавање које им се пру-
жају... Кажу да су то разлози
због којих су, нажалост, оти-
шли одавде. M. M.

лину – објашњава Бергинц.
Млада пијанисткиња је иза-

брала Оливијеа Месијана.
– Мислим да би требало ви-

ше да се изводи у Србији, јер
се ради о необичној музици,
инспирисаној религијом. Ово
дело у себи носи и поруку љу-
бави, коју смо хтели да емиту-
јемо и пренесемо публици с
најлепшим жељама за пред-
стојеће божићне празнике и
Нову годину – каже она.

Пут образовања и ток кари-
јере Милана Бергинца и Јова-
не Данкар је сличан. Обоје су
завршили музичку основну и
средњу школу „Јован Бандур”
у Панчеву, основне студије на
Факултету музичке уметности

(ФМУ) у Београду, а након то-
га су отишли у иностранство
ради усавршавања. Обоје су
остали да живе и раде тамо –
она у Немачкој, а он у Енгле-
ској. Пијанисткиња је постди-
пломске и мастер студије за-
вршила на Музичкој академи-
ји „Карл Марија фон Вебер” у
Дрездену. Виолиниста је ма-
стер-студије завршио у Нор-
вешкој – на Универзитету „Аг-
дер” у Кристијансанду, дипло-
мирао је и на Краљевској му-
зичкој академији у Лондону, а
сада је на другој години док-
торских студија на ФМУ у Бе-
ограду.

Бергинц воли камерну му-
зику, за коју се у Немачкој и

Добила дукат од Града

За мање од 24 сата
рођено седам беба

Проблеми 
с наталитетом 
не јењавају

Прва беба у 2016. години у на-
шем граду зове се Миа Каја-
лић и на свет је дошла 1. јану-
ара у 18.30. Само сат касније
родио се и један дечак, а у то-
ку ноћи и наредног преподне-
ва стигле су још две девојчице
и три дечака – укупно седам
беба за мање од 24 сата.

Миа је друго дете Кристине
и Срђана Кајалића. Девојчица
је стигла као својеврстан и не-
свакидашњи новогодишњи
поклон за свог двогодишњег
брата Матеју.

– Читава трудноћа прошла
је без проблема, а тако је било
и с порођајем. Беба се родила
с 3.110 грама и 50 центимета-
ра. Обе се добро осећамо.
Особље и лекари болнице су
максимално професионални
и имам само похвале за њих –
рекла је мама Кристина.

Прворођену бебу је у субо-
ту, 2. јануара, посетила Суза-
на Јовановић, чланица Град-
ског већа задужена за рад, за-
пошљавање и социјалну поли-
тику, која је девојчицу у име
Града даривала дукатом.

– Даривање прве бебе је за
мене убедљиво најлепше за-
дужење у години. Од прошле

ДОБАР ПОЧЕТАК 2016. ГОДИНЕ

ПРВА БЕБА У ПАНЧЕВУ ДЕВОЈЧИЦА

године наш град првој беби
поклања дукат, а не пакет, ка-
ко је то раније био случај, јер
сматрамо да новорођенчету
треба да остане успомена за
цео живот. Дукат је гравиран
и на њему пише „Прва беба
2016”. Нажалост, упркос свим
предузетим мерама и финан-
сијској подршци породицама,
наш град и даље има пробле-
ма с наталитетом – рекла је
Јовановићева.

Она је закључила да ће до
пораста броја беба у нашем
граду вероватно доћи тек када
се покрене привреда и смањи
незапосленост. Лоша економ-
ска ситуација, недовољан број
радних места и неизвесна бу-
дућност основни су разлози
због којих се брачни парови
данас углавном одлучују за
једно или чак ниједно дете, па
већи број малишана у породи-
ци постаје све ређи случај.

Доктор Горан Гавриловић,
који је био дежуран на Гинеко-
лошко-акушерском одељењу
болнице у време кад је на свет
дошло седам наших нових су-
грађанки и суграђана, истакао
је да су сви порођаји протекли
уредно и да овако добар поче-
так обећава родну годину.

У Панчеву је током протекле
године рођено око 1.500 беба,
што је приближно 100 мање него
у 2014. години. Д. Кожан

Да ли је налепница на бадњаку?

Надмашимо 2015: прелепа слика новорођенчета

У понедељак, 4. јануара, у
Културном центру „Град”
представљено је издање
„Злато на Месецу” Алек-
сандра Зографа, у издању
ИК „Ренде”, и приређена
је изложба табли из те
збирке стрипова.

Његови стрипови се од
2003. године редовно поја-
вљују у листу „Време”, а
најновија збирка стрипова
из тог недељника, „Злато
на Месецу”, назив је доби-
ла по стрипу насталом
према литерарном раду
који је једна ученица обја-
вила у школском листу
1959. године.

ЗОГРАФ У КЦ-у „ГРАД”

Злато на Месецу

Драге читатељке, драги читаоци, уколико
сте уместо фотографије бадњака у овом
оквиру  пронашли налепницу с логотипом
неког од наших спонзора, ствар је сасвим
јасна: освојили сте један од преко 90 по-
клона које смо припремили за вас.

На налепници је број телефона даро-
давца на који треба да се јавите како би-
сте преузели награду. Имајте у виду то
да нека предузећа не раде за празнике,
те да је, у случају да вам се нико не јави,
најбоље да зовете од понедељка, 11. ја-
нуара.

Уколико пак на фотографији уз овај
текст нисте пронашли никакву налеп-
ницу, не би било лоше да одете по још
један примерак „Панчевца”. Можда
баш вас чека неки од фантастичних по-
клона које вам дарују Ауто-центар „Зо-
ки”, „Домаће кифлице”, „Панонија”,
„Графос”, „Гаспетрол”, Салон лепоте
„Бојана”, „Digital Computers” и „Жарко-
вић накит”.

ПП..  СС.. Обрадујте и ви нас – јавите нам шта сте
пронашли на pancevac@pancevac-online.rs.



изборе, за коју је рекао да „из-
гледа да ће бити прљава, што
није никакво изненађење”.

Казна за паметне, вредне и
поштене
Дакако, напредњаци су се од
тих графита одмах оградили
подсећајући да се таквим ства-
рима никада нису служили, за
разлику од ДС-а, који је уочи
избора 2012. године емитовао
„скандалозне ТВ спотове про-
тив Томислава Николића,
Александра Вучића и СНС-а”.

Од осталих овдашњих стра-
нака у првом прошлогоди-
шњем полугодишту најагил-
нији су били чланови Покрета
„Двери”. Држали су конферен-
ције за новинаре, писали су са-
општења, организовали су јав-
не протесте, критиковали  рад
овдашњих комуналних преду-
зећа (нарочито „Грејања” и
АТП-а), сакупљали потписе да

добила одборника у Панчеву,
јер је Смиљана Гламочанин
Варга, дотадашња одборница
СНС-а, одлучила да пређе у
радикале. На тај начин наша
власт је од ове странке, после
Петра Јојића, добила још јед-
ног жестоког критичара стања
у јавним предузећима. Подсе-
тимо, радикали су посебно
указали на проблеме у посло-
вању Апотеке, а напредњаке
оптужили да су само у АТП-у
за годину дана запослили 74
своја члана.

Крајем марта је организо-
ваније деловање у Панчеву
најавила и Нова странка.
Уместо дотадашњег повере-
ништва, она је добила девето-
члани Градски одбор, за пред-
седника је изабран Саша Па-
вловски, а на јавној трибини
је гостовао Зоран Живковић,
председник партије. Он је та-
да подвукао да се више не
краде на изборима, „већ после
избора”, да Влада Србије ради
„на нервној бази”, да води по-
литику „муве без главе”, да је
трагикомична, па зато мора
да се промени.

Првог председника у на-
шем граду тих дана добила је
и Социјалдемократска стран-
ка Бориса Тадића. Наиме, Ср-
ђан Миковић, некадашњи
градоначелник Панчева, иза-
бран је за председника Град-
ског одбора, а Жарко Ракоче-
вић за првог човека шесто-
чланог Извршног одбора ове
нове партије.

Напредњаци и социјалисти
почињу да комуницирају
Унутарстраначке изборе, по-
сле три године током којих је
странку водило Поверени-

ишли због проблема у „Хиги-
јени” и „абнормалног запо-
шљавања преко 80 чланова и
активиста СПС-а и затрпава-
ња тог комуналног предузе-
ћа”. То је већ била озбиљна
најава да локална власт убрзо
може да се промени.

Панчево на сумњивој води
Крајем априла је и Тадићев
СДС постао панчевачка пар-
ламентарна странка, пошто
му је приступила Јелена Кр-
стевски, одборница из Глого-
ња, која је у градску скупшти-
ну ушла на листи ЛДП-а.

„Панчево је еколошки нај-
чистији град у Србији. У њему
се хлоришу и вода и ваздух”,
написао је својевремено у на-
шим новинама афористичар

маја, а завршени су убедљи-
вом победом напредњака. На
Миси су освојили свих петна-
ест мандата, а у Јабуци десет.
Од осталих пет, три су доби-
ли „Уједињени за Јабуку” (ко-
алиција предвођена ЛДП-
ом), а два кандидати Демо-
кратске партије Македонаца.
Укупним резултатима су у
СНС-у и ЛДП-у били „изузет-
но задовољни”, у СДПС-у
„задовољни”, у ДС-у „не баш
задовољни”, а у СПС-у „неза-
довољни”.

Крајем маја пажња домаће
јавности била је опет усмере-
на ка Панчеву. Наиме, у бео-
градској централи владајуће
српске партије свечано је об-
народовано да је овде девет
истакнутих чланова ДСС-а
прешло у СНС. На челу те гру-
пе били су Мишо Марковић,
шеф Окружног одбора, Вла-
димир Деља, дотадашњи
председник Градског одбора
и већник задужен за заштиту
животне средине, Тигран
Киш, заменик председника
наше скупштине, и Зденка Јо-
кић, одборник.

„Бити прелетач је ружно.
Али бити у поседу крадене,
туђе робе, мандата које је до-
била другачија политика, још
је ружније”, реаговао је тим
поводом Александар Попо-
вић, члан Председништва
ДСС-а. А Миладин Шакић,
потпредседник Градског од-
бора, истакао је да су отишли
они које „интересују плате,
фотеље и функције”, да је
продавана „вера за вечеру”,
као и да је за све крива трго-
вина поводом смене њиховог
директора у „Грејању”.

Пре више од годину дана за
наше читаоце смо објавили
податке о томе ко и колико
нашој држави дугује за по-
рез. У неколико наврата ка-
сније смо, пратећи кретање
наплате дугова, писали о то-
ме, а обелоданили смо и ли-
сту панчевачких дужника.
Жеља нам је била да те по-
датке сада упоредимо са
стањем на крају трећег тро-
месечја протекле године, то
јест на дан када се врши
пресек стања, а то је био 30.
септембар. То још увек ни-
смо у могућности.

Наиме, до закључења овог
броја таквих података, на-
жалост, нема. Није нам по-
знато зашто. Није помогло
ни то што смо кабинет ди-
ректора Пореске управе у
децембру имејлом подсети-
ли на ту њихову обавезу. А
ту обавезу нису измислили
залудни новинари који воле
да гурају нос у туђе послове,
већ је она изричито пропи-
сана законом.

„Пореска управа квартал-
но, са пресеком стања на по-
следњи дан у последњем

месецу квартала, објављује
на својој интернет страни
назив, односно име и прези-
ме, ПИБ и износ пореског
дуга пореских дужника, и то
правних лица са пореским
дугом у износу од
20.000.000 динара и вишем
и предузетника са пореским
дугом у износу од 5.000.000
динара и вишем, чиме оба-
веза чувања службене тајне
није повређена”, пише у
члану 7. Закона о пореском
поступку и пореској адми-
нистрацији.

Подсећамо да је укупан
порески дуг износио око
милијарду евра!? Подсећа-
мо да међу онима који го-
динама дугују за порез има
и гомила такозваних тајку-
на, који се уоколо размећу
парама, имовином и лук-
сузом, а држави не плаћају
своје обавезе. Подсећамо и
на то да држава (читај: ак-
туелна власт), да би нами-
рила мањак у буџету, уме-
сто да активира принудне
мере према неплатишама,
посеже за туђом имови-
ном. Као што су пензије,
на пример.

Због свега тога чак и нај-
мање кашњење, макар само
и у објављивању података,
не може да не изазове сва-
какве сумње.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Како укинути радно
место „примач плате”
У свим великим приватним
компанијама, као и у упра-
вљању јавним предузећима
и државним службама раз-
вијених земаља, већ дуго се
користе системи рада и
компјутерски програми ко-
ји омогућавају праћење
учинка запослених. На ту
чињеницу подсетили су чла-
нови Српског покрета „Две-
ри” на првој овогодишњој
конференцији за новинаре
неке до панчевачких поли-
тичких странака, одржаној
у понедељак, 4. јануара.

– Овакве системе су осми-
слили најбољи стручњаци

на свету да би омогућили
власницима и менаџерима
великих компанија и корпо-
рација да максимално пове-
ћају ефикасност и ефектив-
ност запослених и смање
трошкове радне снаге. Уз то,
има и додатног бенефита,
јер постоји могућност увида
јавности у то како се троши
новац пореских обвезника.
Једино јавним увидом у рад
и сврсисходност сваког рад-
ног места можемо стати у
крај најгорем облику стра-
начког запошљавања и тако-
званим „примачима плата”.
Тако би се с протоком вре-
мена и сталном применом
оваквог система могло и
потпуно обесмислити стра-
начко запошљавање – рекао

је Слободан Димовић, ди-
ректор Покрета и члан пан-
чевачког Градског одбора.

Он је овом приликом и
детаљније описивао и наво-
дио конкретне примере ка-
ко овај систем функциони-
ше, почев од израде базе по-
датака па до његових крај-
њих ефеката. Истакао је и
да је „лепота овог система у
томе што је све транспа-
рентно”. Тако се, на пример,
за неког ко је месец дана
обављао преглед тендерске
документације од само три
понуђача, за шта је потреб-
но свега неколико сати, мо-

же одмах видети да „имамо
посла с примачем плате”.

– За разлику од других
странака где су сви водећи
људи запослени у јавним,
монополским и дотираним
предузећима и управама,
ми у „Дверима” једини има-
мо искуства у реалном тр-
жишном сектору на мена-
џерским позицијама и мо-
жемо да омогућимо овакав
квалитативни скок рада јав-
них служби – додао је Ди-
мовић.

Он је подвукао да се ова
странка обавезује да ће, ка-
да се „ускоро буде питала”,
поменуто искуство приме-
нити и у свим јавним преду-
зећима и службама Градске
управе.
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Страну припремио

Зоран
Спремо

БЕЛЕШКА

ЧИМЕ СУ СЕ ОВДАШЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ БАВИЛЕ У 2015. ГОДИНИ (1)

УНУТАРСТРАНАЧКО ПРЕСТРОJАВАЊЕ,
РАЗВОДЊАВАЊЕ И ПРЕЛЕТАЊЕ

Порески дугови се
крију од јавности?

Зашто се заљуљала
панчевачка 
владајућа коалиција

Напредњаци и 
„нехигијенско” 
абнормално 
запошљавање

Како су мандати 
постали крадена роба

У првом кварталу протекле
године, као најутицајнија у
граду, Српска напредна
странка се о актуелним дога-
ђајима у држави, а посебно у
Војводини, овдашњој јавности
обраћала углавном освртима
Жељка Сушеца, тадашњег по-
вереника те партије за Панче-
во, као и Јована Лазарова, по-
крајинског посланика. Један
од кључних догађаја који су
одредили и нашу будућу ло-
калну власт био је неусвајање
одлуке Скупштине Војводине
о употреби традиционалних
симбола ове покрајине, а од-
бијање ДС-а да гласа за њих
Сушец и Лазаров су назвали
„гажењем Статута”, „срамном
одлуком” и „шамарчином ве-
ћинском становништву”. Ако
се томе додају и жестоке кри-
тике Лазарова на ДС-ово во-
ђење пројекта „Каменица 2”,
започетог још 2008. године и
чији је трошак, према њего-
вим речима, „волшебно нара-
стао” са 18 на 30 милиона
евра, то је већ био озбиљан
сигнал да се панчевачка коа-
лиција СНС–ДС може озбиљ-
но заљуљати.

Истовремено, за демократе
се не може рећи да су као
странка биле претерано актив-
не у том периоду. Ако се изу-
зму активности омладине ДС-
а, њихово једино жешће реаго-
вање било је крајем марта по-
водом многобројних натписа
који су се појавили на јавним
површинама у граду, а најче-
шће на пешачким прелазима,
на којима је писало „Пајтић
лопов!” и „Коалиција Пајтић-
–Шешељ”. Зоран Јовановић,
покрајински посланик демо-
крата, то је назвао почетком
кампање СНС-а за предстојеће

се региструју као политичка
странка, а с ДСС-ом су форми-
рали патриотски блок. Прили-
ком посете Панчеву Бошко
Обрадовић, члан старешин-
ства и лидер овог покрета, тра-
жио је да се спречи распродаја
Србије, залагао се за „економ-
ски патриотизам” и отпис „не-
легитимних дугова”, а пово-
дом предстојеће приватизаци-
је медија упозоравао је да ће
после ње бити додатно сужене
медијске слободе. „Садашња
власт је казна паметнима,
вреднима и поштенима”, оце-
њивале су тада „Двери”.

Владавина на нервној бази
За овом странком у јавном
појављивању није много зао-
стајала ни Лига социјалдемо-
крата Војводине. Њени одбор-
ници и истакнутији кадар су у
овом периоду наступали као
права и скоро једина опози-
ција у Скупштини, а исто тако
и ван ње, бавећи се широким
спектром тема и проблема.

Крајем фебруара Српска
радикална странка је поново

штво, у априлу су коначно
имали и напредњаци. За пр-
вог човека Градског одбора
СНС-а једногласно је изабран
Жељко Сушец, дотадашњи
повереник, а потпредседници
су постали Саша Павлов, Де-
јан Симеуновић, Сандра Бо-
жић и Драган Катуца.

Април је био месец у коме
су и социјалисти добили иза-
браног председника. На челу
овдашњег СПС-а од тада је
Никола Дангубић, а за пот-
председнике су изабрани Зо-
ран Малобабић, Бенони Гру-
јеску, Љубомир Станишић и
Оливера Радуловић. Руковод-
ство те странке заокружено је
избором чланова у Главни и
Извршни одбор.

Некако баш у то време и по-
сле ситних чарки између
СНС-а и ДС-а, те нарушених
односа унутар владајуће коа-
лиције, Жељко Сушец је ре-
као да су њихови односи са
СПС-ом побољшани и да с но-
вим руководством СНС има
бољу комуникацију него с
претходним, с којим су се раз-

нама се остваривао пројекат
„Панчево на сумњивој води”.
Због проблема с трихаломе-
таном и исправношћу воде за
пиће скоро све политичке
странке су се током априла,
маја и јуна бавиле том темом.

Напредњаци су тражили да
се због „скривања истине”
кривци најоштрије санкцио-
нишу; лигаши су сматрали да
градска власт „заташкава про-
блеме” и бави се „разводњава-
њем и манипулисањем”; Нова
странка је захтевала оставке
„за актере овог циркуса”; ДСС
је истицао да нас опет прево-
де „жедне преко воде”; соци-
јалисти су сматрали да је „пу-
кла брука”... Све заједно била
је то дивна прилика за све
странке да покажу колико
брину о здрављу својих сугра-
ђана.

Месне заједнице избијају у
први план
А главна мајска политичка
тема били су избори у ме-
сним заједницама у Јабуци и
на Миси. Они су одржани 17.

Радикали су 
напредњаке оптужили
да су само у АТП-у за
годину дана запослили
74 своја члана.

Отишли су они које
„интересују плате,
фотеље и функције”,
продавана је „вера 
за вечеру”, а за све
је крива трговина 
поводом смене 
ДСС-овог директора 
у „Грејању”.

Зоран Т. Поповић. А ствар-
ност нас је овог пролећа упо-
зорила да је ово било пред-
сказање достојно Нострада-
муса. И док се нашим комши-
јама преко Дунава све јасније
смешио „Београд на води”,
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ХРОНИКА

Испирање водовода 
„однело” градоначелника
и демократе

Обећања дата радницима
Апотеке нису остварена

Рад локалне самоуправе током 2015.
обележен је превасходно политич-
ким превирањима испод наизглед
мирне површине која су донела про-
мену састава градске власти и новог
градоначелника. 

Већ почетак године је наговешта-
вао оно што се неколико месеци ка-
сније и догодило. Кренуло је с гласи-
нама да ће ДС да оде у опозицију, а
СПС да се врати у владајућу коали-
цију. На крају се обистинила прва
половина чаршијских прича. Упоре-
до с тим шушкало се и како су поје-
дини одборници ДС-а врбовани да
пређу у напредњачке редове. Неки
од њих су то оштро демантовали, да
би се током године пре или касније
ипак преместили у део сале у коме
седе одборници СНС-а.

Ни сами напредњаци спочетка ни-
су хтели да признају шта смерају, па
је врх њиховог Градског одбора ове
спекулације окарактерисао као ка-
фанске приче, додајући да из стра-
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На састанку Штаба за ванредне ситуа-
ције одржаном у понедељак, 4. јануара,
речено је да је степен дежурства зимске
службе подигнут на највиши ниво и да
она непрекидно ради. Снег који је у ве-
ћој количини нападао током викенда,
убрзо је очишћен и путеви су били про-
ходни. Наглашено је и да ће надлежни
спремно дочекати ледену кишу уколи-
ко буде падала, као што је најављено.

Питали смо суграђане да ли се
слажу с тим, имају ли проблема у са-
обраћају, као и да ли чисте снег ис-
пред својих кућа.

СЛОБОДАН СТАНЧУЛ, запослен:
– Сматрам да су путеви на време

очишћени и због тога сам веома за-
довољан. Дошао сам из Делиблатске
пешчаре преко Новог Села и Влади-
мировца и, заиста, све је било у реду.
На Котежу 2, где живим, мало је сла-
бије очишћено, али то не представља
велики проблем. Такође, ја лично
чистим снег испред своје куће.

КАТА ИРАЧАЛ, незапослена:
– Путеви стварно јесу очишћени, и

то веома брзо. Ја сам дошла у Панче-

во из Иванова и цео пут је био прохо-
дан. И село у којем живим је очи-
шћено и нисам приметила неке ве-
лике проблеме. Скоро сви чисте ис-
пред својих кућа, тако да су и трото-
ари погодни за пешачење. Најбоље
функционишемо кад свако брине о
свом послу.

ТАТЈАНА ОРЛУ, пензионерка:
– Мислим да је у ствари ветар очи-

стио путеве на време. Можда и над-
лежне институције имају заслуге за
чишћење, али док сам ја чистила
снег испред своје куће, схватила сам
и радовала се томе што је ветар пола
посла урадио за мене. Немам ника-
квих посебних замерки, мислим да
ситуација није много лоша, али мо-
же боље.

РОБЕРТ БАРБУ, запослен:
– Сматрам да су надлежне ин-

ституције стварно брзо и ефикасно
одрадиле свој посао и добро очи-
стиле путеве. Нисам приметио ни-
какве проблеме у саобраћају и за-
сад је свуда проходно. Живим у ку-
ћи на Миси и константно чистим

снег испред своје куће, а приметио
сам да тамо готово сви то раде, па
нам проблем не представљају ни
тротоари.

МАРКО СТОЈНОВ, продавац:
– Саобраћај заиста не функциони-

ше лоше, али мислим да путеви нису
скроз очишћени. Међутим, већи
проблем представља то што људи не
чисте снег испред својих кућа, трото-
ари су углавном затрпани, али не
свуда. Ја лично то редовно радим,
али примећујем да многи немају ту
навику, иако то треба да буде обавеза
свих грађана.

МАЈА ПОПОВИЋ, ученица:
– Путеви су очишћени брзо, али

нису добро, и даље има снега на ко-
ловозу, а с обзиром на то да сам во-
зач, сматрам да то мора много боље
да буде. Управо сам се вратила са
Златибора и успут сам видела шест
саобраћајних незгода. Такође, ја лич-
но, а и моје драге комшије, чистимо
снег испред својих кућа, јер ако неће-
мо ми, ко ће?

Анкетирала С. Првуљ

Р. БАРБУТ. ОРЛУ М. СТОЈНОВ М. ПОПОВИЋ

НАША АНКЕТА

СМАТРАТЕ ЛИ ДА СУ ПУТЕВИ ОЧИШЋЕНИ НА ВРЕМЕ?

Путари брзо реаговали, коловоз је проходан

К. ИРАЧАЛС. СТАНЧУЛ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ТОКОМ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

ОСТАВКЕ, СМЕНЕ, ПРЕТРЧАВАЊА...

СЛУЧАЈ НЕОБАВЉЕНОГ ВЕНЧАЊА

Кад „да” није довољно
Панчевка и Американац
склопили брак у Београду
због контроверзи у вези
с прописима

Наша суграђанка Љиљана Мишић
обратила се „Панчевцу” с примед-
бама на рад Матичне службе Град-
ске управе. Наиме, она је негодова-
ла због тога што њена другарица,
Панчевка Наташа Ковачевић није
могла пре месец дана да се у свом
родном граду венча са америчким
држављанином Џејсоном Керли-
јем, већ је морала да то учини у бе-
оградској општини Палилула.

Будући младенци су, наиме, од
Љубице Деги, матичарке у панче-
вачкој Градској управи, добили ин-
формацију о документацији коју
Керли треба да донесе да би брак
био склопљен. Мишићева, која је
била и кума на венчању, навела је
да је будућем младожењи у Амери-
ци речено како ће тамо добити са-
мо извод из матичне књиге рође-
них, док ће уверења о држављан-
ству и о томе да не постоји сметња
да се венча са страном држављан-
ком бити издата у америчкој амба-
сади у Београду.

Керли је допутовао почетком де-
цембра прошле године у Србију и
добио поменуту документацију, ко-

ју је оверио и у нашем Министар-
ству спољних послова, али је пан-
чевачка матичарка ипак одбила да
га венча с Ковачевићевом.

Мишићева је испричала да су
младенци видно потресени поку-
шали да објасне матичарки да је
сва документација валидна, али без
успеха. Након тога им је кума зака-
зала венчање у Општини Палилу-
ла, које је обављено 4. децембра.

Љубица Деги је изјавила да Кер-
ли није имао уверење о томе да мо-
же да склопи брак са страним др-
жављанином који издаје и оверава
администрација савезне америчке
државе у којој Керли има пребива-
лиште. Додала је како је он уместо
тога донео само своју изјаву да ни-
је ожењен, оверену у амбасади, што
по нашем закону није валидан до-
кумент. Она је закључила да не по-
стоје други разлози зашто ово двоје
људи није венчано у Панчеву и на-
гласила да се овде бракови између
наших и страних држављана не-
сметано склапају уз одговарајућу
документацију.

Друга страна тврди супротно и
поставља питање на које би заиста
требало одговорити, а то је како је у
Општини Палилула било могуће
оно што у Панчеву није било изво-
дљиво.

Д. В.

напредњаци. Недуго затим уз њих
двоје још петоро чланова Градског
одбора ДСС-а прешло је у СНС.

Почетком априла су кренуле по-
литичке варнице као најава онога
што ће уследити, а то је политички
разлаз СНС-а и ДС-а у Панчеву.
Младе демократе су прве почеле, па-
родијом на рачун напредњака, а уз-
враћено је графитима против шефа
ДС-а Бојана Пајтића. Потом су
оштре речи разменили и челници
градских одбора двеју странака када
су напредњаци први пут поменули
могућност преиспитивања састава
локалне власти.

Много боља прилика за сукоб искр-
сла је током две кризе у снабдевању
водом. Током маја је било превише
хлора у градском водоводу, а наред-
ног месеца је у њему измерена преко-
мерна концентрација трихалометана.

Уследили су неразумљиви догађа-
ји током којих није утврђено шта се
тачно дешавало и ко је крив за то, а
још мање какву су штету Панчевци
имали због присуства ових материја
у пијаћој води. Уместо тога виђене су
две бурне скупштинске седнице, сме-
не, оставке, претње кривичним при-
јавама, две тужилачке истраге и по-
литичка „спиновања” ових догађаја.

Жељко Сушец, председник ГО
СНС-а, изјавио је да та странка неће

захтев СНС-а и ДС-а, због тога што
није утврдио ко је крив за загађење
пијаће воде.

Патић је оценио како су ове опту-
жбе лажне и рекао да ЛДП излази из
градске власти, јер је то био прави
циљ напада на њега. А онда је усле-
дила не тако неочекивана, али не-
свакидашња сцена за српске поли-
тичке прилике. Раданов је обавестио
одборнике да подноси оставку на
место градоначелника. Нагласио је
како би цена остајања на тој функци-
ји била превисока, те да би значила
пристајање да извршава наређења с
којима се не слаже.

Додао је како му лични интерес
није никада био на првом месту и да
би то доказао, одрекао се јавно места
одборника и најавио да ће дати отказ
у „Зеленилу”, где је био запослен.
Овај чин није оставио нарочит ути-
сак на одборнике, а и како би кад је
велики број њих већ променио по је-
дан, па и два страначка дреса, а дру-
ги су се спремали да то учине.

Већ на седници 19. јуна владајућа
већина изабрала је Сашу Павлова за
градоначелника, а за његовог замени-
ка Сашу Левнајића. Обојица су на-
предњаци.

Већ на првој наредној седници
Скупштине забринути радници Апо-
теке питали су шта ће бити са уста-
новом и када ће добити плате. Па-
влов је обећао да ће бити нађено ре-
шење за зараде и да ће дуг бити пла-
ћен из градског буџета за 2016. и
2017. годину. Када су апотекари кра-
јем године поново дошли у Скуп-
штину да подсете градоначелника на
обећања, он им је објаснио како Ми-
нистарство финансија није одобрило
буџетску нити другу финансијску
помоћ града Апотеци.

Завршницу политичког разлаза
ДС-а и СНС-а видели смо у септем-
бру. Тада су демократе по одлуци вр-
ха странке напустиле локалну власт
и позвале своје чланове да поднесу
оставке на јавне функције. Оне који
то нису учинили напредњаци су сме-
нили и тако су преузели комплетну
власт у Панчеву. С тим капиталом
чекају наредне локалне и покрајин-
ске изборе, који ће бити одржани на
пролеће.

Д. Вукашиновић

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ
Градски одбор Социјалистичке партије Србије реаговао је поводом текста
под насловом „Најважнији документ на апотекарског ваги”, објављеног у
„Панчевцу” број 4642, због нетачних података који се односе на одборничку
групу СПС-а, „Јединствене Србије” и Демократске партије Македонаца.

Председница заједничког клуба одборника у Скупштини Панчева је Горда-
на Топић из СПС-а, а не Зора Коларски, како је написано. Заменик шефа од-
борничке групе је Драган Станојковић из „Јединствене Србије”, а чланови су
Зора Коларски (СПС), Милорад Радосављевић (ЈС) и Јован Лазаревски
(ДПМ) – наводи се у реаговању панчевачких социјалиста.

Извињавамо се СПС-у и читаоцима због ове омашке аутора текста.

начке централе нема директиве о
прекомпоновању власти у Панчеву.

Својеврсни увод у обарање градона-
челника Павла Раданова кренуо је ано-
нимним писмима наводно забринутих
радника „Грејања” и Градске управе.
Први су га напали због тога што је од
директора те фирме Миодрага Лазића
узео мобилни телефон на реверс да би
га користио као службени. Непотписа-
ни „радници” су написали да су подне-
ли кривичну пријаву против Раданова
због трговине утицајем, јер је наводно,
као противуслугу, заштитио Лазића од
смене. Раданов је сумњу за ове наводе
бацио на своје „политичке противни-
ке” у СНС-у и ван њега и на оне којима
је „помрсио рачуне јер је радио искљу-
чиво по закону”.

Скупштина је почетком марта раз-
решила дужности директора „Греја-
ња” и променила Статут предузећа
како би уместо економисте Лазића
била изабрана Сандра Божић, поли-
тиколог, која је дотад у име СНС-а
обављала дужност председнице Над-
зорног одбора те фирме. Лазић се
наводно повукао из личних разлога.
Јавна тајна је била да се замерио не-
кима у ДСС-у, чији је члан био, а уз
то се нагађало да је његов одлазак
био залог за политичку будућност
појединих функционера те странке.

Све је постало јасније када су нај-
пре на скупштинској седници ову ка-
дровску промену горљивије бранили
Зденка Јокић и Мишо Марковић него

бити део власти у којој један од парт-
нера нешто заташкава, алудирајући
очигледно на ДС, на чији предлог је
постављена директорка „Водовода”.
Напредњаци су затим затражили те-
матску седницу Скупштине, а демо-
крате нису подржале овај захтев.

Под утиском ових догађаја, градо-
начелник Павле Раданов одржао је
конференцију за новинаре на којој је
рекао како „неки желе хаос и враћа-
ње политичке нестабилности какву
смо имали након избора 2012. годи-
не”. Избегао је одговор на кога се те
оптужбе односе. Децидирано је ре-
као само то да би за њега превођење
одборника ДС-а у неку другу странку
било политичко насиље у коме он
неће учествовати.

Демократе су потврдиле да је било
таквих покушаја, али да су они спре-
чени договором постигнутим с на-
предњацима након што је ДС запре-
тио да ће иступити из локалне власти.

Друга скупштинска седница по-
свећена пијаћој води одржана је у ју-
ну, а пре ње је Милица Радовановић,
директорка „Водовода”, поднела
оставку на захтев ДС-а. Та странка
тражила је исто и од Мице Сарић Та-
насковић, директорке Завода за јав-
но здравље, али се она није повино-
вала политичкој директиви. Поли-
тичку цену због збрке с водом пла-
тио је и Предраг Патић, већник за
комуналне делатности и челник
панчевачког ЛДП-а. Он је смењен на

Скупштинска „црна рупа” 
усисала је многе одборнике



Другачија 
организациона 
шема предузећа

Менаџмент „ХИП–Петрохе-
мије” добио је задатак да се
позабави израдом нове ор-
ганизационе шеме предузе-
ћа, што подразумева друга-
чију структуру и број рад-
них места.

Извршни одбор директо-
ра тог предузећа упутио је
Надзорном одбору инфор-
мацију у којој се наводи да
ће покренути поступак из-
раде нове организационе
шеме уз помоћ екстерне
консултантске фирме. У ин-
формацији је наведено да
ће тај документ омогућити
одговарајућу анализу рад-
них места, у складу с новом
организацијом посла.

Како „Панчевац” незва-
нично сазнаје, актуелна орга-
низациона шема „Петрохе-
мије” оцењена је као непри-
мењива и закључено је да је
неопходно направити аде-
кватнију структуру послова и
расподелу одговорности и

овлашћења. Како ће то на
крају изгледати изражено у
броју радних места, тренутно
није познато, као што је непо-
знато и то када нова органи-
зациона шема треба да буде
готова, јер није дат никакав
рок за завршетак тог посла.

Незваничне информације
говоре да је једна од опција
које је Надзорни одбор по-
нудио била да се тиме поза-
баве стручњаци НИС-а, што
за петрохемичаре није било
прихватљиво због лошег ис-
куства које су имале њихове
колеге из Нафтне индустри-
је Србије. Оно је подразуме-
вало висок ниво техноло-
шких вишкова и избацива-
ње бројних пратећих слу-
жби из предузећа.

Паралелно с реорганиза-
цијом тражи се стратешки
партнер за „Петрохемију”.
Генерални директор НИС-а
Кирил Кравченко потврдио
је то у интервјуу „Вечерњим
новостима” и додао да је та
компанија у договору с др-
жавом направила концепт
како да спасе панчевачку фа-
брику пластичних маса.
„Панчевац” сазнаје да се раз-
рађује неколико варијанти,
међу којима су и могућност
краткотрајног стечаја или
чак гашење ове и оснивање
неке нове „Петрохемије”.

Страну припремиo 

Драган 
Вукашиновић

ЕКОНОМИЈА
Петак, 8. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Стечајеви уместо
продаје доминантан
вид приватизације

За „Петрохемију”
има наде, али не 
и решења

Годину за нама у економији
обележило је пре свега окон-
чање поступка приватизације
и продаје предузећа која су се
налазила на списку Агенције
за приватизацију. Оно што је
Влада Србије направила на
том плану у најмању руку би
могло да се опише као трапа-
вост слона у стакларској рад-
њи. Друга важна тема која је
окупирала јавност од почетка
до краја године била је наме-
ра републичке власти да по
сваку цену измени Закон о
пољопривредном земљишту,
како би омогућила немачкој
компанији „Тенис”, највећој
кланичној индустрији у тој зе-
мљи, да добије хиљаде хекта-
ра српских ораница у дугоро-
чан закуп.

Закон о приватизацији на-
лагао је да се тај поступак
оконча до средине 2015. годи-
не, али је било очигледно да
се то неће догодити, па је
власт посегла за изменама
прописа и тај рок померила на
крај године. Показаће се да се
тиме није добило готово ни-
шта, јер су најважније фирме
остале непродате, односно
отеране су у стечај, а Агенција
се фокусирала на локалне ме-
дије. Због тога је сумња коју је

највероватније и „Утва авио-
индустрија”. Пословодство и
синдикат тог предузећа у ви-
ше наврата су тврдили да се
дугови могу исплатити прода-
јом непотребне имовине, па
да чак може остати новца и за
неке инвестиције. Осим тога,
„Југоимпорт СДПР”, преко ко-
га фабрика авиона послује већ
седам година, послао је пи-
смо о заинтересованости за
стратешко партнерство. Из
Министарства привреде је на
све то препоручено „Утви” да
затражи стечај! Утваши су то
одбили.

текла законска заштита пред-
узећа у реструктурирању од
поверилаца, па би они захте-
вали стечајне поступке да би
наплатили потраживања.

Три пољопривредне фирме
успеле су да издејствују от-
премнине за раднике, а Ста-
клара за највећи број њих. До-
годило се да је Министарство
рада уважило социјални про-
грам за 170 запослених у
ИСП-у, али не и за 14 њих у
зависним фирмама „Три-
спан” и „Специјална стакла”.
Та два предузећа су се због не-
заинтересованости државне

Мај ове године последњи рок за решавање судбине петрохемичара

ЕКОНОМИЈА ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ

ДРЖАВА СЕ УСПЕШНО ОТАРАСИЛА
ПРИВРЕДЕ И РАДНИКА

Политичко-правни
апсурди и заврзламе
коче трансформацију

Када је крајем 2015. Аген-
цији за приватизацију исте-
као законски „рок трајања”,
одговорност за власничку
трансформацију преоста-
лих предузећа из такозваног
портфолија Агенције преу-
зело је Министарство при-
вреде. Међу тим фирмама
је и панчевачка „Утва авио-
индустрија”.

Запослени у њој не знају
шта држава планира да ура-
ди с њиховим предузећем,
ако уопште нешто планира.
Према незваничним инфор-
мацијама до којих је дошао
„Панчевац”, досадашњи по-
словни ослонац фабрике
авиона – државна фирма
„Југоимпорт СДПР” – и да-
ље фигурира као стратешки
партнер панчевачког преду-
зећа. Подсећамо да је „Југо-
импорт” још 2014. године
послао писмо о заинтересо-
ваности да преузме „Утву”,
али се од тада ништа није
догодило да би то било реа-
лизовано.

Наши извори наводе да је
запело око једног апсурда,
што је изгледа уобичајена
ствар у Србији. Наиме, нео-
пходно је да држава има бар
50 одсто акција у једном
предузећу да би оно могло
да постане власништво дру-
го државног предузећа. Ап-

сурд се састоји у томе што
Влада Србије сада има ма-
њински пакет од око 45 од-
сто акција у „Утви”, а нешто
више од 30 процената део-
ница припада Фонду за раз-
вој Министарства привреде.

Наводно је Гордијев чвор у
томе што изгледа некоме ни-
је јасно како да акције држав-
ног фонда припоји остатку
државног удела у фабрици
авиона! Ако је то тачно, мно-
го је и за српске прилике.

„Утва” је средства из овог
фонда користила најпре
1996, док је још била у са-
ставу београдског пословног
система „Иво Лола Рибар”, а
потом и након НАТО бом-
бардовања 1999. године. Ра-
зорена фабрика очито није
могла да врати тај новац, па
је он претворен у акције
Фонда које сада „Утви” оне-
могућавају да реши питање
свог статуса.

Известан проблем могло
би да представља и то што
се из познатих разлога оче-
кује смена министра одбра-
не, од кога се наводно оче-
кивало да пошаље политич-
ку поруку да је панчевачка
авио-индустрија потребна
систему одбране и да се мо-
ра наћи правно решење за
излазак из ћорсокака.

Без обзира на све то, фа-
брика након зимског мини-
-одмора, због новогодишњих
и божићних празника, у по-
недељак, 11. јануара, треба
да настави рад.

„УТВА” И ДАЉЕ БЕЗ РЕШЕЊА СТАТУСА

Подржавити државно

храних родитеља прогласио
технолошким вишком и отпу-
стио их уз отпремнине које су
дупло више од оних што др-
жава даје. Отписани су изне-
ли низ озбиљних оптужби на
рачун НИС-а тврдећи да је
компанија прекршила услове
из купопродајног и колектив-
ног уговора и на томе се све
завршило.

Надлежни су током прошле
године интензивно покушава-
ли да нађу стратешког партне-
ра за „Петрохемију”. НИС је у
више наврата одлучно одбијао
залагања двају репрезентатив-
них синдиката предузећа да
преузме ту улогу јер је то нај-
логичније решење. Фабрика
пластичних маса је највећи
појединачни купац Нафтне
индустрије, од које набавља
сировину, па је то технолошко
повезивање и у плану изласка
из кризе који је сачинило по-
словодство „Петрохемије”
предлагано као најбоља солу-
ција. НИС није попустио.

Представници неколико
међународних компанија за-
интересовани претежно за де-
лове панчевачке фабрике по-
сетили су је, прегледали де-
таљно документацију и на то-
ме се завршило. Бар тако сада
изгледа. „Петрохемија” је то-
ком лета успешно обавила ре-
монт постројења и с јесени на-
ставила да ради, али је већ
крајем године незванично на-
јављено како ће поново остати
без директора јер Велимир
Унковић намерава да се пову-
че. Оставка ће сачекати до
средине јануара, када ће
Алексеј Новак, руски мини-
стар енергетике, посетити Ср-
бију. Засад нема најава да би
уз договор двеју страна о ис-
плати дуга „Србијагаса” према
„Гаспрому” успут било речи и
о судбини „Петрохемије”.

(Наставиће се)

део јавности изразио у намере
власти да бар један број јав-
них гласила стави под контро-
лу пре избора 2016. само до-
била чвршћу аргументацију.
Агенција је током августа про-
дала РТВ Панчево Радоици
Милосављевићу из Крушевца
по цени од 87.000 евра.

Оно што се потом дешавало
са електронским медијима у
Панчеву показало је да су скеп-
тици били потпуно у праву, јер
је уређивачка политика најбла-
же речено наклоњена СНС-у,
главни уредник је члан те стран-
ке, а сви који су остали да раде у
РТВ-у, како су извештавали
бројни медији у Србији, морали
су прво да потпишу приступни-
це напредњацима, па тек онда
уговоре о раду. 

„Панчевац” је купио Зоран
Пешевски, бизнисмен из Пан-
чева, за 238.000 евра.

„ХИП–Петрохемија” доби-
ла је продужен рок за прива-
тизацију до средине 2016, а
друге друштвене фирме ће до-
бити стечајеве. Међу њима је

У стечај су отишли Инду-
стрија стакла Панчево, те по-
љопривредне фирме у ре-
структурирању „Семе Та-
миш”, „Долово” и „Војводина”
из Старчева. Сва четири пред-
узећа сама су иницирала тај
поступак у Привредном суду
свако из својих разлога. Ста-
клару би та судбина свеједно
стигла 1. јануара, јер је Зако-
ном о приватизацији пропи-
сано да друштвена предузећа
која се не приватизују до кра-
ја 2015. морају у стечај.

На поменуте пољопривред-
не фирме се тај члан закона
није односио, јер су све поста-
ле акционарска друштва на-
кон што су прошле кроз по-
ступак приватизације. То зна-
чи да би поступак продаје ка-
питала теоретски могао да бу-
де настављен и током 2016,
али би оне свеједно отишле у
стечај. Ради се о томе да су им
чувени Марковићи из Лозни-
це као бивши приватизацио-
ни власници оставили енорм-
не дугове, а 31. октобра је ис-

власти за судбине малог броја
обичних људи нашла у ситуа-
цији да не могу да раде, а њи-
хови радници су остали без
плата и отпремнина. Најгоре
је то што немају ни оверене
здравствене књижице, а ради
се о инвалидима, од којих су
неки тешко болесни.

За разлику од државе, НИС
је 150 инвалида рада и само-

НОВОСТИ ИЗ „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

Нова рационализација?



Влада Србије усвојила је
крајем прошле године Уред-
бу о енергетски угроженом
купцу. Новом уредбом су от-
клоњени недостаци због ко-
јих је претходна проглашена
неуставном. Тим докумен-
том је дефинисано да сви ко-
рисници новчане социјалне
помоћи и дечјег додатка с
решењем о праву и рачуном
за електричну енергију или
гас треба да се обрате локал-
ним самоуправама ради из-
давања решења о стеченом
статусу угроженог купца.
Уведена је и двостепеност с
правом жалбе, а ново је и то
што су лимити месечне по-
трошње за електричну енер-
гију повећани четири пута од
утврђеног права на субвен-

цију у кWh. То значи да ће се
повећати број купаца који ће
стечено право на умањење
месечних рачуна остварити
чак и у месецима увећане
потрошње уколико се греју
на електричну енергију.

Новом уредбом регулиса-
но је и то да угрожени купац,
домаћинство чијем члану
због здравственог стања
услед обуставе испоруке
електричне енергије или
природног гаса може бити
угрожен живот или здравље,
на основу медицинске доку-
ментације може стећи статус
и право на заштиту од обу-
ставе испоруке због дуга.
Једно домаћинство може би-
ти корисник обају права ако
оствари оба статуса.

www.pancevac-online.rswww.pancevac-online.rs

КАМПАЊА ЕXIT-a И НИС-а

Млади хероји Србије

У Панчеву два
пројекта: 
термоелектрана–
топлана и дубока
прерада

НИС неће повећати
удео власништва у
„Петрохемији”

Прошле године Нафтна инду-
стрије Србије најавила је поче-
так реализације двају великих
пројеката у нашем граду: из-
градње термоелектране–топлане
(ТЕ–ТО) Панчево која ће про-
изводити електричну и топлот-
ну енергију (процењена вред-
ност укупне инвестиције је 170
милиона евра, а партнер НИС-
а биће „Гаспром енергохол-
динг”), као и подизања новог
постројења за дубоку прераду у
комплексу панчевачке рафи-
нерије. До сада су прикупљене
све неопходне дозволе, изме-
њени су локални планови и све
је спремно за почетак радова.
Људи из економске струке твр-
де да НИС чека новац дужника
да би спровео зацртани план.

У прилог горенаведеном
иду и најаве генералног ди-
ректора НИС-а Кирила Крав-
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ЈКП „Хигијени” 
100 милиона динара
за „прање” ваздуха
од честичног 
загађења

Соларно поље 
уз топлану на Котежу

Панчевачка локална самоу-
права неколико година пуни
буџет наплаћујући таксу на
точкове, тј. свако ко је желео
да кроз град превози нафтне
деривате, морао је да плати ту
еколошку надокнаду. Закон је
промењен, па је било неоп-
ходно променити правила
игре. Да подсетимо, од 2008.
године, на основу указа тада-
шњег председника општине,
донета је одлука о формирању
панчевачког еколошког фон-
да, па је нешто више новца
било усмерено за праве еко-
лошке пројекте, али је то и
даље било мало у односу на
укупну количину коју је Град
зарађивао наплаћивањем на-
ведене таксе.

На овај начин је прикупље-
но неколико милиона евра,
али многима у граду није би-
ло баш по вољи то што се тај
новац улагао у реконструкци-
је улица, ремонтовање ко-
тларница и аутобуса, проши-
ривање гробља, „довршавање”
капиталних инвестиција и за
многе друге ствари које нема-
ју никакве везе са очувањем
животне средине.

Бацање пара?
И сада се еко-новцем попуња-
вају рупе у буџету и „одржавају
у животу” нека „сиромашна”
јавна предузећа која дебело на-
плаћују своје еколошке услуге
– нпр. ЈКП „Хигијена” и ЈКП
„Зеленило”. Данас Панчево је-
два „преживљава” удар проу-
зрокован светском економ-

Петак, 8. јануар 2016.
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ЕКОЛОГИЈА

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

БУЏЕТ ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2016. ГОДИНИ

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА 
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

ском кризом, која код нас још
увек траје, а слаб економски
опоравак предвиђен је и за
2016. годину, тако да је бу-
џетска линија за еколошке
пројекте веома танка. Али ка-
ко за кога...

Град је у 2016. години за по-
требе финансирања пројеката
и програма заштите и унапре-
ђивања животне средине у
Панчеву одобрио 414 милио-
на динара. Ове године ће нај-
више новца бити усмерено на
смањење загађења (око 80 ми-
лиона динара), потом на упра-
вљање отпадом (око 38 мили-
она) и на управљање отпад-
ним водама (42 милиона).

Посебно је интересантна
програмска активност у буџе-
ту за 2016. годину „заштита
јавних површина у циљу сма-
њења концентрације прашка-
стих материја”, вредна 100

милиона динара. Наиме, пан-
чевачка власт је око 830.000
евра наменила ЈКП „Хигије-
ни” да решава проблем пове-
ћаног нивоа загађења у Пан-
чеву, само што остаје нејасно
на који начин ће то јавно
предузеће смањити честично
загађење – можда прањем
улица. „Хигијена” је добила
још 14 милиона динара за
управљање комуналним от-
падом.

Пуне руке
С друге стране, ЈКП „Зелени-
ло” је профитирало од еколо-
гије са око 65 милиона динара
за реализацију активности
„заштита животне средине са
циљем подизања и одржавања
јавних зелених површина у
граду”. Ни ЈП Дирекција није
остала празних шака, тако да
је за изградњу фекалне кана-
лизације у Омољици преусме-

рен новац из 2015. године (пет
милиона динара). За пројекат
„Банатско сунце за све”, а реч
је о програму прекограничне
сарадње Србије и Румуније,
који реализује ЈКП „Грејање”,
издвојено је 77 милиона дина-
ра. Планирано је да се уз то-
плану на Котежу поставе со-
ларна поља која ће обновљиву
енергију користити за загре-
вање воде за домаћинства. То
предузеће је добило и пет ми-
лиона динара за чишћење ко-
тларница на територији града
Панчева.

Свега 6,3 милиона динара
издвојено је за пројекте кори-
шћења алтернативних извора
енергије, 3,8 за реализацију
програма еколошке едукације
грађана Панчева, а 22,3 мили-
она динара за мониторинг
стања животне средине у на-
шем граду.

НОВА ЕНЕРГЕТСКА УРЕДБА

Бољи статус угрожених

ченка које је он недавно из-
нео у интервјуу за „Вечерње
новости”. Први човек руско-
српског нафтног гиганта,
упркос песимистичким прог-
нозама када је реч о цени
нафте, истакао је да ће у на-
редне три године НИС инве-
стирати скоро милијарду
евра. Највише новца биће
уложено у повећање нафтно-
гасних резерви и дубоку пре-
раду. Очекује се и ширење
НИС-а у сектору електрое-
нергетике, као и повећање
малопродајне мреже. Постоји
могућност да та улагања буду
и већа.

Велики дужници
Када је реч о комерцијалном
дугу према НИС-у, Кирил
Кравченко је истакао да у нај-
веће НИС-ове дужнике спада
неколико државних компани-
ја, међу којима је и панчевач-

ка „Петрохемија”. Према ње-
говим речима, постигнут је до-
говор с Владом Републике Ср-
бије о моделу решавања тог
проблема. Он је похвалио Вла-
ду као врло доброг преговара-
ча, јер је у договору с НИС-ом
уштедела грађанима Србије
велику своту новца. Наиме, у
преговорима с НИС-ом прво-
битни дуг државних предузећа
био је 500 милиона евра, а по
окончању разговора с менаџ-
ментом те компаније он је
смањен на 300 милиона евра.

Кирил Кравченко се у интер-
вјуу за „Вечерње новости” освр-
нуо и на великог НИС-овог ду-
жника „Петрохемију”, иста-
кавши да у тој панчевачкој хе-
мијској компанији НИС има
удео власништва од 12,72 по-
сто. У сарадњи с државом, ве-
ћинским власником петрохе-
мијског комплекса у Панчеву,
направљен је концепт како да

се та фирма спасе. Први човек
НИС-а истиче да је та компа-
нија директно заинтересована
да „Петрохемија” опстане, али
да неће значајно повећати
удео власништва јер, како твр-
ди, нису на том пољу такви
стручњаци као у области наф-
те и гаса. Наиме, већински
власник НИС-а „Гаспром
њефт” је још пре десет година
изашао из петрохемијског би-
зниса. С Владом Републике
Србије је договорено да на ду-
горочној основи нафтни ги-
гант обезбеђује „Петрохемији”
сировину по повољној цени.

Два пута
Када је реч о помоћи коју
НИС пружа менаџменту „Пе-
трохемије”, Кравченко напо-
миње да је Нафтна индустрија
Србије о свом трошку урадила
концепцију развоја панчевач-
ке „Петрохемије” с консултан-
тима као што је „Мекензи”,
под називом „’Петрохемија’ за
будућност”. Одређена су два
правца стабилизације. Пове-
ћана је оперативна ефикасно-
сти и оснажен је менаџмент
посрнулог панчевачког преду-
зећа и после три године „Пе-
трохемија” ће први пут имати
позитивну оперативну добит –
закључује генерални директор
НИС-а у интервјуу за „Вечер-
ње новости”. Поред тога, како
каже, НИС увелико тражи
стратешког партнера за пан-
чевачког петрохемијског ги-
ганта који ће инвестирати у
њен развој.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР НИС-а НАЈАВЉУЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Улагања вредна милијарду евра

Скупа панчевачка еколошка иновација?

Проглашени су победници
првог националног конкур-
са „Youth Heroes”, који је у
новембру покренула фон-
дација EXIT у сарадњи с
Нафтном индустријом Ср-
бије, а намењен је промо-
цији успешних младих љу-
ди који представљају пози-
тивне узоре у друштву. Ка-
ко кажу идејни творци ове
кампање, свако време ства-
ра своје хероје, па стога
траже младе хероје, покре-
таче позитивних промена,
оне који упркос свему и
свима сваког дана вредно
раде, уче, стварају, инспи-
ришу друге и боре се да да-
ју максималан допринос да
свој живот и своје окруже-
ње промене набоље.

Стручни жири је међу ви-
ше стотина пристиглих
кандидатура одабрао 18
младих хероја који су поне-
ли титулу „Youth Hero”.
Највише победника изабра-
но је у области образовања
и науке. Прво место међу
средњошколцима заузео је
Стефан Веља, проналазач
који је развио патент наме-
њен разбијању тромбова у
организму. Поред њега,
признање ће добити и Јова-
на Кондић, власница златне
„Теслине медаље” и награ-
де „Златни Архимед” за
иновације, као и Алекса
Константинов, власник
златне медаље с Међуна-
родне математичке олим-
пијаде у Тајланду 2015. Ме-
ђу студентима и дипломци-
ма победници у области
образовања и науке су мла-
ди роботичар Коста Јовано-
вић, који развија симулаци-
оне моделе напредних ху-
маноидних робота, и дваде-
сетдеветогодишњи доктор
медицине Јасмин Нурко-
вић, који има импресивне

43 публикације у медицин-
ским часописима. Специ-
јално признање додељено је
студенту Јовану Симићу,
који је организовао продају
своје колекције дресова и
акцију „Спортски базар”, у
којој је, уз учешће познатих
спортиста и јавних лично-
сти, скупљено 300.000 евра
за лечење девојчице Нађе
Новаковић.

Стручни жири су чинили
Ненад Боровчанин, држав-
ни секретар за омладину у
Министарству омладине и
спорта Владе Републике
Србије, Снежана Лакиће-
вић, менаџерка за сарадњу
са универзитетима у НИС-у,
Ирена Петровић, заменик
директора маркетинга фир-

ме „Ringier Axel Springer
Media AG”, и Иван Петро-
вић, извршни директор
фондације EXIT, док је пети
члан жирија биран по обла-
стима зависно од категори-
је у којој су додељивана
признања.

Да подсетимо, фондација
EXIT и НИС одлучили су се
на овај потез зато што у Ср-
бији има правих младих хе-
роја који стварају у тишини
и постижу велике успехе
(освајају медаље на међуна-
родним научним такмиче-
њима, унапређују своју ло-
калну заједницу, стварају
врхунска уметничка дела,
осмишљавају креативне по-
духвате итд.), за које нема
места у програмским ше-
мама и рубрикама српских
медија. Идеја организатора
је да се ови млади и вредни
људи извуку из анонимно-
сти, представе јавности и
промовишу као звезде у
успону, како би они поста-
ли инспирација, понос и
узор за своје вршњаке и све
нас.



Деца из дома „Споменак” до-
бијала су током целе прошле
године помоћ и подршку чи-
таве друштвене заједнице, о
чему је „Панчевац” редовно
писао. Но завршетак године за
њих је тек био заиста величан-
ствен. Захваљујући људима
великог срца корисници и ко-
лектив Дома прославили су
новогодишње празнике уз
обиље поклона и уз игру, заба-
ву и радост.

У другој половини децембра
децу су готово свакодневно по-
сећивали представници дру-
штвено одговорних организа-
ција и предузећа, али и поје-
динци, доносећи им поклоне.
Долазили су им и другари из
панчевачких школа, а пријате-
љи из хора „Вокал кидс” обра-
довали су их тиме што су им
поклонили 1.000 евра освоје-
них на такмичењу „Ја могу
све”. „Споменак” су посетили
и глумци, који су одиграли
представу у трпезарији те
установе. Захваљујући дона-
цијама реновиран је и потпуно
опремљен дневни боравак. 

Као што већ традиција на-
лаже, у Дому је и овог пута но-
вогодишња ноћ прошла у то-
плој и веселој атмосфери, уз

обиље хране, слаткиша и со-
кова и уз музику, ђускање и
певање. Вече је својим дола-
ском улепшао Деда Мраз, ко-
ји је деци поделио слатке па-
кете, а свима су посебно за-
бавни били такмичење у глу-
ми и новогодишња лутрија.

Дом су 2. јануара посетили
и представници једне хумани-
тарне организације из Чикага,
који су ко зна који пут донели
помоћ. Овог пута из Америке
су стигли пакети одеће и обу-

ће, средства за хигијену, два
компјутера, као и нови квали-
тетни материјали неопходни
за рад керамичарске радиони-
це. Мало је рећи да су и деца и
запослени у Дому били оду-
шевљени оваквим поклонима.

– Материјална помоћ разли-
читих организација, установа
и појединаца од огромног је
значаја за „Споменак” у овим
тешким временима. Без овакве
великодушне и континуиране
подршке сама установа не би

могла да задовољи све потребе
деце која су на смештају. Под-
једнако је важан, ако не и нај-
важнији, доживљај деце да ни-
су сама. Свакодневни гости,
поклони и пажња коју добијају
у овим празничним данима де-
ци стварају осећај сигурности
и припадности заједници. Сви
ми из „Споменка” искрено за-
хваљујемо свим појединцима
и организацијама који су по-
могли да се деца без родитељ-
ског старања осете вољеном,
важном и сигурном попут њи-
хових вршњака који живе у по-
родици – рекла је Тања Лукић
Апт, директорка „Споменка”.

И управа новоотвореног би-
оскопа „CineStar” приредила
је пријатно изненађење деци и
младима из Дома, па су они
тако у понедељак, 4. јануара,
провели забавно празнично
поподне гледајући пројекцију
филма „Божић код Куперо-
вих” и уживајући у кокицама,
соковима и свим погодности-
ма тог савременог простора.

ЛЕП ГЕСТ ФОНДА „СРЦЕ”

Изненађење за 
малишане у Болници

ХРОНИКА8

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Богатство гвожђа

Леблебија је високо-
вредна намирница за
људску исхрану, а позна-
та је и као наут, сланутак,
слани пасуљ или слани
грах. Калоријска вред-
ност суве леблебије је око
298 калорија на 100 гра-
ма, а када се скува, енер-
гетска вредност јој пада
на 164 калоријe. Богата је
фосфором, магнезијумом
и гвожђем, а садржи и на-
трујум и витамин Б1. Чак
и када је кувана, садржи
дупло више гвожђа од
исте количине меса. Због
велике количине магне-
зијума, позитивно делујe
на нерве, опуштање, крв-
ни притисак, кости и ми-
шиће. Велики садржај
протеина чини је идеал-
ном заменом за месо и
соју. Посебно се препору-
чује трудницама, деци у

развоју, вегетаријанцима,
дијабетичарима и особа-
ма алергичним на глутен.
Употреба леблебија се
препоручује и особама
које имају повишен холе-
стерол и триглицериде,
као и проблеме с варе-
њем, пробавом и анеми-
јом. Доступна је целе го-
дине, а углавном се може
наћи у сушеном облику
или у конзерви. Због ора-
шастог укуса и путерасте
текстуре може се комби-
новати с разним јелима.
Користи се као вариво,
додатак поврћу, у салата-
ма, за припрему пецива,
као замена за кафу, као
намаз или здрава грицка-
лица. Најлакши начин да
укључите леблебију у сво-
ју исхрану јесте да напра-
вите једноставан и здрав,
али укусан намаз.

Хумус
ППооттррееббнноо:: 250 г сирових леблебија, кафена кашика соде бикар-

боне, пет супених кашика сусамове пасте (тахини, таан), пет су-

пених кашика маслиновог уља, сок од пола лимуна, три чена бе-

лог лука, кафена кашика соли, пола кафене кашике бибера, ма-

ло течности од кувања леблебија. За декорацију по укусу: сец-

кани першун, млевена паприка, печени сусам. 

ППррииппррееммаа::  потопити леблебије у воду с пола кафене кашике со-

де бикарбоне  и оставити преко ноћи. Сутрадан променити во-

ду и ставити да се кува с пола кафене кашике соде бикарбоне.

Кувати око 30 минута (док се добро не раскува) и процедити. У

блендер ставити куване леблебије, сусамову пасту, маслиново

уље, лимунов сок, уситњен бели лук, со и бибер и миксати док

маса не постане глатка попут паштете. По потреби током мик-

сања додати течност од кувања како би се маса разредила. Слу-

жити уз танак хлеб или гриловани тост.
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Активисти хуманитарног
фонда „Срце” из нашега града
посетили су на Бадњи дан, 6.
јануара, малишане који се на-
лазе на лечењу на Дечјем оде-
љењу панчевачке болнице.

С њима је, право са Север-
ног пола, дошао и Деда Мраз,
који је деци пожелео брзо
оздрављење и посаветовао их
да слушају лекаре и остану
тако добри, како би их он по-
сетио и наредне године. До-
нео им је колаче, сокиће и
друге слатке ђаконије.

– Потрудили смо се да де-
чици приуштимо радост и
мало им олакшамо боравак

у болници, јер је за њих то
трауматично искуство. Об-
радовали су се Деда Мразу, а
њихови искрени осмеси су
нам испунили срца. Захва-
љујемо спонзорима који су
нам помогли да успешно ре-
ализујемо ову акцију – рекла
је Снежана Марић, коорди-
наторка фонда.

Главна сестра на одељењу
Зорица Радованов захвали-
ла је хуманитарцима и ре-
кла да овај гест деци много
значи, тим пре што ове пра-
зничне дане силом прилика
морају да проведу на том не
тако лепом месту.

Страну припремила 

Драгана

Кожан

Захвалнице и новац
добило медицинско 
и немедицинско 
особље

Одлив мозгова 
најтежа болест
здравства

Панчевачка Општа болница
тренутно има 1.211 запосле-
них и тамо ове године неће
бити отпуштања, као што ће
то бити случај другде у јавном
сектору, будући да су за ту
установу нормом предвиђена
1.263 радна места. Но у Бол-
ници ипак страхују да ће се
наставити вишегодишњи
тренд смањења броја запосле-
них, и то због самоиниција-
тивног одласка медицинара
из државне службе у приватну
праксу или пак због исељења
најстручнијег кадра у ино-
странство.

Тешка макроекономска си-
туација, као и смањење зарада
медицинарима, уз повећање
обима посла и погоршање
других околности на раду, са-
мо доприносе томе да се и
преостали кадар брже одлучи
да потражи боље услове на
другом месту.

Велика-мала реч: хвала
Менаџмент Опште болнице
дошао је крајем 2014. године
на идеју како да бар једним
лепим гестом ублажи пробле-
ме запослених у тој установи:
донета је одлука да по један
лекар и медицинска сестра
или техничар са сваког оде-
љења које колектив изабере за
најбоље добију скромну нов-
чану награду и захвалнице. Та
пракса је настављена и 2015.
године, с тим што је сада у
„конкуренцији” било и лани
случајно изостављено неме-
дицинско особље. Захвалнице
су додељене два дана пре кра-
ја године, 30. децембра, а до-
били су их 48 медицинара са
24 болничка одељења и четр-
наесторо запослених у тех-
ничкој и информатичкој слу-
жби и управи. За прве међу
једнакима прогласиле су их

СРЕЋНИ ДАНИ ЗА СВЕ У „СПОМЕНКУ”

Најлепше је кад ниси сам(а)

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИМА У БОЛНИЦИ

ВАИСТИНУ СИ НАЈБОЉИ 
КАД КОЛЕГЕ ТАКО КАЖУ

Овако изгледају захвалност и понос

управо њихове колеге са оде-
љења.

– Када је настала идеја о на-
грађивању најбољег доктора и
најбоље сестре, жеља менаџ-
мента је била да макар мало
побољша ову сурову и сиву,
радикално лошу ситуацију,
као и да ублажи неке од мера
Владе којима је свима нама до
сада узето и по неколико зара-
да. Здравствени радници и
здравствени сарадници су
увек били штедљиви, али је и
држава, нажалост, штедела на
нама. Ова скромна награда са-
мо је мали гест којим покуша-
вамо да кажемо хвала својим
најпожртвованијим колегама
– рекао је на додели признања
др Небојша Тасић, директор
Опште болнице.

Убедљиво највећи – више-
минутни аплауз свих присут-
них приликом уручивања за-
хвалнице добио је др Моша
Марковић са Инфективног
одељења. Тако смо ненадано
добили и одговор на питање ко
би био најбољи међу најбољи-
ма кад би се такав бирао. Др
Моша Марковић био је скро-
ман и није желео да комента-

рише овакав гест својих коле-
га, али није могао да сакрије
радост због толике подршке. У
име свих добитника, присут-
нима се обратила медицинска
сестра Славица Тошков с При-
јемног одељења, која је захва-
лила менаџменту и колегама
на признањима, истакавши да
за успешно функционисање
Болнице није довољан поједи-
нац, већ је битно да читав ко-
лектив дише као један.

Рецепт за успех
За најбољег лекара на одеље-
њу Хирургије проглашен је
добитник Новембарске награ-
де за 2015. годину – др Душан
Стојић. Овај истакнути струч-
њак за свој рад је добио много
признања, али каже да је ово,
које је дошло од колега, за ње-
га једно од највећих, ако не и
највеће.

– Добити признање од ко-
лектива је нешто што се целог
живота чека. Мислим да се
нисам променио ни као лекар
ни као човек за 33 године ба-
вљења овом професијом и ве-
рујем да је то можда мотиви-
сало колеге да изаберу баш

мене. Хирургија је, иначе, јед-
но од наших најбољих одеље-
ња и велика ми је сатисфак-
ција што радим баш ту. Све
колеге с Хирургије су заслу-
жиле да добију награду, јер се
цео систем на нашем одељењу
заснива на огромном ентузи-
јазму и посвећености и по то-
ме смо заиста посебни – иста-
као је др Дуда Стојић.

Директор Болнице др Не-
бојша Тасић напоменуо је да
су неки од лекара или техни-
чара с појединих одељења ре-
шили да новац који им је по-
клоњен потроше тако што ће
купити нешто баш за своје
одељење. Он је закључио да су
такву одлуку донели они који
су саму награду схватили на
најисправнији могући начин.
Њихова намера да чак и тај
скроман поклон поделе са
својим колегама, сматрајући
свој успех заједничким успе-
хом читавог сектора, ствар је
пред којом сви треба да заста-
немо, замислимо се и запита-
мо се: да ли бисмо учинили
исто? Ако је одговор потвр-
дан, на правом смо (живот-
ном) путу.

Новогодишње чаролијеПРОСЛАВА У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Додати радост годинама
Нова година је весело доче-
кана и међу нашим стари-
јим суграђанима у Геронто-
лошком центру.

Они су се, уз богато по-
служење, музику и позитив-
но расположење, дружили
до касно у ноћ. Но то их ни-
је спречило да се једнако
лепо проведу и за репризу.

Њихова новогодишња же-
ља и порука за све Панчевке

и Панчевце гласи: „Нек вам
буде срећно и берићетно и
обавезно чувајте здравље!”



У организацији Јавног кому-
налног предузећа „Зеленило”
крајем прошле године су одр-
жане две хуманитарне акције,
у којима је прикупљено
87.000 динара за наставак ле-
чења наше мале суграђанке
Драгане Раданов.

Захваљујући томе она ће 8.
фебруара моћи да оде у Нови
Сад на још једну терапију, што
је предуслов да би се заустави-
ло погоршaње њеног вида и

наставила стабилизација која
је почела после операције
очију којoj је била подвргнута
у Русији.

Лекари су тада рекли да ова
девојчица мора да иде на сва-
ка три месеца на специјалне
терапије у Нови Сад, али је

проблем што свака кошта
63.000 динара, а Драганини
родитељи су сиромашни и не
могу издвојити толико новца.

Поред „Зеленила”, хумани-
тарне акције пред новогодишње
и божићне празнике организо-
вало је и „Грејање”. То јавно ко-
мунално предузеће је купило
пакетиће са слаткишима за де-
цу која се лече на Дечјем одеље-
њу Опште болнице и мале кућ-
не апарате за жене и децу који
су смештени у Сигурној кући.

„Грејање” је издвојило новац
и за куповину новогодишњих
пакетића за децу која живе у
хранитељским породицама,
као и за дечаке и девојчице са
оштећеним слухом и видом.

„Грађани који примете да
неко туче или на други на-
чин злоставља псе или неке
друге домаће животиње, мо-
гу то пријавити Комуналној
полицији и градској Кому-
налној инспекцији, а те слу-
жбе могу казнити такву осо-
бу. У случају да је неко од
наших суграђана који се
брину о псима и мачкама
жртва вређања, о томе може
обавестити полицију”, пише

у одговору Срђана Милети-
ћа, начелника Комуналне
полиције, на одборничко
питање које је поставила Зо-
ра Коларски на једној од по-
следњих прошлогодишњих
седница Скупштине града.

У одговору је, поред оста-
лог, наведено и да су у Град-
ској одлуци о држању дома-
ћих животиња предвиђене
казне за њихово злоставља-

ње у износу од 10.000 дина-
ра. Надзор над спровођењем
те одлуке врше Комунална
полиција и Комунална ин-
спекција.

Подсећамо, одборница Зо-
ра Коларски је у свом одбор-
ничком питању скренула па-
жњу на то да је на градским
улицама велики број паса
који су прошли програм
„Ухвати, стерилиши, врати”
који заједнички спроводе

„Зоохигијена”, градска удру-
жења за заштиту животиња и
Градска управа.

„Да ли због незнања, зло-
бе или пакости, поједини
грађани свакодневно напа-
дају те псе, а људе који их
хране или брину о њима че-
сто вређају. Коме треба да
се обрате очевици тих напа-
да?”, гласило је одборничко
питање.

9ХРОНИКА

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас има ли
смисла светити се и због че-
га. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Укус осве-
те” Јусија Адлера Олсена за
два наша читаоца или чита-
тељке који су најкреативни-
је одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Кажу да је освету најбо-
ље сервирати хладну и да је
жене посебно воле, јер је
слатка, а нема калорије,
што значи да не гоји.”
069/7223...

„Нема смисла светити се,
јер онда ташта неће умесити
чувене ванилице и Васину
торту.” 064/9694...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање: како бити Панчевка
где год да си? Они ће осво-
јити по један примерак
књиге „Како бити Парижан-
ка где год да си”.

То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:

„Сваког лета на мору на
питање: ’Одакле сте?’, из ср-
ца одговорим: ’Из Панче-
ва!’” 060/6672...

„Родиш се као ја у Зрења-
нину, доселиш се у Панчево
са осам година и за коју го-
дину пуниш 31 годину и бу-
деш Панчевка где год да
си.” 063/2351...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.

Нова наградна питања по-
тражите на страницама овог
броја „Панчевца”. Д. К.

РЕТРОСПЕКТИВА – ПРОШЛА ГОДИНА У КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
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Нова депонија коначно
пуштена у рад

Смањују се приходи
од бувљака

Проблеми 
с прихватилиштем 
за псе

Крајем октобра прошле годи-
не свечано је пуштена у рад
нова депонија. Како је тада
саопштено, тиме су створени
сви услови да се одлагање
смећа убудуће обавља по нај-
вишим стандардима и да се
стара депонија коначно за-
твори.

инвестицију издвојено 8,5
милиона динара из градског
буџета. И поред тога што су
надлежни више пута најављи-
вали почетак рада камера, ни

љујући кредитним картица-
ма које им је издала панче-
вачка филијала банке „Кре-
ди агрикол”, подижу на бан-
коматима.

„Грејање” уплашило грађане
Крајем јануара прошле годи-
не ЈКП „Грејање” је изазвало
панику међу корисницима
својих услуга. Уз рачуне за тај
месец то јавно комунално
предузеће им је послало оба-
вештења (прорачуне) о томе
колико би морали да плаћају
када би се грејање наплаћива-
ло према утрошеној топлотној
енергији. Велики број наших
суграђана је погрешно схва-
тио да мора да плати више-
струко увећане износе који су
наведени на обавештењима,
због чега је „Грејање” реагова-
ло саопштењем у коме је пи-
сало да је битно само шта пи-
ше на рачунима.

Бахатост дивљих превозника
У понедељак, 16. фебруара, у
преподневним часовима, во-
зач нерегистрованог комбија
који превози путнике је сво-
јим возилом пресекао пут ау-
тобусу АТП-а, а потом зауста-
вио своје возило, изашао из
њега и ошамарио и извређао
возача аутобуса на станици у
Банатском Брестовцу.

– То што се догодило је ба-
хатост и крајњи безобразлук.
Поред тога што возе попуно
нелегално и не плаћају поре-
зе и доприносе, дивљи прево-
зници стају на станицама на
којима то не би смели да ра-
де, у неисправним комбији-
ма превозе путнике који су
неосигурани, а као кулмина-

ћи грађана и отварање кине-
ских робних кућа и тржних
центара. На пад зараде под-
једнако утиче и драстично
смањење броја путничких во-
зова на релацији Панчево-
–Београд, а самим тим и сма-
њење броја људи који су у да-
нима викенда возом из Бео-
града и околних места дола-
зили на бувљак.

Град да помогне азил за псе
– Уколико Град жели да азил
за псе изгледа онако како нам
је наложила Ветеринарска ин-
спекција, онда треба да за то
добијемо више новца из град-
ског буџета. Захваљујући про-
граму „Ухвати, стерилиши и
пусти” који спроводи „Хигије-
на” последњих година је знат-
но мање напуштених паса и
мачака на територији града и
у селима. Међутим, претња за-
тварањем прихватилишта за

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Слатко, 
а нема калорије?

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Нова депонија прорадила после двадесет година

Возачи АТП-а тражили су заштиту од напада

Све мање закупаца на Бувљаку

ОДГОВОР НА ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ

Злостављање 
паса кажњиво

АП Војводине Небојша Ма-
ленковић у уторак, 13. јануа-
ра, пустили су у рад построје-
ње за пречишћавање отпад-
них вода и тзв. канализацио-
ну мрежу санитарних отпад-
них вода у Старчеву.

Пајтић је тада истакао да је
Покрајинска влада обезбеди-
ла 471 милион динара за ту
инвестицију, јер је оцењено да
је она од непроцењиве важно-
сти за Старчево будући да је то
место једно од највећих у Вој-
водини.

Пад зараде од закупа тезги
Протеклу годину је обележи-
ло и смањење прихода од из-
давања тезги на бувљаку. Раз-
лози за то су пад куповне мо-

псе, што се помиње као могућа
последица уколико оно не бу-
де адаптирано у складу с нало-
зима инспекције, сигурно би
довела до тога да се ситуација
поново погорша и осетно би се
повећао број напуштених жи-
вотиња на улицама – изјавио је
за „Панчевац” крајем јануара
прошле године Зоран Радојко-
вић из ЈКП-а „Хигијена”.

Загонетка за возаче
Систем од осам камера за
надзор саобраћаја које су по-
стављене на раскрсници ули-
ца Светог Саве, Цара Душана
и Војводе Радомира Путника
још крајем децембра 2013.
године још увек званично ни-
је пуштен у рад, иако је за ту

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ „ЗЕЛЕНИЛА” И „ГРЕЈАЊА”

Улепшали најмлађима празнике

Иако је ово вест године ка-
да је реч о комуналном живо-
ту у нашем граду, не може се
заборавити да је изградња но-
ве депоније трајала више од
двадесет година (!?) и да је за
њу до сада потрошено око 3,5
милиона евра!

До сада нико није одговарао
због тога. Није било позивања
на одговорност ни зато што је,
како је 6. маја на конференци-
ји за новинаре објавио бивши
градоначелник Панчева Павле
Раданов, откривено да је на
новој депонији насуто 27 цен-
тиметара шљунка уместо 50 и
да је онај који је насут лошијег
квалитета. Овај случај истра-
жује Више јавно тужилаштво и
још увек се чека епилог.

Поклон за Старчевце
Председник Покрајинске вла-
де Бојан Пајтић и директор
Управе за капитална улагања

дан-данас се не зна да ли су
оне почеле да снимају возаче.

Сарадња „Хигијене” и Рома
Седамнаест ромских поро-
дица из Панчева више од го-
дину дана прикупља секун-
дарне сировине за ЈКП „Хи-
гијену”, захваљујући чему
Центар за рециклажу тог ко-
муналног предузећа ради
без проблема.

Та сарадња, која је резул-
тат договора „Хигијене” и
НВО-а „Демократско удру-
жење Рома”, одвија се на
обострано задовољство, јер
сакупљачи добијају за то но-
вац. Један део им се испла-
ћује на руке, а други, захва-

ција, све чешће нападају и
прете нашим возачима због
тога што им наводно одузи-
мају путнике. Апелујем на
градске институције да ко-
начно почну да реагују јер су
наши возачи оправдано упла-
шени док су на дужности.
Као једини легални прево-
зник у Панчеву који редовно
плаћа све порезе и доприно-
се, захтевамо да нам надле-
жни помогну да се изборимо
с дивљим превозницима, њи-
ховим безобразлуком и баха-
тошћу – изјавила је Мирјана
Балог Кормањош, сада бивша
заменица директора АТП-а.

(Наставак у следећем броју)

ЗЗАА  ЧЧИИССТТИИЈЈЕЕ  УУЛЛИИЦЦЕЕ  ИИ  ППААРРККООВВЕЕ

Током „Новогодишњег базара” у Панчеву је предста-

вљен пројекат „Кеса је закон”, који је подржао град-

ски Секретаријат за заштиту животне средине. Њиме

је предвиђено да се на појединим местима у граду по-

ставе картонске кутије с биоразградивим кесама које

би биле намењене нашим суграђанима што на јавним

површинама шетају псе. Тим кесама треба да скупља-

ју измет који остаје иза њихових љубимаца и да их за-

тим бацају.



„Од 5.000 до 20.000 динара
кажњаваће се убудуће онај ко
свађом или виком нарушава
јавни ред и мир, или узнеми-
рава грађане. Неће се толери-
сати ни прејако свирање на
музичким инструментима ни-
ти стварање буке прекомер-
ним пуштањем радија и теле-
визора, радом мотора или ак-
тивирањем сирена, и они који
почине такве прекршаје ће се
кажњавати од 5.000 до 30.000
динара”, пише у Предлогу но-
вог закона о јавном реду и ми-
ру, који је крајем прошле го-
дине Влада Србије усвојила и
упутила Скупштини Србије на
гласање.

Тим законским актом се
прописује да ће се казне изри-
цати и за вређање других ли-
ца, претње и изазивање туча, и
да ће оне износити од 20.000
до 100.000 динара или од 10
до 30 дана затвора.

Ако предлог овог закона
прође у Скупштини, убудуће
ће бити санкционисано и про-
сјачење (од 5.000 до 30.000
динара или од 30 до 60 дана
затвора). Знатно строже ће би-
ти кажњавани они који орга-
низују просјачење или за то
користе децу и малолетнике.
Њима ће се изрицати новчане
санкције у распону од 50.000
до 150.000 динара или затвор-
ске казне од 30 до 60 дана.

У Предлогу закона о јавном
реду и миру пише и да се неће
толерисати ни коцкање и пози-
вање других лица на коцкање,
уступање просторија за коцка-
ње и његово организовање. За те
прекршаје су предвиђене нов-
чане казне од 50.000 до 150.000
динара или рад у јавном инте-
ресу од 120 до 360 часова. Ка-
жњаваће се и коцкање с мало-
летницима, као и њихово наво-
ђење да се коцкају. Онима који

то буду радили изрицаће се за-
творске казне од 30 до 60 дана.

Аутори Предлога новог зако-
на о јавном реду и миру су у

прекршаје који ће се убудуће
кажњавати сврстали и неовла-
шћену препродају улазница за
културне, забавне и спортске

догађаје (казне од 50.000 до
150.000 динара или рад у јав-
ном интересу од 120 до 360 ча-
сова), као и узнемиравање гра-
ђана врачањем или прорица-
њем судбине (од 10.000 до
50.000 динара или рад у јавном
интересу од 40 до 120 часова).

Посебно строго ће се ка-
жњавати одавање проституци-
ји или уступање просторија за
то (од 50.000 до 150.000 дина-
ра или затвор у трајању од 30
до 60 дана). Предлогом новог
закона о јавном реду и миру
предвиђене су казне и за па-
љење петарди и других пиро-
техничких направа (од 10.000
до 50.000 динара или рад у
јавном интересу од 40 до 120
часова) и пуцање из ватреног
оружја у ваздух (од 50.000 до
150.000 динара или затвор од
30 до 60 дана).

Занимљиво је да Предлог
новог закона о јавном реду и

миру прописује и измене у
прикупљању хуманитарне по-
моћи. Оне се своде на обавезу
иницијатора таквих акција да
пре него што их спроведу, о
свему детаљно обавесте поли-
цију. Они који то не учине или
прикупљају помоћ на такав
начин да узнемиравају грађа-
не, биће кажњени.

Уколико Предлог новог за-
кона о јавном реду и миру до-
бије зелено светло у Скупшти-
ни Србије, убудуће ће се још
строже него сада санкциони-
сати бука у угоститељским
објектима, као и вређање и
ометање службених лица док
су на дужности.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Петак, 8. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРОШЛА ГОДИНА У ЦРНИМ ХРОНИКАМА

СВЕ ВИШЕ КРИМИНАЛА 

И САОБРАЋАJНИХ НЕСРЕЋА
У акцијама панчевачке
полиције заплењене
велике количине
наркотика

Неколико значајних
судских процеса 
завршено ослобађајућим
пресудама

Случајеви 
вишемилионских
проневера у Апотеци
и Библиотеци још
увек без судског 
епилога

Да ли се нешто променило то-
ком прошле године у односу на
претпрошлу када је реч о кри-
миналу на територији Панчева
и јужног Баната? Да ли се гра-
ђани осећају мирно? Страхују
ли власници приватних про-
давница за своју имовину?
Због чега у панчевачком суду
највеће афере као што су „Апо-
тека”, „нестанак шљунка на но-
вој депонији” и „проневера
новца у Библиотеци” још увек
нису добиле епилог? Јавност
чека одговоре на та питања, а у
међувремену подсећамо на не-
ке догађаје о којима смо писа-
ли у протеклој години.

Банална кафанска 
туча завршена трагедијом
Једна банална кафанска туча
која је завршена трагично ко-
начно је добила судски епилог.
Београдски Апелациони суд
потврдио је почетком јануара
прошле године неправоснажне
казне изречене двојици млади-
ћа у Вишем суду у Панчеву.
Они су проглашени кривим на
суђењу за убиство у кафићу
„Чоби” у Војловици које се до-
годило 23. децембра 2011, ка-
да је лишен живота наш триде-

сетједногодишњи суграђанин
Слободан Николић.

У одлуци Апелационог суда
се подсећа на то да је један од
младића који су започели ту-
чу јурио Николића по улици и
да га је, након што га је сти-
гао, девет пута убо ножем у
груди, руку и лице (!), и нанео
му смртоносне повреде.

Штитио живот, 
отишао у затвор
Имамо ли право на самоод-
брану ако нас неко нападне
након што уђе тамо где живи-
мо и повреди нашу приват-
ност? То питање се наметнуло
након што је у фебруару про-
шле године у Основном суду
почело суђење нашем суграђа-
нину Милку Лакетићу. Он је
пуцао у провалника који је
развалио један прозор на ње-
говој кући и ушуњао се унутра.

Лакетић је ухапшен јер је
пуцао из пиштоља за који ни-
је имао дозволу у Дамира К.
из Панчева, старог двадесет
пет година, због тога што се
наводно уплашио да је мла-

дић дошао да га опљачка. Иа-
ко је тешко ранио провални-
ка, он је преживео јер му ме-
так није повредио виталне ор-
гане. Међутим, Лакетићу је
након тога одређен притвор.

Убили и искасапили комшију
Због дугогодишње кризе, стре-
са, неизвесности и краха свих
моралних вредности у нашем
друштву све је више оних који
тешко успевају да се контро-
лишу. Такви су спремни да
прасну и због најмање ситни-
це и не презају ни од тога да
убију другог и да то ураде бру-
тално и сурово. На то је скре-
нуо пажњу један догађај о ко-
јем смо извештавали крајем
фебруара прошле године.

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панче-
ву ухапсили су М. Г. (1976) и
М. Д. (1952) због основане
сумње да су у периоду између
9. и 18. фебруара прошле го-
дине ватреним оружјем убили
Павела Анку, седамдесетпе-
тогодишњег мештанина села
Гребенац, након чега су њего-
во тело раскомадали секиром
и спаковали у кесе.

Кад безнађе пређе 
све границе
У недељу, 1. марта, једна жена
рођена 1970. године изврши-
ла је самоубиство скочивши с
терасе стана у једној згради
на Котежу.

Када је реч о броју самоуби-
става у нашем граду и у другим
местима на територији јужног
Баната, ситуација није алар-
мантна, а њихов број се смању-
је последњих неколико година.
Тако су гласили одговори над-
лежних када смо им се обраћа-
ли са захтевима да добијемо

информације о самоубистви-
ма. Да ли је стварно тако, може
се само претпостављати.

Криминал у Апотеци 
без епилога
Крајем децембра 2014. нашој
редакцији је стигло писмо
групе радника Апотеке у ко-
јем су они упозорили на лоше
пословање бивше директорке
Бранке Милојевић. То су аргу-
ментовали подацима о вели-
ким дуговима, минусу који се
мери стотинама милиона ди-
нара, сумњама да су се у Апо-
теци запослили рођаци неких
политички утицајних поједи-
наца у граду итд. Случај „Апо-
тека” попримио је димензије
криминалне афере, која још
увек није добила судски епи-
лог, иако је против сада већ
бивше директорке покренута
истрага у Вишем јавном тужи-
лаштву. Радници Апотеке већ
дуже време не добијају плате.

Трагедија на путу
Пребрза вожња и неопрезно
претицање били су узроци те-
шког удеса на путу Панчево –
Банатско Ново Село који се
догодио 5. јуна прошле годи-
не. Ту саобраћајну несрећу
изазвао је возач „пежоа 206”
када је у пуној брзини почео
да претиче „пунто” који је
ишао испред њега и сударио
се с „реноом” који је долазио
из супротног правца. Возач
„реноа” погинуо је на лицу
места, жена која је била његов
сувозач превезена је с тешким
повредама у панчевачку бол-
ницу, а возач „пежоа” је у кри-
тичном стању пребачен у Ур-
гентни центар у Београду.

(Наставак у следећем броју)

УСКОРО НОВИ ЗАКОН О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

Казне и за бацање петарди

Грађани треба да обраћају
пажњу на то какве новчани-
це добијају на шалтерима
пошта и банака и након што
им продавци врате кусур.
Уколико им се нешто учини
сумњиво, одмах треба да ре-
агују и затраже другу новча-
ницу, јер ће у супротном би-
ти изложени непријатно-
стима.

Овај закључак се намет-
нуо када је „Блиц” пред Но-
ву годину објавио текст о
проблемима које је имао је-
дан наш суграђанин након
што му је службеница на
једном од шалтера у новој
Пошти дала фалсификовану
новчаницу од 2.000 динара.

Када је истог дана касније
покушао да том новчаницом
у старој Пошти плати рачун,
речено му је да то не може
урадити јер је новчаница ла-
жна. Одмах након тога он се

вратио у нову Пошту, са же-
љом да врати лажну и затра-
жи нову новчаницу.

Позвао је контролора, али
му је одговорено да је ка-
сно, да је погрешио што ни-
је одмах реаговао и да се
ништа не може учинити.
Може се рећи да је без обзи-
ра на све ипак добро про-
шао, јер је службеница у
старој Пошти којој је пону-
дио фалсификовану новча-
ницу била дужна да о томе
одмах обавести полицију.

Народна банка Србије је
средином октобра прошле
године објавила да је од по-
четка 2015. откривено два
пута више фалсификованих
новчаница него годину дана
раније. Најчешће се криво-
творе новчанице од 1.000,
2.000 и 500 динара, а квали-
тет фалсификата је из месе-
ца у месец све бољи.

УПОЗОРЕЊЕ О КОЈЕМ БИ ТРЕБАЛО 

РАЗМИСЛИТИ 

Обратите пажњу 
на новчанице

Бојан Бојић из Пожаревца и
Александар Ђорђевић из
Београда именовани су за
нове вршиоце дужности ви-
шег и основног јавног тужи-
оца у Панчеву.

Тиме је настављена доса-
дашња пракса да се за руко-
водеће функције у правосу-
ђу у нашем граду не бирају
људи из Панчева, већ из
других средина.

Последњих пет година, од
почетка 2010. године, на че-
лу Вишег и Основног тужи-
лаштва у нашем граду биле
су Београђанке Гордана Чо-
лић (и даље остаје у Панче-
ву, али као заменик тужио-
ца) и Ана Боровић (враћа се
у Прво основно тужилаштво
у Београду).

Подсећамо, тужиоци оба-
вљају најважније и најодго-
ворније функције у правосу-
ђу. Они су овлашћени да ру-
ководе предистражним по-
ступком, одлучују о почетку
кривичног гоњења осумњи-
чених или одлагању тог по-
ступка, спроводе истражне
поступке, закључују са осум-
њиченима споразуме о све-
дочењу и признању криви-
це, подносе жалбе итд. Када
се томе дода да припадници
полиције не могу да преду-
зму ниједну радњу док то од
њих не затражи јавни тужи-
лац или је не одобри уколи-
ко су је они иницирали, ја-
сно је да су тужиоци најва-
жније карике у борби про-
тив криминала.

ОТКЛОЊЕНА НЕИЗВЕСНОСТ

Изабрани нови 
тужиоци



СЕЛО

Пао је први снег... Сада нас
није, као небројено пута, баш
толико изненадио. Додуше и
није био такав да завеје све
што се миче, али памтимо
сличне ситуације које су до-
водиле до разних колапса.

Снег који је почео да пада
протеклог викенда није
изазвао веће проблеме. Сви
магистрални путеви ка се-
лима били су проходни го-
тово у сваком тренутку, а
запослени у локалним ко-
муналним предузећима
спремно су дочекали паху-
ље, премда, како кажу, ни
ове ни протекле године ни
цвоњка нису добили на име
трошкова зимске службе.

Ново Село и Долово се
због јаких удара ветрова
сматрају високоризичним.

У Новом Селу је све било
под контролом. Директор
ЈКП-а БНС Недељко Ерак на-
вео је да је највећи део насе-
ља одржаван беспрекорно, а
мањи сметови формирани су
на рубним деловима у правцу
Долова, тачније у Вашарској
и Железничкој улици.

– Такво стање је потраја-
ло два дана, али смо га ре-
шили изласком радне ма-
шине – утоваривача марке
„ханомаг 55”, на који смо
уградили згрталицу. Чи-
шћење је почело у недељу
после подне, а поред наших
запослених, у томе је уче-
ствовало још десетак људи,
који су ангажовани кроз
јавне радове, па је ужи цен-
тар врло брзо био без трун-
ке снега – навео је Ерак.

У Долову је чишћење кре-
нуло у недељу увече, а ди-
ректор ЈКП-а „Долови” Тре-
ша Радоњин рекао је да је ре-
акција била правовремена,
али да је било мало застоја.

– Због јаких удара ветра
саобраћај је био успорен.

Урадили смо све што је би-
ло у нашој моћи како бисмо
очистили 42 километра пу-
та. На крају смо оспособили
и пут за Леанку, мада при-
пада Ковину, јер тамо живи
двадесетак домаћинстава.
Главна узданица нам је
скип с кашиком, а со поси-
памо ручно с трактора. Пр-
вог дана је тридесетак на-
ших запослених и активи-
ста СНС-а учествовало у чи-
шћењу центра. У уторак је
било проблематично на
бреговима поред школе,
али градска зимска служба
је убрзо стигла и бацила со
– навео је Радоњин.

Качаревачко комунално
предузеће је првог радног да-
на у новој години набавило
два самоходна чистача снега,
којима су чишћене јавне по-
вршине испред Месне зајед-
нице, Поште и других уста-
нова... Директор те фирме
Васо Кркобабић истакао је да
су сви путеви у сваком тре-
нутку били проходни, а да су,
уз помоћ трактора на који се
качи циклон, бацили со, јер

је постојала бојазан и од ле-
дене кише.

У Глогоњу су све улице
брзо рашчишћене, а главни
посао је одрађен скипом и
трактором. Ни Омољчани
нису имали веће главобоље;
свакодневно је било ангажо-
вано по дванаест радника
комуналног предузећа, а по
четворо све време дежура,
као и скип са згрталицом и
мали трактор који чисти
тротоаре и паркове. ЈКП
„Старчевац” је очистио че-
трдесет километара колово-
за, а трећину и по два пута.

Укратко, прва зимска
„проба” је добро прошла,
што је веома важно, будући
да се најављују нове снежне
падавине...

Крајем године у Новом Се-
лу је наступио јединствени
ансамбл „Wekant”, који не-
гује средњовековну музику.
Тај састав је основан још
2003. године, а његов уте-
мељитељ био је Јонике То-
ђераш, који је и председник
истоименог удружења.

У то време он је био по-
крајински посланик, па је
уз помоћ војвођанске владе
набавио средњовековне ин-
струменте – мандолину,
гајде, удараљке...

– Групу сам основао са
студентима из оног времена
– Синишом Доганом, Срђа-
ном Трајковским и с још
неколицином који су имали
средњу музичку спрему.
Први наступ смо имали на-
редне године на Смотри ру-
мунског фолклора у Новом
Селу, а највећи успех смо
доживели на Фестивалу
средњовековних обичаја у
румунском граду Сибију.
Уследило је много конце-
рата у Араду, Београду,
Панчеву и, наравно, у Но-
вом Селу. Кроз ансамбл су
прошли и образовани му-

зичари, попут Данијела Ла-
зара или Вишње Спремић,
али тек данас је постигнут
прави средњовековни звук,
и то највише захваљујући
данашњој постави – Ивани
Арсенијевић, Марији Јотић,
Драгану Млађеновићу и
Миодрагу Миловановићу,
који свирају виолину, ман-
долину, харди-гарди и фла-
уту – навео је Тођераш.

Иако нико од њих није
Новосељанин, пробе се ре-
довно одржавају у том ме-
сту, а недавно је од Покра-
јинске владе добијено
250.000 динара за снимање
албума са двадесетак румун-
ских, српских и немачких
средњовековних песама.

Поменутом концерту је
присуствовало преко сто љу-
ди, а поред румунских и срп-
ских, могле су се чути и ен-
глеске и француске песме.
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У предизборној 
години ванредно 
гласање у три села

Завршетак 
канализације 
у Старчеву 
и почетак у Омољици

Још једна тескобна година је за
нама. Живот у девет панчевач-
ких насељених места протицао
је у складу с глобалном ситуа-
цијом: последице кризе узеле
су данак, па ништа епохално
није урађено, а све је упадљи-
вији тренд централизације.

Ипак, да не буде све тако
црно, „најзаслужније” су ули-
це које су се у готово свим ме-
стима зацрнеле од асфалта.
Било је других улагања, као
на пример у радове на кана-
лизацији, у реконструкцију
зграда амбуланти или уређе-
ње пијаца. Прошла година је у
политичком смислу носила
назив предизборне, али то се
није односило на сва места,
јер су у три одржани ванредни
избори за локалне скупштине.

Централизација
Нема никакве дилеме да је
ентузијазам који је красио
представнике становника на-
сељених места увелико спла-
снуо. С обзиром на то да ди-
ректно располажу вишестру-
ко мањим износима новца не-

наест од петнаест столица.
Иако је победио, додуше мало
мање убедљиво („само” дво-
трећинском већином), дошло
је до неочекиване промене
председника месне скупшти-
не – уместо Живадина Ми-
тровића, првог јабучког на-
предњака, на то место је до-
шао његов страначки колега
Слободан Илић.

Многи су се питали чему
уопште ново гласање, јер је
опозициона групација тврди-
ла да има већину.

истину говорећи и нису били
„дорасли” за тако неравно-
правну борбу. Скор је био
„убиствен” – сва места (два
пута по петнаест) припала су
СНС-у, а први следећи испод
црте имали су троструко ма-
ње гласова. Потом су за пред-
седнике постављени Драго-
слав Глигоријев (Долово) и
Душан Лукић (Омољица).

Нови кадар
Што се тиче комуналних пред-
узећа, идеја о њиховом фузио-
нисању је очигледно пала пот-
пуно у заборав, а она су наста-
вила да животаре као и до сада
– на ивици. У неколико њих
дошло је до кадровских про-
мена, па је у директорске фо-
теље село троје нових људи: у
Омољици је Драгана Грујичи-
ћа (постао градски већник за
комуналне делатности) заме-
нио Ђура Топаловић; уместо
Бранислава Павлова на челу
ЈКП-а „Долови” је Треша Ра-
доњин, а дугогодишњи дирек-
тор глогоњског предузећа
Бранко Мрчковић је функцију
уступио Љиљани Станковић.

Када је већ о Глогоњцима
реч, њих је у минулој години
највише мучило водоснабде-
вање, пре свега због прекомер-
ног присуства опасног арсена.
Због тога је у центру насеља
још од летос стационирана ци-
стерна уз помоћ које грађани
утољују жеђ. У међувремену је
почела изградња еко-чесме, а
настављена је реконструкција
цевовода, и то у Улици ЈНА. У
том погледу основни циљ свих
северних села је да буду при-
копчана на градски водовод,
чиме би вишегодишњи про-
блем био решен.

С друге стране, у Старчеву
су почетком године пуштени

Након подужег ишчекива-
ња почела је и изградња омо-
љичке канализације. Она ће
тећи фазно, а кренуло је с по-
стављањем цеви у улицама
Петра Драпшина, Вука Кара-
џића и Карађорђевој, за шта
је издвојено око осамнаест
милиона динара. Процењена
вредност комплетних радова
по пројектантском предмеру
износи око 330 милиона ди-
нара (без ПДВ-а).

Било је и других инвести-
ција под окриљем Града, за
које је, углавном, била овла-
шћена ЈП Дирекција за из-
градњу и уређење Панчева, а
међу највећим подухватима
нашли су се реконструкција
качаревачке амбуланте и уре-
ђење пијаце у Јабуци.

Појачано одржавање
И ове године је у већини на-
сељених места рађено поја-
чано одржавање саобраћај-
ница или, народски речено,
асфалтирање. Највише – чак
пет калдрмисаних улица
„пресвучено” је у Иванову, по
цени од преко седам милио-
на динара (Војвођанска, 7. ју-
ла, Гробљанска, 29. новембра
и Петефија Шандора). У
Старчеву је постављањем по-
менуте чврсте подлоге у дру-
гом делу Ритске улице, што
је коштало око милион и
осамсто хиљада, „пао” и по-
следњи неасфалтирани пе-
даљ коловоза у том месту.
Поред тога, реконструисане
су улице Николе Тесле и Вр-
шачка за преко четири мили-
она динара. Обављено је и
периодично одржавање бре-
стовачких улица – Сутјеске
(1.637.500), Соње Маринко-
вић (3.602.000) и Змај Јовине
(2.960.000), а иста подлога је
постављена и на коловозе у
доловачкој Улици победе
(9.664.000 динара) и новосе-
љанској Улици Жарка Зрења-
нина од Змај Јовине до Симе
Шолаје (око пет милиона ди-
нара).

Качаревци су добили трото-
аре на десној страни Улице
Народног фронта (од поште
до Улице цара Лазара) за око
6.712.000 динара и за прибли-
жно исту суму у Улици 4. ок-
тобра (од Маршала Тита до
Димитрија Туцовића).

Као и ранијих година, уре-
ђивани су и атарски путеви, а
највише новца (преко триде-
сет седам милиона динара)
уложено је у глогоњски „цре-
пајски пут”, дужине око пет
километара.

Тако је, унајкраће, изгледа-
ла протекла година у девет
сеоских месних заједница, а
од наредног броја „Панчевца”
акценат ће бити стављен на
планове за наредну годину.

ОСВРТ НА АКТИВНОСТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2015. ГОДИНИ

НИЈЕ СВЕ ТАКО „БЕЛО”, 
ЦРНЕО СЕ АСФАЛТ...

ЈЕДИНСТВЕНИ САСТАВ „WEKANT”

У средњи век преко
Новог Села

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Машине брујале целе године, чекају нови старт

Фекална канализација

го пре рецимо пет-шест годи-
на, месне скупштине се саста-
ју ретко, такорећи само коли-
ко им је то закон прописао. То
не треба превише да чуди бу-
дући да и тих у просеку неко-
лико милиона динара што им
је дато на директно распола-
гање углавном бива подељено
на почетку године. Потом на-
стане „мртво море”, а евенту-
ално се власт окупи лети око
сеоских слава.

Још један од индикатора
развлашћења села је и ситуа-
ција у месним канцеларијама.
Некад је у њима радило по
двоје људи који су били на
платном списку Градске упра-
ве (матичар и референт). Сада
је толико запослених по угово-
ру на неодређено само у јед-
ном месту (Глогоњу), док, ре-
цимо, Старчево нема ниједног.

Посебан куриозитет је да су
доловачке матичне књиге пре-
нете у Панчево, па се сада у се-
лу од преко шест хиљада људи,
након много година, не могу
добити уверења о држављан-
ству или изводи из књига ро-
ђених, венчаних или умрлих.

Образложења
Ипак, у појединим селима би-
ло је (политички) живо! У не-
колико њих су одржани ван-
редни избори за месне скуп-
штине, слободно се може ре-
ћи, кад им време није.

Средином маја у Јабуци се
по други пут ванредно гласа-
ло зато што се „поцепао” ло-
кални СНС, који је имао два-

Ако се то може сматрати из-
ненађењем, шта тек онда рећи
за распуштање месних скуп-
штина у Долову и Омољици?
И сам повод за то је био благо
речено загонетан; заправо, у
новијој вишестраначкој исто-
рији Панчева (па и шире) не
памти се да су органи власти
распуштани с таквим образло-
жењем. Званичан разлог био
је неусвајање финансијских
планова и програма рада ме-
сних заједница у законском
року до 31. марта текуће годи-
не. И бадава су се касније по-

у рад постројење за пречи-
шћавање и канализациона
мрежа санитарних отпадних
вода, и то уз присуство челни-
ка Покрајинске владе, која је
у ту капиталну инвестицију
уложила близу петсто милио-
на динара.

јединци питали како им је он-
да пребациван новац читавих
пола године или зашто их с
тим у вези није опоменуо над-
лежни градски секретаријат.

Било како било, избори су
одржани, а напредњаци су
„одували” све супарнике, који

ЗИМСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

Први снег спремно
дочекан

Драгоцена течност



ВУК ВУЧКОВИЋ, СЛИКАР

Нова серија слика
Година 2015. за мене је била
веома успешна: донела је ве-
лики напредак у мојој карије-
ри и била је година у којој сам
највише до сада радио. Запо-
чео сам је у новом атељеу. Чи-
ни ми се да свака промена
простора у коме радим потпу-
но промени моје сликарство.
Нови простор, који испуњава
професионалне захтеве мог
посла, утицао је на мене тако
да раду приступим још озбиљ-
није и одговорније.

Почетком марта сам завршио
слику „Београд” на којој сам ра-

дио три месеца. То дело је иза-
звало занимљиве реакције пу-
блике и постало сувенир глав-
ног града. На основу те слике
урадио сам и графике различи-
тих димензија, на чијем сам ди-

зајну, продукцији и промоцији
радио током пролећа.

У мају сам посетио Бијенале
уметности у Венецији. То путо-
вање ми је значајно јер сам се
на тај начин информисао о ак-
туелним светским уметничким
дешавањима. Мало након тога
опет сам се нашао у Италији, у
Трсту. Овог пута повод је била
изложба у оквиру које су били
изложени моји радови.

Током 2015. године радове
сам представио на једанаест
колективних и две самосталне
изложбе. За мене је најважни-

ја била она у Темишвару, на
којој сам представљао Србију,
међу још 17 уметника из 17
земаља које имају конзулат у
том граду.

Другу половину године про-
вео сам у раду на недавно за-
вршеној слици „Њујорк”. У
2016. улазим инспирисан
успехом серије „Градови”.
Ових дана се припремам за
почетак рада на новој слици.
Поред тога, план ми је да у то-
ку ове године своје деловање
усмерим више ка иностраном
тржишту.

Јануар: Концерт „Огњена и
пријатеља” у Бечу, на свечаној
церемонији због почетка
председавања Србије ОЕБС-у.

ММаарртт::  Покренуо и водио пр-
ви мастер-клас за кларинет на
Чардаку у Делиблатској пе-
шчари, који је одржан уз уче-
шће великог броја младих
кларинетиста из Србије, Црне
Горе, Норвешке и с Кипра. И
ове године се већ увелико
припрема други мастер-клас,
овог пута од 18. априла.

ААппрриилл:: Концертна турнеја ка-
мерног ансамбла по Норвешкој.

ЈЈуунн::  Пети „Класик фест” у
Панчеву, на којем су преми-
јерно изведене поједине ком-
позиције. На манифестацији
су учествовали сјајна виоли-
нисткиња Естер Хафнер из
Беча и Боштјан Липовшек, је-
дан од водећих уметника на
хорни данас.

ЈЈуулл:: Објављен компакт-диск
Гудачког квартета Београдске
филхармоније, чији сам део,
са делима Бетовена и Брамса.

ССееппттееммббаарр:: Концертна тур-
неја камерног ансамбла по
Норвешкој.

ООккттооббаарр:: Наступи с Гудач-
ким квартетом Београдске
филхармоније на интернаци-

оналном фестивалу класичне
музике у Абу Дабију.

ННооввееммббаарр:: Концерт у Пари-
зу с феноменалном пијанист-
кињом Лидијом Бизјак.

ДДееццееммббаарр::  Склопљен уговор
са издавачком кућом „Коебл”
из Минхена за штампање и
објављивање мојих дела. По-
следњих дана 2015. године
„Banat Dance” и „Her Song” за
кларинет и клавир изашли су
у продају.

ОГЊЕН ПОПОВИЋ, КЛАРИНЕТИСТА

Од „Класик феста” 
до Абу Дабија

УУММЕЕССТТОО ТТЕЕЛЛЕЕККССАА

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

СМОТАНКО И ТРАПАВКО (синхронизовано) 17.00 17.00 17.00

ЗМАЈЕВО ГНЕЗДО (синхронизовано) 17.00 17.00 17.00

ПАНАМА
19.00
21.00

19.00
21.00

19.00
21.00

19.00
21.00

19.00
21.00

19.00
21.00

У 2015. сам завршио рад на
стрипу „Атентат – с оне стране
патње”. Цртао сам га уз струч-
ну помоћ свог друга, холанд-
ског историчара Гвида ван
Хенгела. Гвидо, који је радио
на докторату о „Младој Бо-
сни”, био је покретач идеје да
нацртамо стрип о томе. Ова
тема је идеолошки оптереће-
на, злоупотребљава се и појед-
ностављује у дневнополитич-
ким препуцавањима, актери
тог догађаја више нису људи
него симболи... Приступ црта-
њу је био крајње личан, бли-
зак експресионистичком и
неоекспресионистичком сли-
карству. Стрип је објавила из-
давачка кућа „Бесна кобила”,
представили смо га на фести-
валима стрипа у Пироту, Кра-
гујевцу и Београду, и добили
смо признање УЛУПУДС-а на
Сајму књига у Београду за нај-
боље домаће стрип-издање у
2015. години.

Причу о свом деди с мамине
стране – Радосаву и његовом
одрастању започео сам 2009.
године. Први део тог стрипа
„Радосав – јутарња магла” об-
јавио сам 2011, а други део
„Радосав – храстово лишће”
2015. године, оба за издавачку

кућу „Комико” из Новог Сада.
То је интимистичка приповест
на граници стварности и сна у
којој сам покушао да, сећајући
се дединих прича, проживим и

кроз стрип, више поетски него
документаристички, оживим
време, људе и догађаје из њего-
ве младости.

Зоран Ђукановић, есејиста,
критичар и теоретичар стри-
па, на Салону стрипа у Бео-
граду говорио је о мом доса-
дашњем раду, што ме је по-
себно охрабрило и улило ми
самопоуздање да наставим.

Врелина лета на улицама
Вашингтона није ништа у
поређењу са усијаним теле-
фонским линијама „Фанта-
зије”, агенције која сан сва-
ког мушкарца претвара у
стварност. Овај хотлајн са-
вршено функционише: за
анонимну клијентелу и за
домаћице и учитељице ко-
је ситне ноћне сате прово-
де у врућим телефонским
разговорима... Све док се
не умеша серијски убица
генијалног ума.

Након захтевне турнеје
ради промоције књиге гла-
мурозна ауторка кримића
Грејс Макејб одлази у по-
сету својој сестри Кетлин,
која се након мучног раз-
вода бори за старатељство
над сином. Грејс је шоки-
рана када сазна да се Ке-
тлин бави „сексом преко
жице” како би надомести-
ла скромну професорску
плату. Иако Кетлин тврди
да „Фантазија” гарантује
анонимност својим радни-

цама, Грејс није потпуно
уверена у то. Њене сумње
постају стварност када јед-
не ноћи пронађе Кетлини-
но беживотно тело.

Грејс одлучује да се укљу-
чи у решавање злочина и
пронађе убицу, а живот јој се
претвара у заплет из неке од
њених књига. Ипак, детек-
тив Ед Џексон упозорава је
да прави људи умиру, а она
би могла да буде следећа.

Петак, 8. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

„Дрска чедност” 
Норе Робертс

Два читаоца који до среде, 13. јануара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Која институција у Србији претвара снове у ствар-
ност?”, наградићемо по једним примерком књиге „Др-
ска чедност” Норе Робертс. Имена добитника ћемо обја-
вити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Вулкан”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Панчевачки уметници су
најбоља могућа реклама за
овај град. А има их на
свим пољима: од ликовних

уметности, књижевности и
стрипа до музике, филма
и позоришта. На самом
почетку 2016. доносимо

утиске неких од њих о го-
дини која је за нама. За-
што су баш они одабрани,
довољно говоре њихови

мини-осврти на 2015. го-
дину, који су пуни успе-
шних наступа, путовања,
нових дела...

ПО ЧЕМУ (У)ПАМТИТИ ГОДИНУ ЗА НАМА

УТИСЦИ НИСУ ПРОЛАЗНИ?

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

У понедељак, 11. ја-
нуара, у 19 сати, у
фоајеу Културног
центра биће отворе-
на изложба фотогра-
фија „На крову моје
зграде” Антала Си-
ларда. Његове фото-
графије представља-
ју својеврсну анализу про-
стора на основу приказаних
елемената. Заправо је то
једна студија „трагом прве
слике”.

Новосадски уметник Ан-
тал Силард (Antal Szilаrd)
дипломирао је на катедри
за режију Академије умет-
ности у Новом Саду, а маги-
стрирао у области: технике

и менаџмент у примењеним
уметностима. Докторат је
одбранио 2013. године и
тренутно је ванредни про-
фесор предмета Режија у
аудио-визуелним медијима
на Академији уметности у
Новом Саду. Режира ре-
кламне и музичке спотове,
ТВ емисије и документарне
филмове.

„Исказ” с гостима

На крову моје зграде

БОРИС СТАНИЋ, СТРИП-АУТОР

Између историје,
стварности и сна

Задовољство човека је када
може да поистовети етичност
са естетиком, да буде частан
уметник или уметник од ча-
сти. Тако посматрам све оно
што сам урадио претходних
месеци. Пошто се трудим да
будем човек од речи, претход-
на година почела је кратким
филозофским хорор романом
„Лектор”, који ми је објавио
СКЦ Нови Сад. Како не волим
да остављам ствари напола
урађене, средином године пре-
шао сам из издавачке куће
„Креативни центар” у „Лагу-
ну”. Уз неколико збирки Мике
Антића и десетак домаћих из-
дања за децу, почетак мог по-
сла био је дословце урнебесан,
јер сам уредник и „Урнебесне
физике”, правог малог бестсе-
лера. Пошто желим да забора-
вљам и опраштам лоше ства-
ри, написао сам роман за децу
и одрасле „Сара и заборављени
трг”, који је објавила „Лагуна”.
И претходне године сам
озбиљно читао стрипове и
озбиљно писао о њима у листо-
вима „Данас” и „Детињство”, у
„Летопису Матице српске” ин-

сталирао сам „Апликацију
Аквински” и бескрајно волео
свог ћубастог црвеноглавца. То
би укратко био извод из књиге
моје среће. Међутим, пошто је
сваки крај године суморан јер
нас ближи нестајању, овај је
био један од најтежих јер сам
остао без свог великог пријате-
ља и кума Борислава Станоје-
вића. Али нови круг је пред на-

ма. Да би ми естетска савест
била мирна, трудићу се и нада-
ље да се не стидим онога што
радим и у чему уживам.

ЗОРАН ПЕНЕВСКИ, ПИСАЦ

Бити човек од речи
Протеклу, 2015. годину пам-
тићу пре свега по запослењу у
Народном позоришту у Ки-
кинди, с којим сарађујем већ
неколико година, као и по
успешној позоришној сезони с
три премијере. Пролетос сам
имала част и задовољство да
играм једну од најинспира-
тивнијих улога руске савреме-
не драме – Мурлин Мурло у
истоименој Кољадиној драми,
коју је режирао Слободан
Скерлић, тренутно један од
најбољих позоришних редите-
ља. Затим сам, поново у Ки-
кинди, јесенас радила пред-
ставу с Јовицом Павићем
„Мрешћење шарана” Алек-
сандра Поповића. Играти ве-
лике улоге у овако квалитет-
ним комадима веома је зна-
чајно за развој једног глумца.

Сам крај године обележила
ми је и врло успешна преми-
јера представе „Убила сам
твоју мајку” по тексту Бојане
Бабић, такође Панчевке. Ова
лепа комедија коју је режирао
млади перспективни редитељ
Александар Швабић на репер-
тоару је београдског позори-

шта „Вук”. Поред ових пред-
става, иза мене је још једна
година играња хит представе
„Боинг, боинг”, пред увек пу-
ном салом „Звездара театра”,

што представља посебно задо-
вољство за моје колеге и мене
који смо је продуцирали.

Шлаг на торти представља
позив екипе серије „Државни
посао” да учествујем у њихо-
вом новогодишњем специја-
лу, који је мене као великог
фана те серије потпуно увео у
празнично расположење.

МАРИНА ВОДЕНИЧАР, ГЛУМИЦА

Три премијере и још понешто

Бенд „Исказ” приредиће го-
дишњи концерт у суботу, 9.
јануара, у 21 сат, у дворани
„Аполо” Дома омладине.
Биће то својеврсно сумира-
ње утисака и стеченог иску-
ства „Исказа” након госто-
вања тог бенда по фестива-
лима и клубовима у земљи

и региону. На догађају ће
бити промовисан нови спот
са актуелног албума и наја-
вљен нови албум, под рад-
ним називом „Лавиринат”.
Гости на концерту у Панче-
ву биће Марчело, „Coyote”,
„Бвана”, Микри и ди-џеј
Рајд.
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КУЛТУРА 13

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 13. јануара, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „Колико оно неизговорено може утица-
ти на судбину појединца?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Време дивљих орхидеја” . Имена добит-
ника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а на-
граде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мре-
жи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Вера Царина

ММУУЗЗИИККАА:: Зашто не посетити
најпрестижније европске и
светске музичке сцене, слу-
шати врхунске извођаче кла-
сичне музике не излазећи из
своје топле собе? Тако гласи
реклама феноменалног Ра-
дио Орфеја. Препоручујем га
у време прављења божићних
колачића с ванилом, циме-
том, каранфилићем…

ННООВВООГГООДДИИШШЊЊИИ  ККООНН--
ЦЦЕЕРРТТ из Беча – најсвечани-
је јутро уз ТВ, на самом по-
четку календарске године.

ППООВВЕЕЧЧЕЕРРЈЈЕЕ  ННАА  ББААДДЊЊЕЕ  ВВЕЕЧЧЕЕ
у Светоуспенском храму, уз
молитву и музику у извође-
њу Панчевачког српског цр-
квеног певачког друштва.
Вашој пажњи препоручујем
и традиционалан „Божићни
концерт”, који ће ПСЦПД
извести 8 јануара, у 20 сати,
у новосадској синагоги.

РРООММААНН „Ноћни воз за Ли-
сабон” Паскала Мерсијеа
почиње интригантним су-
сретом професора древних
језика с тајанственом Пор-
тугалком. То га надахњује
да научи португалски. Уз
плоче за учење језика купу-
је и књигу непознатог пор-
тугалског аутора. Овај до-
броћудни, педантни и увек
тачан средовечни профе-
сор, који иза дебелих стака-
ла наочара ужива у својој
доследности, једног дана
купује возну карту за Лиса-
бон и одлази не јавивши се.
Решен је да пронађе аутора
књиге. Од наизглед фанта-
стичног сижеа долазимо до
тренутака преиспитивања

душе, живота и одлука. Ју-
наци романа, свако са сво-
јим етичким дилемама и
изборима, наводе нас да и
сами размишљамо о соп-
ственим страховима, уса-
мљености, љубави, слободи.
Ово је добра књига за поче-
так нове године, уз пра-
зничну, породичну, божић-
ну атмосферу.

ФФИИЛЛММ „Поп” (2009) јесте
рускa драма режисера Вла-
димира Хостењка. За два
сата, колико траје овај
филм врхунске продукције,
пратићете судбину омиље-
ног сеоског свештеника у
време Другог светског рата
и по ослобођењу. У прибал-
тичком „трусном” погра-
ничном подручју отац
Александар нема дилему да
треба служити Христу, а не
Стаљину или Хитлеру. Ис-
кушења народа су велика у
временима промене власти.
А нама је та тема и те како
блиска. Љубав и чврста вера
су једини спас од зала која
нас у свим временима при-
тискају.

Љубав и вера – 
спас од зала

Љубавни роман „Време
дивљих орхидеја” говори
о Џорџини и Рахарџи који
су се упознали са десет го-
дина, били раздвојени па
се опет срели и започели
страсну везу. Радња обу-
хвата период од скоро пе-
десет година у Сингапуру
током 19. века. У књизи
срећемо занимљиве лико-
ве с њиховим слабостима
и противречностима, те-
шкоће и трагедије које
треба да савладају, њихо-
во често понављање гре-
шака и видимо како се
мењају с временом. Мно-
го неизговореног одређује
судбину ликова и на крају
доводи до драматичног
врхунца.

Никол Фоселер је студи-
рала књижевност и психо-
логију у Тибингену и Кон-
станци. Узор су јој Мери

Маргарет Кеј и Маргарет
Мичел. Пише историјске
романе, јер је опчињена
прошлошћу, људима из
прошлих времена, њихо-
вим мислима и осећањима
и жели да спозна свет ви-
ђен њиховим очима.

„Време 
дивљих орхидеја” Ко је све посетио

Панчево, које 
су књиге и албуми
објављени, шта се
гледало и слушало

Десетак фестивала 
и мноштво других
манифестација

Отварање савременог биоско-
па у „Авив парку”, Венецијан-
ски бијенале на којем је нашу
земљу представљао панчевач-
ки уметник Иван Грубанов,
покретање фестивала „Free-
dom Art” и „Нова”, одличан
други „Панчево филм фести-
вал” (ПАФФ), 18. „Панчевач-
ки џез фестивал” – тако би се
укратко могла сажети панче-
вачка културна 2015. година.
Али погледајмо је и изблиза.

Фестивали новог миленијума
То да су фестивали заштитни
знак културе нашег града, ни-
је непознато. Највећи број
њих је настао од 2000. до да-
нас, тако да је публика била у
прилици да испрати 15. изда-
ње „Етно гласа”, 14. „Дане
проте Васе”, 13. „Мајске дане
књиге” и 13. „Ethno.com”, пе-
то издање „Класик феста”,
„Микиних дана”, „Једне књи-
ге, једног града”, други
ПАФФ, као и сасвим нове фе-
стивале – „Дане Вајферта”,
„Нову”, „Freеdom Art” и „Хај-
де да виримо”. Приређени су
и традиционални вишеднев-
ни програми и манифестаци-
је као што су: 47. ликовна ко-
лонија „Делиблатски песак”,
45. Салон Панчева, 44. „Екс
театар фест”, промоција 38.
„Рукописа”, врхунски 18.
„Панчевачки џез фестивал”...

Захваљујући неким од на-
ведених програма у Панчеву
су гостовали: Кристијан Бер-
гер, познати аустријски ди-
ректор фотографије номино-
ван за награду „Оскар”,
стрип-аутор Пет Моријарити,
џез музичари Курт Елинг и
Гери Барц, састави „The Bad
Plus”, „Get the Blessing”, група
„Oregon”, виолинисткиња Ес-
тер Хафнер, популарни води-
тељ Зоран Кесић и екипа из
„Њуз.нета”, драматург Биља-
на Србљановић, писци Ласло
Вегел, Ото Хорват, Драган Ве-
ликић, Радослав Петковић и
многи други ствараоци из све-
та и Србије.

Музика: гости и домаћи
Прошла година је окончана
феноменалним концертом
Амире Медуњанин, који је
крајем децембра препунио
дворану Културног центра.
Међутим, било је још конце-
рата који су привукли много
суграђана. Поменимо само
наступе „Црвене јабуке”, „Не-
верних беба”, Влатка Стефа-
новског, Бориса Ковача, Ане
Софреновић, Братка Бибича,
„Електричног оргазма”, „Ате-
ист репа”, Коље и „Гробовла-
сника” итд.

Пошто смо у свету музике,
није згорег поменути локалне

музичаре и бендове који су у
2015. објавили албум или
снимили спот и/или сингл.
Деби-албуме (у класичном
или мање класичном облику)
издали су Неда Месарош, Ба-
та Парке, „Ивица” и „Резер-
вни план”, занимљив залет
ухватили су састави „Раскид
13” и „Transeen”, док су „Ви-
браторке” и „By-pass” радили
уобичајено жестоким темпом.
У 2015. години смо богатији
за још један музички пројекат
„made in Pančevo”. Реч је о
споту који је суграђанка Ста-
ша Букмировић направила за
песму „Јесењег оркестра” (чи-
ји је оснивач Даниел Ковач)
уз подршку панчевачких „Љу-
бичица”.

Књиге (а не прапорци)
Ни локални писци нису били
лењи, тако да ће Матично оде-
љење Градске библиотеке би-
ти богатије за десетак нових
наслова. Неки од њих су: „Тај-
на црвеног замка” и „Републи-
ка Ћопић” Вулета Журића,
„Пустоловине с поезијом” и
„Неочекивани песници” Васе
Павковића, „Сара и забора-
вљени трг” Зорана Пеневског,
„Острво с влагом” Чарне По-
повић, „Последњи Ромеји”
Немање Ротара, „Кроз прсто-
хват цимета” Александре Ми-
хајловић, „Бантустан” Уроша
Крчадинца, „Амерички ко-

КУЛТУРНИ ОКРЕТ УНАЗАД

ИЗВОЂЕЊЕ ГОДИНЕ НА БИС

Концерт састава „Istambul Night” на фестивалу „Ethno.com”

ДДРРУУГГАА  ССТТРРААННАА  ММЕЕДДААЉЉЕЕ

Руку на срце, 2015. година могла би бити

упамћена и по неким ружним стварима. Ре-

цимо по томе што су „градски оци” у потпу-

ности пренебрегли захтев невладиног секто-

ра и бројних културњака из овог града да

скулптура „Две жене” Саве Сандића остане

ту где јесте, да се не помера с платоа испред

градске куће. Или, можда, по крајње релак-

сираном ставу по питању обезбеђивања

простора за нову галерију савремене умет-

ности и измештања слика из неусловног де-

поа те институције.

Неко би ову годину могао да упамти и по

завршетку конзерваторских радова у Свеча-

ној сали Народног музеја, али би исто тако

могао да пита зашто је заустављен процес

реконструкције целе зграде.

Има и оних који ће се запитати зашто је књи-

жевни програм био тако мршав. Јер, ако зане-

маримо „Мајске дане” и „Једну књигу, један

град”, квалитетне књижевне вечери у 2015.

могле би се набројати на прсте (једне) руке.

Посебну критику заслужује летњи програм,

којег, искрено говорећи, није ни било. Култур-

ни садржаји су сасвим замрли након јунског

„Класик феста” и „Екс театар феста” (поново

су приређени у исто време!) и оживели су тек

на самом крају августа с новим фестивал-

ским програмом. Крај јуна, јул и август били

су резервисани само – за комарце.

УУJJЕЕДДИИЊЊЕЕННЕЕ  ММРРТТВВЕЕ  ННААЦЦИИJJЕЕ

У четвртак 7. маја 2015. године (у 13 сати) на 56. бијеналу

уметности у Венецији, у Павиљону Републике Србије,

представљен је пројекат „Уједињене мртве нације” нашег

суграђанина Ивана Грубанова.

Он је за ту прилику направио подну инсталацију преко

читаве површине српског павиљона, тако што је стотину

застава националних творевина које више не постоје

подвргнуо дејству хемикалија, те су од њих остали само

обриси и боје. Грубанов је изабрао заставе нација које су

престале да постоје током последњих 120 година, тачније

откако се одржава Венецијански бијенале, међу којима су

Југославија, Аустроугарска монархија, Отоманско царство,

Совјетски Савез, Немачка Демократска Република и др.

Грубановљев пројекат је наишао на одличне реакције

публике и стручне јавности.

„Мачак у чизмама”, док је
СКПД „Ђетван” направио ве-
лики помак с мјузиклом „Ча-
робњак из Оза”, који је осво-
јио неколико награда.

„Моје награде” и филмске
уживанције
Када говоримо о представама,
ваља поменути „Моје награ-
де” Томаса Бернхарда, комад
рађен у копродукцији Народ-
ног позоришта из Београда и

шмар” Вукашина Штрекера,
„Злато на Месецу” Алексан-
дра Зографа...

Најмлађи Панчевци су у
2015. години били у прилици
да једном недељно – сваке су-
боте у подне – погледају по
једну дечју представу. За раз-
лику од 2014. године, када су
на репертоару били којекакви
комади за малишане, овом
приликом се водило више ра-

панчевачког Културног цен-
тра, у којем главну ролу тума-
чи Панчевац – глумац Слобо-
дан Бештић. Тај ангажман му
је у новембру донео признање
за најбоље глумачко остваре-
ње у београдским позоришти-
ма у прошлој сезони.

Крај године обележило је и
двестото извођење „Ковача”
Милоша Николића у Народ-
ном позоришту у Београду, па
је Панчевцима припала част
да у КЦП-у погледају 201.
поставку тог комада.

Поред горепоменутог
ПАФФ-а, јесенас је Огњен
Главонић у сарадњи с Домом
омладине покренуо циклус
пробраних документарних
филмова у „Аполу”, што је уз
„Дане домаћег филма” и
„Француски филмски кара-
ван” (уредник тих програма је
Радиша Станишић из КЦП-а)
право мало филмско освеже-
ње. Улаз на пројекције у окви-
ру све три манифестације био
је бесплатан.

Почетком 2015. године у
„Аполу” је реализован веома
занимљив програм под нази-
вом „Сто фотографија за сто
минута” Живане Крејић и Не-
нада Живковића. Био је то од-
лично посећен програм током
којег су се Панчевци, уз Жив-
ковићеве смернице, подсети-
ли Панчева какво је некада
било. Иста екипа је летос при-
редила још једну туру тури-
стичких обилазака града под
називом „Панчево – то је кад
свратиш”.

чуна о квалитету тог програ-
ма. Поред тога, Дечја сцена
„Пођи туда...” КЦП-а припре-
мила је одличну представу

Кристијан Бергер, гост другог ПАФФ-а



Светлосна сигнализација,
тј. семафори, настала је по
угледу на ону која се кори-
сти за регулисање саобраћа-
ја у железници.

Први електрични сема-
фор је постављен 5. августа
1914. године у Кливленду
(Охајо), на углу Еуклид аве-
није и 105. источне улице.

До појаве електричне
енергије извор светлости су
биле гасне лампе. Први ова-
кав семафор био је инстали-
ран у улици испред Вест-
минстерске палате. Та сиг-
нализација, наравно, није
била аутоматска, већ је
функционисала уз помоћ
оператера. То није био идеа-
лан изум, јер су се кутије с
лампама веома грејале. Због
топлоте је дошло до бурне
реакције гаса, који је екс-
плодирао и повредио поли-
цајца који је управљао сема-
фором. Тако је овај изум по-
сле само четири недеље по-
вучен из употребе.

Семафор је наизглед вео-
ма једноставна направа с
три светла, али зачудио би
вас податак да је Европском
заводу за патенте пријавље-
но више од 5.000 проналаза-
ка који се односе на ову сао-
браћајну сигнализацију.

Први семафор с три боје,
какви су у употреби и да-
нас, пуштен је у рад 1925.
године у Лондону, а свега
две године касније Вулвер-
хемптон добија први ауто-
матски.

Овај проналазак је инспи-
рисао многе да наставе раз-
вој светлосне сигнализаци-
је... Тако је Чарлс Адлер
1928. патентирао уређај ко-
ји ће на звук трубе аутомо-
била променити светло на
семафору. Међутим, тај
изум је врло брзо отишао у
историју јер је у том делу
града владао хаос у саобра-
ћају, а грађани су се жалили
на несносну буку сирена ау-
томобила.

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 8. јануар 2016.

automobilizam@pancevac-online.rs 
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Вожња у зимским условима
захтева додатну опрезност
за управљачем аутомобила,
а стил мора бити прилаго-
ђен временским условима.
Без обзира на чињеницу да
имате квалитетне зимске
пнеуматике, требало би да
знате да је зауставни пут во-
зила на снегу дупло већи у
односу на нормалне услове.
Стога поштујте ограничење
брзине и држите веће одсто-
јање од возила испред себе.
Ограничења брзине би тре-
бало поштовати посебно у
рејонима школа, у близини
пешачких прелаза, као и на
раскрсницама.

Будите умерени у убрза-
вању јер нагло стискање па-
пучице гаса може довести
до проклизавања точкова и
губитка контроле над вози-
лом. Вожња у високим обр-
тајима такође може довести
до губитка контакта точкова
с подлогом, због чега се
препоручује да, кад год мо-
жете, убаците у виши сте-
пен преноса.

Највећи проблем у вожњи
по снегу јесте кочење. Папу-
чица гаса се у оваквим усло-
вима притиска нежно и кочи

се постепено. Без обзира на
чињеницу да ваш кочиони
систем има АБС, требало би
да се придржавате овог саве-
та. Ако се већ деси да изгу-
бите контролу над возилом,
једино што можете урадити
јесте да одмах притиснете
квачило, лагано кочите и по-
кушате да вратите аутомо-
бил на жељени правац.

Када говоримо о кретању с
паркинга или места где је
снег дубок, постоји велика
шанса да останете укопани,
односно заглављени, јер су се
точкови приликом шлајфо-
вања укопали дубље у снег. У
оваквим ситуацијама треба
да подметнете неку тврђу
подлогу испод погонских
точкова, чиме се обезбеђује
бољи контакт и спречава да-
ље укопавање. Гумене пато-
снице из аутомобила поређа-
не једна на другу добро ће
послужити уколико немате
ништа друго при руци.

ВОЖЊА ПО СНЕГУ И ЛЕДУ

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Инжењер који
је задужио свет

Творац првог 
„осмоцилиндраша”

У историји аутомобилске ин-
дустрије познато је да су неки
произвођачи своје искуство из
ауто-спорта у великој мери ко-
ристили у производњи возила
за свакодневну употребу. Један
од брендова који су то чинили
у највећој мери јесте „Бугати”.

Чудо од детета
Прича о „Бугатију” се не везу-
је за идеју о масовној произ-
водњи, о жељи да се освоје тр-
жишта или о финансијским
проблемима у које је запала
фабрика; то је прича о младом
генију, бунтовнику Етореу Бу-
гатију, који је своју визију пре-
точио у стварност. Син вајара
и кујунџије, Еторе, рођен је
1881. године у Милану и још
као мали је показивао скло-
ност ка уметности и архитек-
тури. Стога га родитељи шаљу
на вајарску академију „Бре-
ра”, где током школовања по-
стаје пасионирани љубитељ
аутомобила.

У својој седамнаестој годи-
ни млади Еторе одлучује да
ће постати инжењер. За само
годину дана конструисао је и
направио возило на три точка
са два мотора. Упркос малој
величини возила Еторе је са
својим троточкашем буквал-
но збрисао конкуренцију на
локалним ауто-тркама, побе-
дивши у осам од десет трка на
којима је учествовао. Под-

АУТОМОБИЛ НАСТАО ИЗ СНОВА

стакнут овим успесима, Буга-
ти је одлучио да се окуша и у
знатно вишем рангу такмиче-
ња. Тако је сео у свој мали ау-
томобил и упутио се у Фран-
цуску с намером да учествује
у трци Париз–Бордо, у којој је
освојио треће место.

Опијен овим невероватним
успехом, при повратку у Мила-
но чврсто одлучује да започне
производњу возила. До своје
деветнаесте године овај енту-
зијаста у потпуности завршава
производњу свог првог „пра-
вог” аутомобила. Ако узмемо у
обзир технолошки развој тог
времена, а говоримо о почетку
двадесетог века, Бугатијев ау-
томобил је био футуристички у
сваком погледу.

Возило је имало четворосте-
пени мењач упарен са четво-
роцилиндричним мотором са-
времене конструкције који је
имао велики број иновација и
побољшања. Тог момента Ето-
реов сан не само да је постао
стварност већ је прерастао у
веома уносан посао. За кратко
време је пристигао велики
број поруџбина, а Бугати је са-
купио довољно новца да купи
свој производни хангар. До-
датну финансијску подршку
банке добио је 1909. године,
што му је омогућило да купи
велико имање у Молсхаjму.

Ванвременски дизајн
Финансијска стабилност и нова
фабрика су дале мало одушка
Етореу, који је у том тренутку
могао да се врати својој првој
љубави – аутомобилским трка-
ма. Одлучује да учествује на чу-
веној трци „Ле Ман”. За ту на-
мену је направљен мали, лага-
ни болид. У поређењу са ауто-
мобилима конкурената на трци
који су били велики, Етореов
болид је буквално изгледао као
патуљак на четири точка. Без
обзира на ту чињеницу, мали и
брз, Бугатијев аутомобил је

освојио друго место на трци
1911. То је био крунски доказ
да је Италијан био талентова-
нији инжењер у односу на знат-
но старије и искусније колеге.

Три године касније избио је
рат, а као и већина произвођа-
ча аутомобила тог времена, и
Еторе се фокусирао на произ-
водњу авионских мотора. Свој
следећи тркачки модел сада
већ познати и признати произ-
вођач аутомобила је предста-
вио 1922. године. Модел 29-30
имао је облик цигаре, како су
га касније и назвали, и по мно-
го чему је био револуциона-
ран. Имао је хидрауличне коч-
нице и први осмоцилиндрич-
ни мотор. На свом дебију, у тр-
ци „Велика награда АФЦ”, Бу-
гати поново осваја друго ме-
сто. Свега годину дана касније
унапређени осмоцилиндрич-
ни агрегат уграђен је у „тип
32”, аутомобил чудног дизајна
који је подсећао на крило, а
точкови су били прекривени
каросеријом. Ни тим моделом
Еторе није био у потпуности
задовољан и врло брзо је запо-
чео развој болида који ће „вла-
дати” тркалиштима.

(Наставиће се)



ООВВААНН  ((2211..  33  ––  2200..  44))

У 2016. години многи Овнови ће доживети регенера-

цију. Решаваћете многа законска питања, вршићете

замену или продају непокретности, потраживаћете

своја дуговања, а многи ће размишљати и о промени

места пребивалишта.

У првом и последњем кварталу пери-

од је изузетно повољан ако разми-

шљате о пресељењу у иностранство

или вам се нуди неки посао. Савет је

да то прихватите. Овнови који плани-

рају да покрену сопствени бизнис, треба-

ло би да то ураде до априла или да сачекају

октобар. Избегавајте да радите илегалне

ствари и не покушавајте да се обогатите на

брз и лак начин.

Ако сте сами, период од маја до јуна вам је повољан на

пољу љубави, лето је мирно, а све се поново покреће с је-

сени. Заузети ће учврстити своју везу, а могућа је и прино-

ва. Када је о здрављу реч, мучиће вас ваши хронични про-

блеми и честе главобоље.

РРААКК  ((2222..  66  ––  2222..  77))

Ракови ће ове године само на моменте бити емотивци.

Година ће бити добра и на љубавном и на пословном

плану. Пред вама су велики изазови и напредовање у

каријери, а стићи ће помоћ од људи на положају и подр-

шка претпостављених, али не и велика финансијска на-

града.

Јун је посебно повољан ако желите да мењате радно ме-

сто, конкуришете за неки посао или да једноставно покре-

нете сопствени бизнис. Бићете помало

емотивно растројени и с времена

на време осећаћете се као да сте

на клацкалици. Не почињите па-

ралелне везе, јер све што започ-

не као тајна, завршиће као вели-

ки скандал.

Односи у браку биће на испиту

крајем године, па се припремите да ту

кризу пребродите без већих излива незадо-

вољства. Контролишите жлезде са унутра-

шњим лучењем.

ВВААГГАА  ((2233..  99  ––  2222..  1100))

Познато је да су Ваге неодлучне и

колебљиве. Ова година ће их, међу-

тим, битно променити. На послов-

ном плану ћете на тренутке забли-

стати толико да ћете и сами себе

изненадити.

Све до средине априла стизаће вам много пословних пону-

да, па ћете бити на тешким мукама шта изабрати. Радите то

по сопственом осећају. Могуће је да ћете бити принуђени да

промените и место живљења, али немојте то схватати као жр-

тву. Предстоји вам много путовања током летњих месеци, ка-

да ћете и немилосрдно трошити. Зато пре него што крене ле-

то, орочите неку количину новца на бар неколико месеци, јер

период од новембра може бити јако фрустрирајући за вас.

Навикнути на лепо, постајете нервозни када тога нема.

Везе које су у кризи ове године ће се и завршити. Но пред

вама је и гомила нових понуда, тако да ћете крај године

ипак дочекати у стабилној вези. Ваге које су у браку треба

поново да преиспитају своје ставове. Контролишите унос ше-

ћера, јер су бубрези и уринарни тракт ваша слаба тачка.

ЈЈААРРААЦЦ  ((2222..  1122  ––  2200..  11))

Јарчеви ће ове године заблистати. Про-

блеми који су их мучили, и то они њи-

ма најстрашнији, који се тичу матери-

јалне нестабилности, сада су иза њих.

Много пословних понуда и контакти

са успешним људима обележиће прву

половину године, када ћете радити го-

тово без престанка. У плодовима свога

рада почећете одистински да уживате већ

током првих летњих месеци. Бићете потпуно задовољни постиг-

нутим. Већ почетком августа предстоји вам занимљиво путова-

ње које може из корена променити ваш живот. Ако у марту про-

пустите прилику да отпочнете нови посао, она ће вам се поно-

во указати у септембру. Пошто ћете ове године располагати ве-

ћом количином новца, размислите о томе да улажете у некрет-

нине или у пољопривреду. Шта год да одлучите, успећете.

Јарчеви који су у браку имаће мирну и стабилну годину,

али зато слободни у фебруару могу ући у неку тајну везу, ко-

ју ће срећно окончати крајем године. Како год – уживаћете.

Чувајте своје кости. Склони сте алергијама.

ВВООДДООЛЛИИЈЈАА  ((2211..  11  ––  1188..  22))

Навикнути сте на то да се до до-

брих ствари долази само упорно-

шћу и радом, тако да ма колико

буде било тешко на тренутке, успе-

ћете. До августа ћете решити пи-

тање неког наследства које дуго

одлажете. Новац ће вам присти-

зати из више извора, па за вас

стварно нема зиме. Потрудите се да не реагујете исхитре-

но у марту: добро размислите да ли вам то стварно треба, шта

год да је у питању – положај, брак, веза... Урадите оно што вам

говори срце, а не разум, и нећете погрешити. Већ од септем-

бра многе Водолије ће решити где желе да живе. Ако је то ино-

странство, храбро напред, врата су вам широм отворена. Неће-

те имати много времена за љубавни живот, али особа према

којој гајите нежна осећања коначно би могла да вам то узвра-

ти. Будите упорни, јер крај године обећава заједнички живот.

Ако желите да се разведете, ово је права година за то, нисте

неко ко трпи окове. Због преоптерећености пословима и према-

ло спавања имаћете проблема са имунолошким системом.

РРИИББЕЕ  ((1199..  22  ––  2200..  33))

Јако је битно да обезбедите добре и искрене сараднике и

већ крајем јануара комплетно промените своје погледе на

пословање. Инаћењем и истеривањем правде нећете ништа

постићи. Много проблема можете очекивати од људи који су

на неком положају, а суочићете се са издајом једног доброг

пријатеља. Није све тако црно, оно што вас не убије, то вас

ојача. Ако будете мудро играли, лето ће бити финансијски

успешно. Но да бисте могли да кажете да сте успели, мора-

ћете да сачекате октобар. Ако планирате да узмете кредит

или да се додатно задужите, добри периоди су мај и септем-

бар. Размишљате о промени и преуређењу

пословног окружења увођењем неких

новина. У почетку ће то наићи на

отпор, али будите упорни.

Емоције ће вас ломити, поготово

ако током пролећа сретнете своју

стару љубав. Препустите јој се, про-

живите ту причу до краја, а како ће

се то завршити, зависи само од вас.

Контролишите крвни притисак.

ШШККООРРППИИЈЈАА  ((2233..  1100  ––  2211..  1111))

Преживели сте прави пакао, али сте из свега изашли јачи не-

го икада. Сам почетак године говори о новим пословним пону-

дама, напретку у каријери, побољшању материјалне ситуаци-

је... Укратко, предстоји вам високо померање на скали успеха.

Прилику да напредујете једноставно нећете моћи да пропу-

стите, јер током целе године постоје повољни аспекти. Нагла-

шена је и сарадња са странцима, ако већ не одлазите да ра-

дите у иностранству. Током летњих месеци биће вам понуђе-

но неко шефовско место. Не бојте се, прихватите, јер тада кре-

ће ваш галопирајући успех. Материјално ћете се опоравити

већ у првој половини године, тако да јесен и

зима доносе уживање. Љубавно поље обе-

ћава једну страсну причу, а на вама је са-

мо да се не одупирете превише. Јед-

ноставно, опустите се и уживајте.

Шкорпије које су у браку могу

поново пронаћи страст и радити на

учвршћивању везе. Превише нервозе

вам шкоди, тако да ваш стомак реагује.

Једите редовно и мање оброке.

ССТТРРЕЕЛЛААЦЦ  ((2222..  1111  ––  2211..  1122))

Сатурн полако почиње да вам да-

је лекције. Колико брзо ћете их

научити, зависи само од вас.

Битно је да не лажете себе, не

дајете себи лажну наду и не

уплићете се у мутне послове.

За сваку грешку следи одговарајућа

казна, али без одлагања. Потрудите се да чврсто стојите на

земљи, радите све по прописима. Максимално искористите

прва три месеца ове године, када су вам звезде наклоњене,

па све што морате да промените – мењајте сада. Не очекујте

превише помоћ од пријатеља или колега. До септембра мора-

те све сами. Љубавни живот може на тренутке бити права

арена, а на тренутке оаза мира. Слободни Стрелчеви ће мно-

го излазити, дружиће се и олако ће се упуштати у везе. Пра-

ва битка ће се водити у дому и у срцу заузетих Стрелчева.

Криза у послу ће резултовати растућим незадовољством,

па ће многу Стрелчеви пожелети да напусте дом. Неки ће

једноставно само нестати. Чувајте свој нервни систем и не

лечите се храном, јер ћете само добити вишак килограма.

ЛЛААВВ  ((2233..  77  ––  2222..  88))

Пред Лавовима је једна изузетно успешна година. Пробле-

ми који су вас дуго мучили, од фебруара ће почети да се

решавају један по један, а тај добар период потрајаће све

до октобра. Потрудите се да за то време решите све закон-

ске заврзламе у којима сте били, а да током летњих месе-

ци завршите све по питању наследства.

Материјална ситуација се видно

поправља од маја, када можете

очекивати новац из више изво-

ра. Вратиће се стари пословни

партнери и обновићете неке кон-

такте, тако да ћете крај године до-

чекати потпуно растерећени. На

пољу љубави све зависи од вас,

тако да искључиво ви одлучујете

о томе да ли ћете брати руже или

ћете се пак убости на трн.

Септембар је повољан за улазак у брак, учвршћивање посто-

јеће везе или почетак неке лепе љубавне приче. Будите хра-

бри. Што се здравља тиче – чувајте свој вид и своје срце.

ДДЕЕВВИИЦЦАА  ((2233..  88  ––  2222..  99))

Девицама је ово једна напорна го-

дина. Оно што искористите на по-

словном плану до пролећа, искористили

сте. Зато запните из све снаге да до кра-

ја априла решите све што морате.

Многе Девице ће преко партнера или чла-

на породице регулисати своје стамбено пи-

тање. Долазак лета натераће вас да се суочи-

те с гомилом проблема које сте дуго бацали под

тепих. Мораћете да рашчивијате све недоречене и

недефинисане ситуације. Ако планирате да покре-

нете сопствени посао, било би добро да то урадите до

марта или да сачекате сам крај године. Међутим, сваки

рад у заједници доноси добитак. Пред крај лета, без обзира на то

у којем сте статусу, могуће је да ћете ући у љубавни троугао.

Ако сте у браку, то би могло да се заврши разводом. Најбо-

ље ће функционисати оне везе у којима ће партнери бити фи-

зички раздвојени с повременим сусретима. Девице друге де-

каде могу ове јесени доживети своју љубав из снова. Здравље

је добро, али могући су повремени стомачни проблеми.

ББИИКК  ((2211..  44  ––  2200..  55))

Бикови у 2016. могу очекивати побољ-

шање свог материјалног статуса. До

средине године имаће чак и већи при-

лив новца из неких заосталих дугова ко-

је ће наплатити, или путем наследства. Многи

ће мењати свој стамбени простор, јер Јупитер из

Девице доноси велики оптимизам и пуно срећних

околности.

Они који су без посла могу га добити током лета. Година

је посебно наклоњена онима који се баве приватним би-

знисом. Ако баш морате да узимате кредит, урадите то у

мају или сачекајте септембар. Време је да решите све сво-

је емотивне проблеме и дилеме и да учврстите свој однос

с партнером. Ако планирате потомство, пролеће ће бити

посебно плодоносно.

Бикови треће декаде биће пред великим изазовом да ли

да се помире са старим љубавима. Размислите пре него

што одбијете. Здравствено ћете се генерално током целе

године добро осећати, али могући су проблеми с венама у

ногама.

ББЛЛИИЗЗААННЦЦИИ  ((2211..  55  ––  2211..  66))

Близанцима је ова година шарена. Многи планови вам се не-

ће остваривати онако како сте ви то замислили. Разговори ко-

је сте водили крајем прошле године у вези с послом, било да

почињете нешто ново било да прелазите на друго радно место

у оквиру исте фирме, могли би да се реализују тек у марту.

Пре него што донесете коначну одлуку, добро размислите.

Финансијски нећете баш блистати у првој половини годи-

не, али зато период после октобра па све до краја децем-

бра обећава велики добитак, који ће и вас изненадити. Мо-

жете очекивати помоћ старих проверених пријатеља током

целе године, али и улазак неког новог члана у породицу.

Посебно будите опрезни на пољу емоција, поготово ако сте

у браку или вези, јер вас свака нео-

презност може коштати раскида.

Избегавајте авантуре, да не би-

сте срушили оно што имате. Не-

ћете имати већих здравствених

проблема, мучиће вас само ва-

ше старе бољке – зглобови и

дисајни органи.

Петак, 8. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРОДАЈЕМ камион 1317,
мерцедес, одличан мотор,
2.500 евра. 064/111-22-56.
(212180)

РЕНО 5 кампус, 1990. го-
диште, 1.1 економик мо-
тор, регистрован, 450
евра. 065/361-13-13.
(212184)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2008, двоја/троја врата,
зимске гуме, перфектан,
3.500 евра. 062/207-505.
(212188)

ГУМЕ 4 х 4, 245/70R16,
два комада 50 евра.
066/270-170. (212188)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2003/04, петора врата, ку-
пљен у „Делти”, на име.
064/130-36-02. (212229)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
троја врата, серво, АБС,
прешао 74.000, власник,
атестиран плин. 064/130-
36-02. (212229)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2008,
84.000 км, троја врата, ди-
намик опрема. 064/130-
36-02. (212229)

ОПЕЛ астра караван Г 1.7,
дизел, 2002, регистрован
до априла 2016. 063/801-
92-25. (212301)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2003, власник, очуван,
2.950 евра. 062/886-97-30.
(212297)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
форд сијера у одличном
стању, без улагања.
064/154-25-82. (212316)

МЕРЦЕДЕС 190, плин
атест, 1990, дуго реги-
строван, 1.000, замена.
063/823-10-13. (212327)

ФОЛКСВАГЕН поло 1.2 и,
2003, 5 В, клима, нове
зимске гуме, регистрован,
власник. 065/910-35-35.
(212342)

ПЕЖО 206, 1.4 ХДИ, 2004,
5 В, клима, дуго регистро-
ван, зимске гуме, одли-
чан. 066/123-646.
(212342)

МЕРЦЕДЕС А 160, 1.6 и,
2002, металик, клима, од-
лично стање, као нов.
062/286-031. (212242)

АЛФА 147, 1.6 и, 2002, 5 В,
дигитална клима, зимске
гуме, одличан. 065/910-
35-35. (212342)

ПУНТО 1.2 и, 2002, 3 В,
металик, клима, дуго ре-
гистрован, власник.
064/135-23-42. (212343)

СЕАТ леон 1.4 и, 2002, 5 В,
клима, дуго регистрован,
власник. 064/135-23-42.
(212343)

ЗАСТАВА 10 (пунто), го-
диште 2008, власник, ре-
гистрован, одржаван, по-
сле 17 сати. 063/227-454.
(212137)

РЕНО 4 ГТЛ, 1990. у во-
зном стању, нерегистро-
ван. 377-329, 063/103-22-
73. (212374)

ОТКУП свих врста возила
и катализатора, продаја
делова. 063/782-82-69.
(212360)

ОТКУП свих врста возила
од 80 до 1.500 евра, прода-
ја половних делова.
069/203-00-44, 064/552-
31-19. (212360)

ПРОДАЈЕМ шпедитер, две
и по тоне. 063/190-36-81. 

КУПУЈЕМ круњач/пре-
крупач оџаци, црвен. Тел.
065/561-01-03. (212206)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Коте-
жу 1. 069/409-83-42.
(212289)

ПРОДАЈЕМ гаражу, први
ниво „Конструкторове” га-
раже Котеж 2, 1.800 евра.
063/122-55-22. (212390)

ИЗДАЈЕМ гаражу на пр-
вом нивоу колективне га-
раже, Котеж 2. 064/421-
62-41. (212390)

ТВ половни 37, 54, 66, 72.
348-975, 066/348-975.
(212275)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07.
(212361)

БУКВА, багрем, цер и се-
ченице. 064/357-82-08.
(209002)

ПРАСИЋЕ продајем, Пе-
листерска 24. 372-768,
064/172-44-10. (2113269)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај из увоза. 065/592-
78-75. (211834)

ПРОДАЈЕМ меснату пра-
сад, могућност клања, пе-
чења и доставе. 063/314-
454. (212102)

БАГРЕМОВА и церова др-
ва на продају. 060/603-32-
32. (212011)

ПРОДАЈЕМ балирану де-
телину. Самош, 064/404-
91-79. (212179)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2, 3, 4, и 6 кв, до-
става, монтирање, гаран-
ција. 064/366-57-87, 335-
930. (212193)

ШПОРЕТ, судопера, ради-
јатори уљани, столови,
кревети, ТВ сточић, орма-
ри. 065/353-07-57.
(212216)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монти-
рање, гаранција, повољно.
060/080-32-15. (212215)

СВИЊЕ кољем, продајем
полутке, сушим месо.
064/668-87-38, Ивица.
(212233)

ТА пећ, 4,5 кв, ремонтова-
не, у раду, 180 евра. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(212251)

КАРТИНГ, подешава се за
децу и одрасле. 060/808-
03-83. (212250)

ПРОДАЈЕМ еко гарнитуру
тросед, двосед, фотеља,
табуре, повољно. 013/251-
53-81, 063/760-43-55.
(212255)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. 063/773-45-97, 371-
568. (212292)

ШПОРЕТ, смедеревац, су-
до-машина, фрижидер,
електрични шпорет, веш-
машина, микроталасна,
судопера с радним висе-
ћим, двосед, регал, комо-
да, ормани, шиваћа, греја-
лица. Тел. 063/861-82-66.
(212296)

ЈАГАЊЦИ на продају,
Старчево. 060/093-16-29.
(212311)

БРИКЕТ буков, 4.500 ди-
нара, кубик преостала ко-
личина, тестера штил.
064/482-65-53. (212315)

РАДНИ сто, орман мост,
алуминијумска врата, фо-
теље, замрзивач, рибњак.
063/750-40-24. (212323)

БРИКЕТ, висококалори-
чан еколошки огрев од
храста и букве, преостале
количине. 061/296-91-67.
(и)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (211283)

КУПУЈЕМ ордење, меда-
ље, значке, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (212231) 

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи, долазим.
060/080-32-15. (212382)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси (два дворишна ста-
на). Тел. 063/472-433,
063/440-447. (211580)

КУЋА код бувљака, 4,14
ари, 64 м2, усељива, 35.000
евра. 064/151-37-66,
064/495-55-59. (210636)

ХИТНО  продајем 57 ари
на Миси. 069/415-27-77.
(211923)

КУЋА са 6 ари плаца, Ко-
зарачка улица (стара).
Панчево, 064/007-84-63.
(212017)

ДОЊИ град, кућа сређена
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 063/845-85-80.
(212143)

НОВА кућа, Караула, 86
м2, грађевинска дозвола,
власник. 065/258-87-77.
(212213)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици на једном пла-
цу с воћњаком. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(212235)

ВЕЛИКИ избор кућа на
свим локацијама, Панче-
во, околна села, нуди
агенција „Гоца”, 063/899-
77-00. (212251)

ПРОДАЈЕМ намештену усе-
љиву кућу, Јабука, Тамишка
43, на плацу 11 ари, могућа
замена за стан, предност
Панчево или Београд.
063/725-38-70. (212260)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ку-
ћу, Карађорђева 134.
063/344-609 или viber.
(212321)

АТРАКТИВНА викендица
у строгом центру Девојач-
ког бунара.  064/263-36-
86. (212302)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозво-
љена градња. 064/256-35-
40. (212299)

НОВА, лепа, квалитетно
грађена кућа, Јабучки пут
35 с намештајем, прода-
јем/мењам за мањи стан.
064/246-05-71, 320-969. (и)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис,
10 ари, око 600 м2, трина-
естособна, 160.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

БЛИЗУ центра, спратна
кућа, без улагања, пето-
собна, 183 м2, 3,7 ари,
75.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа са
7 ари плаца, Аеродром,
поред пруге. 060/338-08-
96. (212331)

ПРОДАЈЕМ 9 ари плаца с
викендицом и 9 ари плаца
с воћем. 063/865-80-06.
(212326)

ПЛАЦ, шири центар, 21
ар, комунално опремљен.
063/389-972. (212329)

ТЕСЛА, кућа 139 м2, 1,5
ари, продаја/замена,
95.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(21234)
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ТЕСЛА, кућа 95 м2, 4,5
ари, 51.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (21234)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2,
46.000, Миса, 300, 75.000,
Маргита 100, 45.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (21234)

ПЛАЦ, грађевински, стара
Миса, може замена  за ау-
томобил. 063/207-819.
(213353)

КУЋА на продају, Војло-
вица, 87 м2, на 14,5 ари
плаца, хитно. 061/216-60-
95. (212358)

ПРОДАЈЕМ ланац земље у
Лапу. 064/113-47-76.
(212359)

ПРОДАЈЕМ 28 ари воћња-
ка, баште крај Надела.
Тел. 063/771-18-49.
(212379)

НОВ стан, 65 м2, гаража
14 м2, Таковска. 063/342-
220, 063/701-19-77.
(211192)

СТАН Миса, 15.500 евра,
40 м2, 55 м2. 063/377-835.
(211177)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 75 +
6 м2, IV спрат, без лифта,
власник. 331-079.
(211400)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Даки-
ћа, двособан стан с даљин-
ским грејањем, лифтом и
прелепим погледом на Та-
миш. 063/786-98-86.
(211772)

ТЕСЛА, стан 45 + тер., јед-
ноипособан, 2/4, ТА, водо-
водне, струјне инсталаци-
је урађене, укњижен.
(253), АГ „Економик”,
063/826-97-09. (211599)

СОДАРА, двособан стан,
54 м2, I спрат, балкон, га-
ража, паркет, клима, ком-
плетно опремљен, 1/1 вла-
сник, 35.000 евра.
065/442-89-26. (211983)

ПРОДАЈЕМ троипособан
стан, Котеж 2, Ваљевска
22, 80 м2, 49.000 евра, мо-
же замена. 069/214-41-49.
(212084)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ + тераса и
подрум. 063/845-85-80.
(212143)

СТАН 53 м2, Мајке Југови-
ћа 13, нов, укњижен, може
замена. 060/661-05-79.
(212146)

ПЕНЗИОНЕРИ! Купујем
стан или кућу с вашим
плодоужитком (остајете у
стану). Ваше месечне ра-
чуне плаћамо ми. Осигу-
рајте Вашу будућност.
061/324-40-85. (212152)

СТАН на Стрелишту, 60
м2, ЦГ, II спрат, ренови-
ран. 062/646-066.
(212237)

ВЕЛИКИ избор станова
свих структура на свим
локацијама нуди вам
агенција „Гоца”, 063/899-
77-00. (212251)

НОВОГРАДЊА, станови
на продају од 78 и 45 м2,
усељиви. 062/443-367.
(212276)

КОТЕЖ 1, двособан стан,
56 м2, адаптиран у тросо-
бан, II/IV, ЦГ, ПВЦ стола-
рија, застакљена лођа, це-
на по договору. 064/813-
04-46. (212277)

КОТЕЖ 2, двособан, 59,
29.500; улично 1/1, 32,
11.000. (338), „Јанковић”,
063/804-12-72, 348-025.
(212263)

ЗЛАТИБОР, продајем
апартман, 34 м2, наме-
штен, укњижен, I спрат,
паркинг. 063/716-48-68.
(212280)

ДВОСОБАН, Котеж 1, ЦГ,
32.000, договор, замена за
мањи. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (и)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
одмах усељив, квалитетан,
ЦГ. (470), „Дива”, 320-969,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж
2, 22.000, усељив, договор.
(470), „Дива”, 320-969,
064/246-05-71, 345-534. (и)

ЈЕДНОСОБАН, ТА, Стре-
лиште, 17.000, договор, 35
м2. (470), „Дива”, 320-969,
064/246-05-71. (и)

ЧЕТВРОСОБАН, ЦГ, два
ве-цеа, I спрат, Котеж,
продајем/мењам за мањи
уз доплату. 320-969,
064/246-05-71. (и)

КОТЕЖ 2, 60 м2, IV, ЦГ,
двособан, 31.000. (336),
„Олимп”, 064/234-36-01,
351-061. (212317)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, I, ЦГ,
двособан, 27.000. (336),
„Олимп”, 064/234-36-01,
351-061. (212317)

ЦЕНТАР, двоипособан, 63
м2, пети, одличан, 43.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (и)

КОТЕЖ 2, лукс двособан,
52 м2, I, 35.000; једноипо-
собан, 49 м2, VI, 30.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (и)

КОТЕЖ 1, једнособан
стан, 35 м2, ниско призе-
мље, ЦГ. 063/354-278.
(212314)

СОДАРА, 74 м2, IV, 46.000;
приземље, 55 м2, 28.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (212330)

ЦЕНТАР, I, 55 + 6 м2, те-
раса, 43.500. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (212330)

ЗЕЛЕНГОРА, приземље,
53 м2, 27.000; Котеж при-
земље, 49 м2, 29.000; I, 26
м2, 17.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(212330)

ШИРИ центар, салонски
трособан, 82 м2, сређен,
мало двориште, 34.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. 

СТАН, Стрелиште, 64 м2,
33.000 фиксно, II спрат,
кабловска, интернет, ЦГ.
061/281-16-04, 013/361-
308. (212341)

ТЕСЛА, двособан, 51,
30.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(21234)

ТЕСЛА, трособан, 61,
35.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(21234)

КОТЕЖ 2, троипособан,
80 м2, VII, ЦГ, 48.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (212348)

ЦЕНТАР, двособан, II, 57
м2, ЦГ, 37.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (212348)

ЈЕДНОСОБАН, Стрели-
ште, 35 + 5 м2, I спрат, ТА,
16.500, Марина Држића
7/10. 066/952-42-19.
(212384)

КУПУЈЕМ мањи стан, ни-
же спратности, Тесла, ши-
ри центар. 064/338-49-01.
(211109)

КУПУЈЕМ мањи двособан
до 30.000 евра, за позна-
тог купца. (470), „Дива”,
064/246-05-71, 345-534.
(и)

ИЗДАЈЕМ породици двособан

ненамештен стан на Тесли,

ЦГ. 064/175-63-14. (СМС) 

СТРЕЛИШТЕ, издајем јед-
нособан стан, ЦГ, ком-
плетно намештен.
063/845-85-80. (212143)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 35
м2, Котеж 2, одмах усе-
љив. 064/353-23-61.
(212003)

ИЗДАЈЕМ намештене јед-
нособне дворишне стано-
ве + гарсоњера, комфор-
не. Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (212095)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22. (212182)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, приземље, ета-
жно грејање, клима.
060/408-88-50. (212185)

ГАРСОЊЕРА, ТА грејање,
код Стоматолошког факул-
тета. 064/386-55-96. (212190)

ИЗДАЈЕМ стан на дуже,
Стрелиште, ЦГ, телефон,
једноипособан. Тел.
064/170-47-43. 

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на новој Миси, у згради.
Стан је скоро нов.
065/237-04-97. (211927)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
парно грејање, ненаме-
штен, клима. 064/354-69-
01. (212281)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
двособан, празан, ЦГ, на
дуже. 063/895-83-05.
(212291)

ИЗДАЈЕМ једнособан не-
намештен стан на Содари,
повољно. 063/746-24-63.
(212306)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
трособан, полунамештен,
150 евра. 064/614-08-08.
(212309)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Котежу 1.
064/206-51-57. (212247)

КОД Болнице издајем на-
мештену гарсоњеру, самцу.
065/353-07-57. (212217)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, повољно. 013/354-
952, 064/393-56-09.
(212271)

ДВОСОБАН стан за изда-
вање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (212230)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-
бан стан на Тесли, наме-
штен са ЦГ. Тел. 064/280-
60-36. (212222)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наме-
штену гарсоњеру, одмах
усељиво, кабловска, ин-
тернет, паркинг, центар.
065/691-88-23. (212236)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Котежу 2.
060/067-03-11. (212241)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан у центру Пан-
чева. Тел. 013/348-486.
(212243)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан на Котежу
2. 060/252-01-73. (212318)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
код цркве. 064/836-90-11.
(212320)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан на Котежу 1.
062/431-774, 013/355-575.
(212312)

ГАРСОЊЕРА, центар, ЦГ.
063/389-974. (212329)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 35
м2, Котеж 2, одмах усе-
љив. 064/353-23-69.
(212003)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 28 м2, код хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (212370)

ГАРСОЊЕРА, намештена,
центар, четврти спрат, ЦГ,
депозит, 80 евра. 060/031-
70-77. (212364)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, шири центар,
130 евра, грејање гратис и
гарсоњеру намештену,
100 евра. 060/340-70-60.
(212365)

ЈЕДНОСОБАН стан, Стре-
лиште, 100 евра, близу
„беовоза” + депозит оба-
везно (100 евра). 061/462-
43-68. (212380)

ИЗДАЈЕМ једнособан  на-
мештен стан, зграда, Ми-
са, 100 евра + депозит.
063/735-44-50. (212385)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”. 064/370-
79-47. (209963)

ИЗДАЈЕМ опремљен ло-
кал у центру, 80 м2.
063/398-863. (212046)

ЛОКАЛ за издавање, Ко-
теж 2, код „Симпа”. Тел.
064/134-62-62, 316-505.
(211948)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 55 м2, Д. Туцовића
55-а. 063/281-954.
(212181)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-
кале у центру, Карађорђе-
ва 15, 21 м2, Цара Душана
22-а, 46 м2. 312-189.
(212192)

ПОСЛОВНА зграда, с ма-
гацином, 500 м2, комплет-
но опремљена. 062/105-
20-12. (212013)

ПРОДАЈЕМ и издајем ло-
кал на Зеленој пијаци.
064/942-89-29. (212338)

ХИТНО, локал на Зеленој
пијаци, 25 м2, 15.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

ЛОКАЛ за радионицу пре-
ко пута новог „Лидла” на
Котежу, продајем, 86 м2.
064/255-87-37. (212378)

ЧЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне рад-
нице за роштиљ и у кухи-
њи. 063/897-55-04.
(211251)

ПОТРЕБНИ радници у пе-
рионици аутомобила „Пе-
риша”. Тел. 063/281-954.
(212181)

ПОТРЕБНИ  радници у
перионици аутомобила.
069/108-06-54. 

ПОТРЕБНА шнајдерка
Панчево, тапетар.
064/111-22-56. (212180)

ФИРМИ „Apex–2010” d. o. o.
потребна радница са иску-
ством продаје, књиговод-
ственим знањем и иску-
ством, са фискалном касом,
до 38 година. Звати 8–17 са-
ти. 063/744-65-12. (212186)

ПОТРЕБНА радница, млађа
особа за рад на машини за вез
(везионица). Није потребно
радно искуство. Пријаве слати
на szrmodelkids@gmail.com.
(212245)

ПОТРЕБНА  девојка или
млађа жена за чување де-
тета од десет година. Пред-
ност Панчево и искуство у
игрању са децом. Звати од
19 до 20 сати на тел.
064/198-50-13. (212334)

ПОТРЕБНА радница за
рад у Кафе „Пацифику”.
061/236-32-87, 060/319-
05-77. (212356)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-
требан радник. 063/865-
27-76. (212363)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (209516)
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ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (109695)

ОЗБИЉНО и одговорно
бих бринула о старијим
особама, по договору.
064/954-51-74. (211245)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (211446)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правке, замене, адаптаци-
је, одгушења купатила од-
мах. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (212010)

МАСАЖА бовен, прва бес-
платна. 064/348-07-60,
231-99-54. (212129)

ТВ и мониторе попра-
вљам, долазим на вашу
адресу. Гаранција на радо-
ве. 065/990-40-40, Слави-
ша. (212191)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, кошење, крчење,
фрезирање баште.
064/196-17-32. (212195)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан,
063/865-80-74. (212207)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове те-
левизора. 064/437-64-33.
(212234)

СПРЕМАМ станове, кан-
целарије, пеглање, чување
деце. 063/430-409.
(212232)

ПОПРАВКА кровова, на-

мештаја и све врсте лежа-

јева и све врсте лежајева.

064/866-25-76. (212305)

ПРОФЕСИОНАЛНА него-
ватељица, мења пелене,
декубити, купање, маса-
же, медицински педикир.
060/366-63-69. (212294)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, инди-
катори, бојлери, купатила,
ТА. Тел. 062/271-661,
061/132-85-43. (212298)

ПСИХОЛОГ, терапије, раз-
говори, антистрес, смире-
ност, ефикасност. Њујоршки
сертификати (SAD). Тел.
061/198-32-32. (212279)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (212319)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, угра-
ђујем, поправљам, штелу-
јем. 064/181-25-00.
(212336)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (212352)

ПРЕВОЗ робе и ствари
пик-апом, комбијем или
камионом, селидбе са
монтирањем и демонти-
рањем намештаја. Дејан,
061/626-14-50, 065/440-
97-00. (212352)

СВЕ ВРСТЕ физичких по-
слова: утовар, истовар ро-
бе, селидбе, сечење/цепа-
ње дрва, копање, одвоз шу-
та и старог и непотребног
намештаја, чишћење по-
друма, тавана и шупа и
сви слични послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-
14-50, 341-571. (212352)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (201894)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (109658)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и па-
стом, нов метод без прска-
ња. Гаранција. Славиша.
062/182-74-50. (210358)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117, 013/365-
051. (210391)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-ма-
шине, бојлере, фрижиде-
ре, шпорете, електроин-
сталације. 060/180-02-83,
062/186-48-22, 013/251-
28-97. (210640)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (109658)

ОДГУШЕЊЕ одвода и ка-
нализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”, 062/532-
346. (210577)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правке, замене, адаптаци-
је, одгушења купатила од-
мах. 331-657, 064/495-77-
59, 063/777-18-21.
(211236)

СЕРВИС телевизора, ра-
зних електроуређаја,
електричар, ауто-електри-
чар, мобилних телефона.
Дејан, 063/800-01-96.
(212244)
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ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 



СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (211540)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18.

ОБЕЗБЕДИТЕ викендицу,
стан, локал, радионицу, ау-
томобил од провалника но-
вим изумом. 064/179-26-
60. (212244)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила и канализа-
ције, замена вирбли, батерија
и вентила, све за воду, 0–24
сата, долазим одмах, пензио-
нерима екстра попуст.
013/348-139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (212229)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терије, санитарије. Све за
воду. 0–24 сата. Долазим
одмах. Пензионерима екс-
тра попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-
00. (212252)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,

поправља веш-машине, бојле-

ре, фрижидере, шпорете,

електроинсталације. 060/180-

02-83, 013/251-28-97. (212324)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и фасаде, гипс, ке-

рамика. 061/283-66-41,

062/156-02-07, 064/317-10-

05, „Скочко”. (212346)

ВЕШ-МАШИНЕ, замрзиваче,
фрижидере, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправља-
мо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (212345)

МУШКАРАЦ, 48 година,
тражи девојку од 28 до 41
год., ради везе. Тел.
063/758-72-80. (СМС) 

МОМАК, 43 године, слободан,
жели познанство даме до 55
година ради везе, повремених
сусрета. 061/304-70-66. (СМС) 

ПЕНЗИОНЕРИ! Нудим до-
животно издржавање по
најповољнијим условима.
Вашу старост проживите
безбрижно. Позовите,
061/324-40-85. (212152)

ОГЛАШАВАМ неважећом ме-
сечну карту, издату од АТП-а,
бр. карте 408, зона 2, на име
Антал Аладар. (212249)

ЗЛАТИБОР, издајем апарт-
ман, кабловска, Wi-Fi, пар-
кинг. 063/716-48-68.
(212280)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (212388)
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2. јануара 2016. године изненада је преминуо наш драги

МЛАДЕН БАРАЋ
1952–2016.

С тугом и болом опраштамо се од њега.

Његови најмилији: супруга ЈЕЛЕНА, синови МИЛОРАД

и АЛЕКСАНДАР, снаје ГОРДАНА и ЈАДРАНКА, 

унуци МЛАДЕН, ДУШАН, СТРАХИЊА и НЕМАЊА 

и остала родбина
(60/212304)

Последњи поздрав драгој

ЈАСМИНИ

Породица ВИШЊИЋ

(7/212198)

ЈАСМИНА ЖУНИЋ

Последњи поздрав драгој нашој Јасмини

од ВЕЉКА, ЈУДИТЕ, МЛАДЕНА, УРОША,

НЕМАЊЕ, АНЕ и ДУШАНА.

(9/212200)

После кратке и тешке болести преминула је наша драга

ЈАСМИНА ЖУНИЋ
рођ. Вујовић

1962–2015.

Сахрана је обављена 31. децембра 2015, на Старом православном
гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: синови СТЕВАН и ЛУКА, кћери ЉУБИЦА 
и ЈОВАНА, супруг ЈЕФТО, отац БОГДАН, брат ЈОВАН, сестра 

ДАНКА и многобројна породица и пријатељи

(10/212201)

Последњи поздрав во-

љеној

ЈАСМИНИ

За утеху остају сећања и

вечна туга за тобом.

Твој ћића БОШКО 

с породицом

(15/212210)

Последњи поздрав нашој

куми

ЈАСМИНИ 
ЖУНИЋ

од породице МАСЛОВАРИЋ.
(69/212333)

Тужна срца обавешта-

вамо родбину и прија-

теље да је наш драги

ЈОВАН 

РАДЕСКИ

преминуо 3. јануара

2016, у Скопљу, где је и

сахрањен.

Ожалошћени: брат

ТРАЈЧЕ 

СИМЈАНОВСКИ 

с породицом

(71/212326)

Последњи поздрав

ЈАСМИНИ

ЖУНИЋ

Никада нећемо забора-

вити твоју доброту и не-

себичност.

Твоје комшинице 

СИНТИЈА и МАЦА

(57/212293)

Последњи поздрав 

ЖЕЉКУ

ГВОЗДЕНОВИЋУ
од породице МАЛИЈАР.

(96/212389)

НОВО!
Радно време

благајне: 

понедељком и

уторком

од 8 до 18,

средом од 8 до

15, четвртком и

петком 

од 8 до 13 сати

„Стари Тамиш” а. д. Панчево расписује 

Конкурс за радно место:

Дипломирани ветеринар 

Ветеринарски техничар

Дипломирани инжењер пољоприврде, 

смер Сточарство

Потребне вештине:

– Пожељно знање енглеског или немачког језика;

– Познавање рада на рачунару;

– Возачка дозвола Б-категорије.

Лични профил кандидата:

– Самостална и одговорна особа високих личних и про-

фесионалних стандарда;

– Спремност на тимски рад уз потребну вешти-

ну у организацији рада и комуникацији.

E-mail адреса на коју можете слати биографију је:

zaposlenje@staritamis.rs

или поштом на адресу:

„Стари Тамиш” а. д. Панчево

Кестенова 004

26000 Панчево

с назнаком:

ЗАПОСЛЕЊЕ

Конкурс је отворен до 17. јануара 2016. године.

(Ф)

УСЛУГЕ 

РАЗНО

ТУРИЗАМ 
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Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље

да је 3. јануара 2016, у 66. години, преминуо наш драги

ЕСАД ГЕЉО

Сахрана је обављена 6. јануара, у 14 сати, на Католичком

гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: син ДАМИР, ћерка ЕЛВИРА, снаја 

ИВАНА, зет ЖЕЉКО, унуци ЈУЛИЈА, СТЕФАН и МИЊА,

као и остала многобројна родбина и пријатељи
(35/212259)

Последњи поздрав драгом куму

ЕСАД ГЕЉО 
1949–2016.

Заувек у нашим срцима.
Кумови НЕШИЋИ

(43/212269)

Последњи поздрав при-

јатељу

ГЕЉИ

од породице 

ОМЧИКУС.

(48/212278)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

ЕСАД 

ГЕЉО

Породица СТАНКОВИЋ

(59/21230

ЕСАД ГЕЉО

Последњи поздрав 

драгом зету од ЈОВИЦЕ

с породицом.

(66/212322)

Последњи поздрав при-

јатељу

ЕСАД

ГЕЉО

Породица СИМОВИЋ

(68/212332)

ЕСАД

ГЕЉО

Ујко, понос је био бити

део твог живота.

Твоја МАЈА

с породицом БАНЂУР

(70/212335)

Последњи поздрав 

ЕСАДУ
од МАРЕ, ЖИКЕ, 

ЖАРКА и РУЖИЦЕ 
с породицом.

(79/212577)

ЕСАД 

ГЕЉО

Последњи поздрав 

комшији од станара 

у Косте Абрашевића 2.

(85/212371)

ЕСАД ГЕЉО

Последњи поздрав од

породице НЕНАДИЋ.

(86/212371)

ЕСАД ГЕЉО
Последњи поздрав 

драгом комшији од 

породице БАНДУКА.

(87/212371)

Последњи поздрав

ЕСИ
од ВЕСНЕ и НИЏЕ 

с децом.

(93/212382)

Последњи поздрав

СЛОБИ

од МАРИЈЕ, ТИНЕ

и БОЈАНЕ.

(61/21230

Последњи поздрав нај-

бољем ђеди

од МАРКА и ЛУКЕ.

(62/21230

Последњи поздрав нашем драгом упокојеном

СЛОБОДАНУ ЗАИЛЦУ
12. ХII 1952 – 1. I 2016.

од твоје АНЕ, синова СТЕФАНА 

и БРАНКА и сестре НАДЕ.
(63/212300)

Последњи поздрав нашој драгој

ПЕТРОНЕЛИ ФОРАИ
7. IX 1926 – 4. I 2016.

Остаћеш нам у најлепшем сећању. Почивај у миру!

Супруг ПЕТАР и ћерке КАТИЦА 

и РУЖИЦА с породицама
(38/212263)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и

читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

3. јануара 2016, у 92. години, преминула је

наша мајка, бака и прабака

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
1924–2015.

Сахрана је обављена 5. јануара 2016, у 14

сати, на Новом гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: син СРБИСЛАВ, ћерка

СЛАЂАНА, снаја СНЕЖАНА, унучад 

ДИНО, ТАЊА и ЈЕЛЕНА, праунучад ЕМА,

УНА и ПАВЛЕ и остала родбина

(18/212218)

ЈЕЛЕНА 

ПЕТРОВИЋ

1924–2016.

Мајко наша, успомена

на тебе остаће заувек у

нашим срцима и сећа-

њима. Дугујемо ти веч-

ну захвалност и незабо-

рав.

Твоја деца СРБА 

и СЛАЂАНА 

с породицама

(39/212265)

Последњи поздрав де-

веру и стрицу

ПЕТРУ 

ЈОСИМОВУ

1935–2016.

преминулом 3. јануара

2016. године. Сахрана је

обављена 6. јануара, у

14.30, на Старом право-

славном гробљу, у Пан-

чеву.

Породица РУСИН

(75/212350)

Последњи поздрав драгом

ПЕРИ

Породице ЈАНКОВИЋ и СРЕЋКОВИЋ

(76/

ЉУБИЦА РАДАНОВ БУБА
1947–2015.

Господе, упокој душу уснуле своје слу-

шкиње Љубице.

САЛЕ, НЕМАЊА и ЉИЉАНА

(36/212260)

Последњи поздрав драгој

ЈАСМИНИ

Породица МИХАЈЛОВИЋ

(8/212199)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЈАСМИНИ ЖУНИЋ

од породице АНДРИЋ.

(13/212207)
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9. јануара 2016. навршава се четрдесет дана от-

како нема наше вољене маме, баке и супруге

ЦВЕТАНЕ ГЛИГОР
1937–2015.

Тужно је без тебе, недостаје нам твој ведар дух и

насмејан лик. Живећеш с нама.

Твоји најмилији: супруг ВАСА, ћерка СЛАВИЦА,

зет ДРАГАН и унуци ВЕЉКО и МЛАДЕН
(81/212365)

Прошле су три године

РАДОВАН 

ЋУЋА

10. I 2013 – 10. I 2016.

Чувамо те од заборава.

Породица

(91/212378)

СЕЋАЊЕ

ЈОРДАН 

ЛЕСКАРОСКИ

2008–2016.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима. 

Твоји најмилији

(92/212381)

Рођени наши

ЈУЛКА  и   АЛЕКСАНДАР

1934 – 6. I 2001. 1932 – 6. VII 1995.

ХАДНАЂЕВ
Да нам је да се радујемо животу, заједно...

Увек ћемо вас волети!

СОЊА, МИОНА и ПЕТАР
(94/2123896)

Наши драги родитељи

ТОМИЋ

САВА               ВЕЛИМИР
2014–2016.                      1994–2016.

С љубављу и поносом чувамо успомене на вас.

Ћерке НАДА и ЉИЉА с породицама
(95/и)

Вољени

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ
1972–2016.

Пуно је суза пало кад је твоје срце стало...

Сузе те не могу вратити, али наше моли-

тве увек ће те пратити...

У срцу туга, на гробу тишина, а у твоме

дому – велика, велика празнина.

Воле те бескрајно супруга ТЕРЕЗА, кћи

МИОНА и син АНДРЕЈ

(50/212282)

Вољени син

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ
26. III 1972 – 3. I 2016.

Све што бисмо рекли премало је за оно што осе-

ћамо с љубављу коју смрт не прекида и тугом ко-

ју време не лечи.

Неутешни: мајка ПЕРКА и отац ДРАГОМИР
(54/212286)

Последњи поздрав брату

ЖЕЉКУ ГВОЗДЕНОВИЋУ
1972–2016.

од брата ЂУРИЦЕ.

(55/212287)

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ
1972–2016.

С великим поштовањем, љубављу и тугом...

Недостајаћеш...

Претужни

ЉУБИЦА, РАДОВАН, СНЕЖА ЗЕЉКОВИЋ 

и ГОЦА с породицом
(49/212281)

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ
26. III 1972 – 3. I 2016.

Живот је само тренутак а сећање вечно, бол ни-

је у сузама већ дубоко у срцу где ћеш заувек би-

ти ти.

Сестра ЂИНА, ДРАГАН и НАТАША ТЕШИЋ
(51/212283)

Вољени

ЖЕЉКО

ГВОЗДЕНОВИЋ

1972–2016.

Ми који те волимо зна-

мо колико је тешко жи-

вети без тебе. Недоста-

јеш и недостајаћеш, ујо.

Сестричина ДРАГИЦА,

РАЈА 

и МИЛАН КРСТИЋ

(52/212284)

ЖЕЉКУ ГВОЗДЕНОВИЋУ
26. III 1972 – 3. I 2016.

С љубављу и тугом успомену на тебе чувају 

ЈУЛИЈАНА, ДРАГАН, ДАНИЈЕЛА и НИКОЛА ГЛОДИЋ

(53/212285)

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашем сећању.

Кумови: МИЛОРАД, МОНИКА, АЛЕКСА 

и АМЕЛИЈА УСКОКОВИЋ

(78/212355)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ

ГВОЗДЕНОВИЋУ

од кумова породице

ГРУЈИН.

(89/212376)

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ
Остаћеш вечно у нашим срцима. Нека те анђели чувају!

Таст ЈАНОШ, ташта ТЕРЕЗИЈА, ДАВИД, 

ТАТЈАНА и ЈАНИ

(90/212376)

26. децембра 2015. године преминула је наша драга

СВЕТЛАНА РИСТИЋ
1958–2015.

Била је велики борац, племенита душа, добра супруга,

мајка и бака.

Последњи поздрав од њеног мужа ЂУРИЦЕ, сина 

ВУКАШИНА, ћерке МИЛИЦЕ, унука ЈОВАНА, 

унуке ЈОВАНЕ и снаје ЈЕЛЕНЕ.
(80/212382)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 5. јануа-

ра 2016. преминуо наш драги супруг, отац и деда

ИВАН ЛАЛИЋ
1934–2016.

Сахрана ће бити обављена 8. јануара 2016, на

Старом православном гробљу. 

Поносни смо што смо те имали.

Супруга БРАНКА, ћерка СНЕЖАНА 

и унуке ГОРАНА и НЕВЕНА
(83/212364)

Последњи поздрав зету

ИВИ

од шурака САВЕ 

ВЛАЈИЋА из Долова.

(84/212365)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

ИВИ 

ЛАЛИЋУ

Породице 

СРЕДОЈЕВИЋ 

и ЖУЈОВИЋ

(88/212374)

СМИЉА

ГАЈИЋ

1946–2015.

Пиле, баш ми је тешко.

ДРЕНКА с породицом

(16/212212)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

9. јануара 2016. навр-

шава се четрдесет дана

од смрти

ТОМКА

МИЋИЋ

Синови МИРКО 

и МИЛАДИН 

с породицама

(3/212080)

СЕЋАЊЕ

3

РАДЕ ВУКАШИНОВИЋ
9. I 2014 – 9. I 2016.

Време пролази, остаје само сећање.

Син ИГОР, снаја ВЕСНА и унук НИКОЛА
(19/212218)

9. јануара 2016. навршавају се две године од

смрти нашег оца и супруга

РАДЕТА ВУКАШИНОВИЋА
9. I 2014 – 9. I  2016.

Туга и бол остају.

Супруга ВЕСНА и ћерка ИВАНА
(21/212221)

НАДА СТОКИЋ
12. I 2014 – 12. I 2016.

Чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији

(22/212222)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА 
БОШКОВИЋ

12. I 1996 – 12. I 2016.
Твоји најмилији

(24/212225)

ЗОРАН

ИЛИЋ

Док год живимо, живе-

ћеш у нама и са нама.

Твоји најближи: отац

МИРОСЛАВ, супруга

ЛИДИЈА, син НЕМАЊА

и ћерка ЈОВАНА 

и сестра СЛАЂАНА 

с породицом

(28/212239)5

8. јануара 2016. навр-

шавају се три тужне го-

дине од смрти наше

драге

СОФИЈЕ

МАРИНКОВИЋ

Није истина да време

лечи све ране. Бол је

иста као првог дана, са-

мо смо научили с њом

да живимо.

Нећемо те заборавити

никад.

Твоји најмилији

(31/212254)

У недељу, 10. јануара, у 11.30, даваћемо годи-

шњи помен нашем

БРАНКУ ЦВЕТАНОВИЋУ

Прошла је година туге откад ниси с нама, али

увек си у нашим мислима.

Твоји најмилији
(32/212256)

Прошла је тужна годи-

на откад нас је напу-

стио.

БРАНКО

ЦВЕТАНОВИЋ

Тата, увек ћеш нам не-

достајати.

ДРАГАНА и ЗОРАН

(33/212256)

МАРА

МИЛОВАНОВИЋ

10. I 2013 – 10. I 2016.

У 10.30 изаћи ћемо до

вечне куће и положити

цвеће.

Вољени се воле, ал се

никад не заборављају.

Почивај у рајском ми-

ру, лепото наша!

Супруг МИЋА 

с породицом

(34/212258)

14. јануара 2016. навр-

шава се годину дана од

смрти

ЖИВЕ 

СТОШИЋА

Драги брате, брзо је

прошла једна година

откад се не дружимо. За

тобом су отишли брат

Бојан и снаја Сара.

Чувају те у мислима 

сестра НЕГИЦА, брат

МИЛАН и остала 

родбина из Беле Цркве

и Београда

(37/212262)

ЉУБОМИР БАДРИЋ
Шест месеци откад ниси с нама. Много недостајеш.

ЉИЉАНА, СОЊА, СИЊА и РОБЕРТ с децом

(45/212272)

ЉУБОМИР БАДРИЋ
Шест месеци откако ниси с нама. Све је тужно и пра-

зно без тебе.

Супруга ЖИВАНА с децом

(46/212272)

СЕЋАЊЕ

ЖАРКО РЕПОВИЋ
8. I 2009 – 8. I 2016.

Године пролазе, а туга и бол трају.

С љубављу породица

(47/212274)

Шестомесечни помен

МОМЧИЛО КУЗМАНОВИЋ
Много је лепих успомена да те вечно памтимо.

Супруга МИЛИЦА и син РАДОВАН с породицом

(40/212267)

Наш драги

ПАВЛЕ

ЈОВАНОВИЋ

преминуо је пре пет го-

дина. Помен ћемо му

дати у суботу, 16. јануа-

ра.

Породица

(41/212268)

Трогодишњи помен нашем милом

БОЖИ ОЖЕГОВИЋУ
1963–2013.

Време пролази, а бол и туга за тобом остају.
Твоји: отац ЗДРАВКО, мајка БОСИЉКА, брат 

СЛОБОДАН, ЉИЉАНА, ИКА и ОГИ
(56/212290)

СЕЋАЊЕ

КАТАРИНА

КЛЕН

Време пролази, а успо-

мене и сећање на тебе

остају.

Син НИКОЛА 

с породицом

(58/21230)

10. јануара навршиће се

година од смрти нашег

оца

РАДЕ 

МИЛОШЕВИЋ

Синови МИЛАН 

и БРАНИСЛАВ 

с породицама

(64/212308)

10. јануара 2016. наврша-
ва се дванаест година од
смрти

МИЛОЈА 

МАРИНКОВИЋА
Увек ћеш живети с нама.

Супруга ТАНКОСАВА,
син ГРУИЦА, снаја 

ЉИЉАНА и унуци 
МАРИЈА и НИКОЛА

(65/212310)

8. јануара 2016. навршава се пет година откако ниси с

нама

ЈОВИЦА СТАВРЕСКИ
Ожалошћени: мајка ДАНИЦА, супруга ГОРДАНА, 

синови НЕНАД и САША с породицом
(4/212100)

С великим болом опростили смо се од наше мај-

ке 14. јануара 2011. године

ВЕРИЦА МИХАЈЛОВИЋ
Мајка Верка

1932–2011.

Поносни смо на тебе, мајкице, остаћеш вечно у

нашим срцима са успоменом на твоју доброту,

племенитост и љубав.

Ћерка АНЂЕЛКА и син ИЛИЈА
(67/212324)

РАДМИЛА

ТРИФУНОВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Син ИВАН и унуци 

МИЛОШ и МИРОСЛАВ

(72/213339)

8. јануара 2016. навр-

шава се једанаест годи-

на од смрти

ДРАГА 

ШУТА

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(73/2123

ВАСА ЖИВУЉ
11. I 2002 – 11. I 2016.

Године пролазе, сећања

остају.

(77/213354)

Трогодишњи помен

РАДЕТУ 

НОВАКОВИЋУ

Увек ћеш нам недоста-

јати.

Твоји најмилији

(74/212347)

МИЛЕ 

ЦВЕТКОВСКИ

9. јануара 2016. даваће-

мо шестомесечни по-

мен нашем драгом Ми-

лету.

Ожалошћена породица

(82/212367)
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8. јануара 2016. навршиће се петнаест година од

смрти наше драге никад незаборављене 

МИРЕ МИРКОВИЋ
Богате успомене на нашу драгу Миру, велику

доброту, бескрајну благост и њену несебичну

посвећеност породици и послу, а посебно деци

коју је обожавала, с пажњом и љубављу лечила,

заувек у срцима чувају њени: супруг ЂОРЂЕ,

син УРОШ и кћерка ВЕРИЦА.
(1/212008)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МОМИР НЕЂИЋ
7. I 2008 – 7. I 2016.

Пролазе дани туге и жалости.

Ти си нас оставио да тугујемо и жалимо за
нашом снагом и моћи.

Сваки дан је тежи од олова.

Твоји заувек ожалошћени родитељи: 
ЈЕЛЕНА и ВИДОЈЕ, супруга СЛАЂАНА 

с твојим ћеркама и сестра САЊА 
с породицом

(2/212015)

Четрдесетодневни помен

МИЛИЦИ Бугариновић 

БАНЧАК

Још увек у неверици.

Твоји најмилији
(5/212187)

ПОМЕН

КРСТЕ ЋОСО
11. I 2003 – 11. I 2016.

Заувек у нашим срцима.

Супруга ЗОРКА и ћерке РАЈКА и БРАНКА
(6/212189)

9. јануара 2016. године дајемо помен вољеној мами

МИРЈАНА БАЏА
1947–2015.

Прошла је година откако ниси с нама. Како ићи даље, како оздра-

вити од туге...

Остала је велика празнина у нашим срцима.

Твоји најмилији: ћерка НАТАША с породицом

(11/ф-2401)

У суботу, 9. јануара 2016, у 11 сати, на Католичком гробљу, у Пан-

чеву, одржаћемо годишњи помен драгој супрузи

МИРЈАНА БАЏА
1947–2015.

Годину дана је прошло, али ниједан дан без сећања на тебе.

Супруг ИЛИЈА

(12/ф-2401)

10. јануара, у 11 сати, дајемо годишњи помен

ВУКИЦИ ЖЕБЕЉАН

Ожалошћени: супруг са синовима

(14/202208)

СЕЋАЊЕ

РИСТА 

ВУЈНОВИЋ

2007–2016.

Породица

(17/212214)

СНЕЖАНА КОЧИЋ
7. I 2014 – 7. I 2016.

Најтужније две године у нашим животима.

Твоји: супруг МИЛУТИН и син МИЛОШ
(20/212220)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА КОЗЛОВАЧКИ
2005–2016.

Једанаести пут китимо јелку нашим сећањима.

Један поклон у којем су многа надања, жеље и

снови остаје нераспакован.

Тужни твоји: мама МИЛАНА и брат МИЛАН
(23/212224)

С љубављу и тугом

ШАНДОР НАЂ

5. I 2015 – 5. I 2016.

Година прође... Бол

претешка, љубав је пре-

велика, а туга за тобом

вечна... Волим те и не-

достајеш ми.

Сестра АНА

(25/212226)

С љубављу и тугом

ШАНДОР НАЂ

5. I 2015 – 5. I 2016.

Утехе нема, постоје са-

мо празнина, бол и туга,

које ће остати док и ми

постојимо.

Сестра АНА, зет 

АЛБЕРТ и сестрић 

РОБЕРТ

(26/212226)

Без тебе није као пре...

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ
рођ. Илијевић

30. IV 1925 – 5. I 2011.

Никада нећемо заборавити толико лепог чему

си нас учила и што си за нас учинила.

С љубављу, захвалношћу и поштовањем 

ЛИДИЈА и ЈОВАНКА
(27/212238)

10. јануара, у 11.30, на

гробљу Котеж, даваће-

мо четрдесетодневни

помен нашој драгој

РОСИ КАРИ

С поштовањем и љуба-

вљу чувамо сећање на

тебе.

Твоји најмилији: супруг

БРАНКО, син САША,

снаја СНЕЖАНА 

и унука МИЛИЦА

(29/212248)

СЕЋАЊЕ

РАДА КАРАС
11. I 1998 – 11. I 2016.

У нашим си срцима и успоменама. 
Заувек твоји најмилији

(30/212213)

9. јануара навршава се тужна година откако ниси с нама

МАРА РАНКОВИЋ
2015–2016.

С љубављу породица

(42/212268)

БРЕЂАН

СТОЈАНКА               СРЕТКО
2007–2015.                           1984–2015.

Били сте нам ослонац у животу, раме за плакање
кад нас нешто боли, или нам је тешко, светлост
која нам је обасјавала пут.
Недостаје нам ваша подршка, наша блискост,
само љубав је у нама заувек.

Син АЛЕКСАНДАР и ћерка МАРИЈА
(44/212270)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мало сте се занели не разми-
шљајући о последицама. Реагује-
те исхитрено. Стрпите се неколи-
ко дана и све ће се средити само
од себе. Мањи здравствени про-
блеми натераће вас да размисли-
те о томе шта стварно желите.

Весели сте и шармирате све
око себе. Изненадиће вас лепа
вест о неком ненаданом добитку.
Пружа вам се прилика да некуд
отпутујете, па је прихватите. Гла-
вобоља, грлобоља, вируси.

Враћате се у пословне токове
на велика врата и у великом сти-
лу. Само будите тактични и пред
вама је успешна недеља. Не нер-
вирајте се унапред, то неће ни-
шта променити.

Пробајте да се обуздате кад су у
питању трошење новца и купови-
на поклона. Живот се наставља и
после празника. Превише сте
емотивни, на тренутке и рањиви.
Мањи стомачни проблеми.

Имате амбициозне планове,
али реализација захтева подр-
шку одговарајућих структура. По-
мало сте брзоплети, па водите
рачуна да не будете ухваћени у
лажи. Проблеми с дисајним ор-
ганима.

Научите да се повучете кад је
потребно, а да нападнете кад је
то могуће. Мудро ћутите о ономе
што желите и на чему радите да
други не би покупили ловорике.

Прочитајте по неколико пута
све што потписујете да вам се не
би поткрала грешка, поготово
ако радите с папирима који се
односе на финансијске трансак-
ције. Ситне чарке у породици.

Планирате пут у иностранство
и то ће вам променити финансиј-
ски статус. Не журите да донесе-
те суд, пустите да прича траје.
Сви имамо своје слабости. Више
спавајте и једите редовније.

Пренапети сте, па не сагледа-
вате јасно прилике ни на послу
ни у кући. Смирите страсти, пре-
дахните, добро се организујте, па
онда у акцију. Проблеми с дисај-
ним органима и хронични умор.

Сагледајте ситуацију око себе,
али реално: у послу су осећања
понекад слабост коју други кори-
сте. Будите праведни, а не осе-
ћајни. Љубав је у ваздуху. диши-
те, дишите...

Коначно стиже дуго очекивана
вест о неком важном документу
или финансијском добитку. Све
је ствар личног става, па и како
ћете организовати свој пословни
и приватни живот.

Будите опрезни у разговору с
људима, јер се можете суочити с
много проблема због онога што
ћете рећи чак и у шали. Обавите
озбиљан разговор с партнером.
Прехлада.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
10. децембра: Николу – Марија Лазић и Сава Плавкић, Бранку – Ја-

смина и Ненад Николић; 12. децембра: Лену – Тијана Малиџан и Вла-

димир Пешић; 14. децембра: Анастасију – Јулија и Дејан Глигорић; 17.

децембра: Елену – Данијела и Александар Крстевски; 20. децембра:

Бојану – Злата Станишић и Бојан Ценић; 24. децембра: Алину – Маја

Милин Сармеш и Александар Сармеш; 25. децембра: Николију – Бори-

јана у Младен Вујанић.

Добили сина
10. децембра: Стефана – Ивана и Срђан Ненек; 16. децембра: Стефа-

на – Марија и Горан Стефановић; 18. децембра: Милоша – Тања и Сло-

бодан Војнов, Николу – Марија Лазић и Сава Плавкић, Стефана – Мили-

ца и Слободан Трајановић;  20. децембра: Вању – Миона и Дејан Радо-

савац, Лазара – Ивана и Зоран Свилар, Николу – Јелена и Милорад

Марков; 22. децембра: Андрију – Даниела Бирак и Миодраг Митић.

ВЕНЧАНИ

26. децембра: Мирјана Вујашевић и Жељко Цвркотић, Весна Буљ и Па-

вле Михајловић, Маја Марков и Новак Обреновић, Хајналка Ференци и

Петар Вукадин, Нада Манчић и Ранко Несторовски; 27. децембра: Ке-

трин Гибс Францес и Милан Ристић, Сузана Пауновић и Дамир Дражић,

Милена Симијоновић и Даниел Иванић, Вања Станковић и Младен Ре-

гоје.

УМРЛИ

24. децембра: Петар Василчин – 1960; 26. децембра: Светлана Ри-

стић – 1958, Видосава Арнаут – 1925; 27. децембра: Благоје Јовановић

– 1957; 28. децембра: Јеленка Трмчић – 1936, Јованка Гроздановић –

1957; 29. децембра: Стоја Кочић – 1944, Петар Павловић – 1943, Све-

тозар Савановић – 1931; 30. јануара: Јасмина Жунић – 1962, Ана Стин-

гу – 1932, Јованка Шарић – 1944, Јован Скуљан – 1946, Миланка Гајић

– 1962; 31. децембра: Ана Живојнов – 1955, Јелица Вујичић – 1928; 1.

јануара: Слободан Заилац – 1952; 2. јануара: Радојица Векецки –

1932, Младен Бараћ – 1952, Даница Недељковић – 1931; 3. јануара:

Иштван Јухас – 1955, Јелена Петровић – 1924.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

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

КВАДРАТ 7 х 7

СПАРИНА ТЕ мучи,

једи нешто лако,

печење са ражња

избегни свакако.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. окаснелост, одоцнелост, 2. напуштање не-

ког места, 3. јувелирница, 4. на силу наведен, приморан, 5. обасјати, 6. лек

против васкуларних болести, јак инхибитор, 7. платно, текстил.
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БЕЛА УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Сами треба да откријете и упишете црна поља.

Њихов број је означен у загради на крају описа за

сваки ред и колону.

ВОДОРАВНО: 1. чилеански тенисер (Марсело) (0), 2.

узано, тесно (0), 3. славни мађарски боксер (Ласло)

(1), 4. Борислав одмила (0), 5. наш песник (Војислав)

(0), 6. креветнина (0), 7. упућиван у неком правцу (0),

8. велики смет – саставни везник (1), 9. соли титанске

киселине (1), 10. лична заменица – шпанско острву у

Средоземном мору (1), 11. колски пут између њива

(покр.) – опрема за упрезање коња (1), 12. предлог уз

локатив – појас земље уз море – први вокал (2), 13.

име сликара Доловачког – прибор за рад (1), 14. улу-

до потрошити, расути трошењем (0).

УСПРАВНО: 1. авантуристи (0), 2. осми део целине –

кец, адут (1), 3. смушеност, збуњеност (0), 4. тетка од-

мила – притока Западне Мораве (1), 5. старогрчка бо-

гиња освете – ознака за ампер (1), 6. ауто-ознака Руме

– некадашња рукометашица „Динама” (на слици)

(1), 7. све редом поливати – раставни везник (1), 8.

глинени музички инструмент – боца од пола литра –

коњ (песн.) (2), 9. манастир код Новог Пазара – нека-

дашња породица италијанских градитеља виолина (1).

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: позност, одлазак, златара, нате-

ран, озарити, саратин, тканина. Стиховни анаграми: прасе-

тина, пароним, карусел.Бела укрштеница: Риос, уско, Пап,

Боро, Илић, постељина, усмераван, сметина, и, титанати,

оне, Ибица, ленија, ам, о, обала, а, Васа, алат, истраћити.

ИЗВЕДЕНА РЕЧ

РИНГИШПИЛ

СЛАСНО АЛ’ ОПАСНО

ПИРОМАН је фаца

ватром опчињена.

Кад слова истумбаш,

реч је изведена.

РУСАЛКЕ се 

разиграле,

на вртешци 

окретале.

Речи су састављене од следећих слогова: ЗА, ЗАК, ЗЛА, ЛА, НА, НА, НИ,

НОСТ, О, ОД, ПОЗ, РА, РА, РАН, РИ, СА, ТА, ТЕ, ТИ, ТИН, ТКА.



љима похрлили својим домо-
вима како би у кругу породи-
це и пријатеља, уз препозна-
тљиву божићну трпезу, доче-
кали најрадоснији празник.

Нема славља без Маргите
А Божић се на овим просто-
рима дочекује на сличан на-
чин. Разлике, ипак, постоје, а
„Панчевац” је с тим у вези на-
вирио у дом насумично ода-
бране породице. Овог пута из-
бор је пао на Виденовиће, ста-
ру маргићанску фамилију,
чија је глава куће Стева, нада-
леко познат као Кмет (нади-
мак носи од деде).
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– За Бадњи дан празнична
атмосфера почне чим отво-
римо очи. Жена Зорка, ћер-
ка Вида и ја најпре се помо-
лимо Богу за све оно што
нам даје, наздравимо вру-
ћом ракијом или кафом, а
убрзо се појаве брат Пера,
комшија Неша Брица и дру-
ги драги људи. Постави се и
посни доручак, пре свега зе-
љаник или пита од купуса, а
ту се нађу и сардине, пасуљ
пребранац, суве шљиве и ку-
ване воћке. Касније жена
умеси погачу, пече се шаран.
Одемо на литургију у Прео-

Бадње вече по јулијанском
календару верници су обеле-
жили у кругу породице. Пре
тога су многи присуствовали
литургијама у црквама и ри-
туалном паљењу бадњака.

Након вечере у својим до-
мовима углавном млађи и от-
порнији окупљали су се на
улицама око ватре, уз музику,
пиће и „шпеције” из казана.

А то може потрајати до ду-
боко у ноћ...

Бадње вече обележено је ли-
тургијама у свим православ-
ним црквама у поподневним
часовима. Колоне верника из
града сливале су се ка Успен-
ској и Преображенској цркви
(у коју се долазило и коњским
запрегама); Јабучани ка још
увек недовршеном храму Све-
тог Илије, Омољчани у Цркви

Светог Николаја у Златици, а
Доловци су могли да бирају
између две цркве – велике и
мале. Слично је било и у дру-
гим местима...

По завршетку служби већи-
на је остала у портама како би
присуствовала ритуалном па-
љењу бадњака. Већ помало
промрзле људе потом је чека-
ло окрепљење у виду топлих
напитака: ракије, вина, чаја...

У појединим местима било
је поделе пакетића и слатки-
ша малишанима, након чега
су сви они заједно с родите-

БАДЊИ ДАН У ГРАДУ И ОКОЛИНИ

БОЖИЋНИ ПЛАМЕН ОБАСЈАО ПАНЧЕВЦЕ

У данима пред најрадоснији
хришћански празник догађа
се права инвазија на Зелену
пијацу. То се пре свега односи
на рибарнице...

Најбоље пред Бадње вече
Екипа „Панчевца” обишла је
неколико њих с намером да
осети предбожићну атмосфе-
ру... Најпре смо ушли у „Бара-
куду”, којом већ шеснаест го-
дина управља породица Авра-
мов, а Миленко је изданак
треће генерације власника.
Затекли смо га иза пулта у
„зноју до колена”, а и колона
се баш отегла...

Један купац је наручио
микс за чорбу, млађа дама је
тражила шкарпину, средовеч-
на госпођа ослића...

Миленко је навео да је нај-
већа гужва 5. јануара, премда
много „паметних” дође и на
сам Бадњи дан.

– Риба најбоље иде пред
Божић и Ускрс, односно Ве-
лики петак, када продаја ско-
чи по неколико десетина пу-
та. Најбоље иде „чувени”
ослић, па пастрмка, скуша...
Има и оних који желе нешто
егзотичније, као што су лосос,
зубатац или гамбори. Тражи
се кечига, иако килограм ко-
шта за многе недосањаних
1.100 динара. Људи у просеку
купују по две киле, обично им
рибу и очистимо. Али овог

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

браженску цркву, одакле
узмемо бадњак, који је ћерка
заједно с комшијама ујутро
донела из оближње шуме, и
унесемо га у кућу. Када рас-
прострем сламу по поду, ве-
чера може да почне; на сто
иде погача, у коју ми ставља-
мо новчић, као симбол среће
и здравља, као и риба, пре-
бранац, пита од купуса, са-
лата... Сакупи се до двадесе-
так људи из комшилука и уз
кувано вино и врућу ракију

пута је дечкић који то треба
да ради оправдано одсутан.
На срећу, имам дивне муште-
рије па ћуте и трпе... – прича
Миленко.

Један од њих је и Михајло с
Котежа 2, који Бадњи дан и
Божић проводи на уобичајен
начин „наслеђен” од родите-
ља: окосница трпезе су рибља
чорба и пијани шаран, а места
се нађе и за баклаву и чесни-
цу. Том приликом се супрузи
и њему придруже син и снаја,
унесу се слама и бадњак, а бу-
де и много коринђаша којима
се деле бомбоне, суве шљиве,
смокве... Наредног дана на
менију је печеница.

Властимир Јефтић с нове

Мисе пазарио је кило пастрм-
ке, која ће се наћи на истом
столу с посним пасуљем, по-
гачом, чесницом... Биће ту и
жена, ћерка, син, снаја..., а
ујутро им долази положајник.

Петре, дај шаранче!
Рибарницу „Кеба краба” већ
пет година држи Петар Пе-
тровић из Омољице. Он каже
да му у предбожићним дани-
ма продаја скочи неколико
десетина пута. Најбоље иде
шаран допремљен из Ечке, а
муштерије могу саме да га
изаберу из специјалних „аква-
ријума”. А онда се дешава не-

пријатан призор, јер му про-
давац на лицу места „пресу-
ди” и истранжира га према
захтевима муштерија, углав-
ном на шницле. Килограм ко-
шта триста динара, чишћење
је бесплатно.

Петар каже да је ове године
много лошија потражња, с об-
зиром на то да му је некад ис-
пред радње по цео дан била
колона. Због хладног времена
није било рибарења, па нема
смуђа, сома, деверике...

Петар проводи Бадње вече
уз многобројну фамилију и,
наравно, уз рибљу трпезу; ње-
гова муштерија Лаза Цуца
том згодом пече шарана, док
ће Љиљана месо од те слатко-

водне живуљке зготовити на
мало друкчији начин и серви-
рати га уз пребранац и салату
од кромпира. Буде и неки
слаткиш... Долази јој син са
женом, а и комшилук.

С друге стране је рибарска
радња, где тезге има троје
продаваца. Један од њих, Ду-
шко Радосављевић, наводи да
роба углавном стиже с Дуна-
ва, изузев товљеног шарана
који је из рибњака Ечка.

– Продаја се сведе на неко-
лико дана пред Божић, када
тражња скочи сто пута више
него осталих дана. Људи у
просеку купују комаде од три
до четири килограма. Из го-
дине у годину је мршавије,
поготово што је хладно време
утицало на то да аласи не иза-
ђу на воду – рекао је прода-
вац.

Он нуди и димљеног шара-
на, који се налази и на његовој
божићној трпези, уз рибљу
чорбу и друге „шпеције”.

Том приликом се окупи ве-
лика породица и преко триде-
сеторо људи, па весела граја
потраје до дубоко у ноћ...

ПРЕТПРАЗНИЧКА НАБАВКА ПОСНЕ ХРАНЕ

Гужве у рибарницама

дочека се Божић – прича по-
знати маргићанин.

Кад пуца карабит
У кући смо затекли старије
коринђаше, али младиће из
комшилука – Немању, Огње-
на, Зорана..., који су нам на-
здравили куваним вином.
Обично овамо наврате по
подне пре него што крену да-
ље, јер је кућа Виденовића,
позната по гостољубивости, за
њих незаобилазна станица. У
тај мах зачули су се мали ко-
ринђаши, који су запевали:
„Ја сам мали Пера...”

сто петарди. Увече спремимо
по казан ракије и вина, јер је
малтене свака кућа имала ви-
ноград. Кад понестане дрва,
палили смо и гуме. Долазили
су и јабучки трубачи, играло
се непрегледно коло, а фај-
ронт је био тек кад сване –
присећа се Стева Кмет.

Тако се некад славило у
Маргити (као и на многим
сличним местима), али ни
ова данашња младеж није за
бацање, јер тешко је било из-
бројати колико је ватри сија-
ло дуж Книћанинове.

Присећа се Стева да се Бо-
жић у његовом крају одувек
обележавао. Ма, шта обележа-
вао, прослављао се на сва звона!

– А некад се Маргита тре-
сла, па чак и у оним комуни-
стичким временима када је,
наводно, то било забрањива-
но. По цео дан смо ложили
ватру на углу Книћанинове и
Јовице Безуљевића. Накупили
бисмо се карабита, ставили
под веш-лонац, потпалили и
кад се угреје, пукне јаче него

Улаз у порту Преображенске цркве

Успенска црква

У кући Виденовића

Доловци иду по бадњак

Кување у Јабуци Коринђаши у Маргити



КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

СРЕБРО ДЕЈАНУ ПЕШИЋУ

У сали Техничке школе у Же-
лезнику, у организацији БК-а
Београд, 26. децембра је одр-
жано такмичење у бадминто-
ну, Б и Ц турнири у конкурен-
цији парова.

БК Панчево се представио
са шест играча, а најважније
је да су се сви у свој град вра-
тили с медаљама. 

На Ц-турниру у конкурен-
цији мушких парова Стефан
Мијатовић и Михајло Борка
освојили су златне медаље и
шампионски пехар, а сјајне су
биле и њихове клупске друга-
рице Сања Перић и Анђела
Витман, које су такође заслу-
жиле најсјајнија одличја и пе-
хар намењен најбољем пару у
женској конкуренцији.

У надметању мешовитих
парова Стефан Мијатовић и
Сања Перић освојили су сре-
брну медаљу, док су се Ми-
хајло Борка и Анђела Вит-

ман окитили бронзаним од-
личјем.

На Б-турниру у конкурен-
цији мешовитих парова Ми-

лица Ускоковић и Иван Ко-
вачевић освојили су златну
медаљу и шампионски пехар,
а у надметању мушких ду-

блова тим који су чинили
Иван Ковачевић и Стефан
Мијатовић освојио је бронза-
но одличје.

– На леп начин смо заврши-
ли једну успешну годину за
наш клуб. Остварили смо
успех за памћење, али нећемо
се ту зауставити. Очекујем да
ће наши такмичари и такми-
чарке и у 2016. години осваја-
ти медаље на свим турнирима
на којима буду учествовали –
рекао је Иван Ковачевић,
главни тренер БК-а Панчево.

Такмичарима овог спорт-
ског колектива ускоро пред-
стоје нова искушења, а они
вредно тренирају како би их
дочекали што спремнији.

Последње коло (треће) Купа
Србије у гађању из вазду-
шног спортског оружја одр-
жано је крајем године у Бео-
граду, у сали Спортског дру-
штва Црвена звезда. Стре-
љачка дружина „Панчево
1813” била је најбројнија на
том надметању, јер се пред-
ставила са седамнаест так-
мичара, а уједно је била и је-
дина дружина која је имала
све четири могуће екипе на
такмичењу (у дисциплинама
пушка и пиштољ, у мушкој и
женској конкуренцији).

Према очекивањима, нају-
спешнији панчевачки так-
мичар био је Дејан Пешић,
који је поновио резултат
вредан међународног разре-
да, а са 623,6 кругова осво-
јио је друго место у веома ја-
кој сениорској конкуренцији
у гађању из ваздушне пушке,
као и нових десет бодова за
финале Купа Србије, које ће
бити одржано у фебруару.
Тиме је Пешић потврдио
своје вредности, али и своје
место у Б-репрезентацији
Србије, а дванаест такмича-
ра које тренира, као и остали
чланови СД-а „Панчево
1813” могу бити поносни на
свог клупског друга.

Поред Дејана, у финале
најмасовнијег такмичења
пласирала се и јуниорка
Исидора Стојановић, која је
са 411,4 круга у гађању из
пушке освојила четврто ме-
сто и нових седам бодова у
конкуренцији јуниорки, а
десето место и један бод у
надметању сениорки. У за-
вршницу Купа Србије пласи-

рале су се и обе трочлане
екипе у гађању из пушке. За
мушки тим су, поред Дејана,
наступили и Вукашин Јоси-
повић (597,7 кругова) и мла-
ди Давид Даутовић (590,5
кругова), а за женску екипу,
поред Исидоре Стојановић,
пуцале су и Тијана Коларик
(407 кругова) и најмлађа
такмичарка Марија Алексић
(390,9 кругова). У поједи-
начним наступима за тим из
нашега града гађали су: Ђор-
ђе Јовчевић, Никола Адви-
гов, Анастасија Грујоски, Бо-
јана Николић и Ивана Ви-
славски.

Млади панчевачки стрел-
ци убрзано напредују, а на
основу резултата које тре-
нутно постижу, од њих добре
вести можемо очекивати и у
новој, 2016. години.

На такмичењу у Београду
наступиле су и подмлађене
екипе у гађању из ваздушног
пиштоља, али нису успеле да
се пласирају у финале. Најбо-
љи је био Александар Зубо-
вић (543 круга), а следе Јован
Павлица (502) и млади Игор
Стајчић (495 кругова). У жен-
ској конкуренцији најуспе-
шнија је била Теодора Кљајић
(355 кругова), а солидне су
биле и младе дебитанткиње
Ема Пузић (251) и Елена Ста-
нић (235 кругова). Ово је био
и први наступ једне женске
екипе у гађању из ваздушног
пиштоља у историји СД-а
„Панчево 1813”, дугој 202 го-
дине. Оне ће од сада наступа-
ти редовно на свим такмиче-
њима и, надамо се, брзо на-
предовати с резултатима.
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СЈАЈАН УСПЕХ ММА АКАДЕМИЈЕ ПАНЧЕВО

ПЕТ БОРАЦА – ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА
Милош Пејовић 
најпријатније 
изненађење

Два злата 
и два сребра

Већ по традицији Врбас је
крајем године окупио најбоље
борце у нашој земљи, на ше-
стом турниру под називом
„Fight Games”, који се одржа-
ва под покровитељством
ММА савеза Србије.

У веома јакој конкуренцији,
на том такмичењу су учество-
вали и чланови ММА акаде-
мије Панчево. Тим из нашега
града био је знатно ослабљен
јер због повреда нису могли
да наступе Милан Радаковић,
двоструки првак Београда и
вицешампион државе у Ц и Б
класи, и Огњен Драгојерац,
вишеструки шампион Београ-
да и Србије у кик-боксу.

Тим из Панчева је у катего-
рији до 70 кг имао два пред-
ставника и обојица су се пла-
сирали у финале. Добривоје
Јотић је у саму завршницу
ушао директно, док је Амир
Бркић у полуфиналном мечу
одличним обарањима и до-
брим ГНП ударцима (ударци
на поду) рутински савладао
ривала и пласирао се у фина-
ле. Два клупска друга су по-
том, као прави спортисти и
саборци, бацањем новчића
одлучили ко ће заузети прво,
а ко друго место.

У категорији до 77 кг над-
метао се Милош Пејовић, ко-
ји је био највеће изненађење
на турниру. У полуфиналу је

била на његовој страни, али од
Немање треба очекивати до-
бре резултате у будућности.
Бојан Гостић је у полуфиналу
натерао ривала да му преда
меч, а онда је у финалу нале-
тео на непораженог ривала из
ММА клуба Прометеј из Ник-
шића. То је био најбољи и нај-
узбудљивији меч, неизвестан
до самог краја. „Тесном” одлу-
ком судија победу је извојевао
Никшићанин, па је Бојан Го-
стић морао да се задовољи
сребрном медаљом.

– Презадовољан сам. Чести-
там момцима. Наступили смо
са пет бораца, а освојили смо

четири медаље: два злата и два
сребра. Заједно с нашим ма-
тичним клубом Црвеном зве-
здом освојили смо и пехар на-
мењен најбољем клубу на тур-
ниру. Иза нас је најуспешнија
година у историји клуба, а већ
у 2016. нас чекају нови, још ве-
ћи изазови. Ја сам сигуран да
смо им и те како дорасли – ре-
као је наш прослављени борац
Марко Радаковић, тренер
ММА академије Панчево.

За борце из нашега града и
нема правог одмора. Они на-
стављају редовне тренинге ка-
ко би што спремније дочека-
ли предстојећа искушења.

ривала савладао гушењем, а у
финалу је противника добио
нокаутом. Надмоћно је осво-
јио златно одличје и тако по-
казао да је комплетан борац,
од кога у будућности треба
много очекивати.

ММА академију Панчево у
категорији до 84 кг предста-
вљали су Немања Кутањац и
Бојан Гостић. То је уједно би-
ла најбројнија категорија на
такмичењу, па је и конкурен-
ција била најжешћа.

Немања Кутањац, врло млад
борац, иако је све одрадио ка-
ко треба, свој меч је изгубио
гушењем. Овог пута срећа није

Стране припремио
Александар
Живковић

Удружење тренера Фудбал-
ског савеза Панчева је крајем
прошле године, тачније 25.
децембра, прогласило своје
најуспешније чланове у 2015.
години. Мала свечаност је
одржана у просторијама ФК-а
Арена у нашем граду.

Пошто је Небојша Петро-
вић Марадона, председник
тог удружења, поздравио број-
не госте, али и представнике
медијских кућа, пригодне за-
хвалнице и књиге лауреатима
је уручио Милољуб Остојић,
председник тренерске органи-
зације у Фудбалском савезу
Србије.

Синиша Радуловић, тре-
нер који је пролетос увео ФК
Железничар у Српску лигу,

заслужио је признање наме-
њено најбољем тренеру за се-
ниорски фудбал. Ненад Стој-
чић је награду примио за
развој фудбала у млађим ка-
тегоријама, док је Јасмин

Угљић у 2015. години био
најуспешнији у раду у шко-
лама фудбала.

– Организовали смо ову ма-
лу свечаност како бисмо подсе-
тили јавност да су у фудбалу

ипак најважнији играчи и тре-
нери. Морамо да бодримо и да
подржавамо једни друге, како
бисмо били још успешнији. И
морамо даље да учимо, да се
едукујемо... Знање је наша моћ.
То нам нико не може одузети.
Има талентованих тренера, са-
мо треба радити с њима. Ми
смо ти који морамо подићи
наш фудбал – рекао је Мило-
љуб Остојић, председник тре-
нерске организације у ФСС-у.

После мини-свечаности
одржан је и семинар под на-
зивом „Трендови развоја фуд-
бала у раду са млађим узра-
сним категоријама”, а преда-
вач је био шеф стручног шта-
ба Железничара Александар
Стевановић.

УДРУЖЕЊЕ ТРЕНЕРА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВА ИЗАБРАЛО НАЈБОЉЕ ПОЈЕДИНЦЕ

ПОЧАСТИ ЗА СИНИШУ РАДУЛОВИЋА, НЕНАДА СТОЈЧИЋА И ЈАСМИНА УГЉИЋА

БАДМИНТОН ТУРНИР У ЖЕЛЕЗНИКУ

ОДЛИЧЈА НА КРАЈУ УСПЕШНЕ ГОДИНЕ 

НАСТАВЉА СЕ КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ

ТАМИШ ПРОТИВ ЛИДЕРА
Нема одмора за кошаркаше
Тамиша. Бојан Јовичић је
момцима дао два слободна да-
на, 31. децембар и 1. јануар, а
док су се многи одмарали од
„репризе” дочека, Душан Ху-
кић и његови саиграчи били су
на терену. Како и не би када
им већ 9. јануара предстоји
дуел с лидером у Железнику.

– Током мини-паузе оста-
ли смо с десет играча. Дроб-
њак због повреде леђа неће
моћи да игра до краја сезоне,
а Лулић се вратио у бањалуч-
ки Студент. Идемо даље. То
нам мало отежава рад, али
тренирамо вредно. И здрав-

ствени билтен играча је сада
добар. Предстоји нам госто-
вање у Железнику и мегдан
са апсолутним фаворитом.
ФМП је лидер на табели, са
само једним поразом, и нема
сумње да има најквалитетни-
ји састав у лиги. Ипак, ми
имамо своје планове и амби-
ције. Покушаћемо да играмо
што боље и да меч уведемо у
неизвесну завршницу. Тра-
жићемо своју шансу – рекао
је Бојан Јовичић, шеф струч-
ног штаба Тамиша.

Утакмица у Железнику се
игра у суботу, 9. јануара, од
17 сати.



Три селекције Рукометног
клуба Динамо – млађи пиони-
ри, пионири и јуниори – отпу-
товале су 2. јануара у Словач-
ку на међународни турнир ко-
ји се по десети пут одржава у
Прешову. Такмичење траје од
4. до 7. јануара.

Екипа млађих пионира, ко-
јој је то било и прво међуна-
родно искуство, изгубила је
мечеве од ривала из Пољске и
Русије, али треба рећи да су
дечаци које предводи Душан
Грандов показали завидно ру-
кометно умеће и да ће уз до-
бре тренинге доћи и добри ре-
зултати. У време када је овај
текст ишао у штампу, наши
мали суграђани су играли и

утакмице са екипом из Бело-
русије, као и с тимом домаћи-

на, па су и кроз њих стицали
неопходно искуство.

Селекција пионира, коју
предводи тренер Милорад
Шешлија, после неизвесних
дуела с минималним резулта-
тима изгубила је од словачких
екипа, а до повратка у своју
земљу одиграла је и утакмице
с прошлогодишњим шампио-
ном словеначким Цељем и
ривалом из Русије.

Јуниори Динама су одлично
стартовали. Тим који предво-

ди тренер Милош Пантовић
најпре је савладао домаћина
Татран Прешов са 21:16, а по-
том је оружје морао да поло-
жи и ривал из Литваније, јер
су Панчевци победили са
14:13. До краја турнира руко-
меташи Динама су одмерили
снаге и с Цељем и Пасвалусом
из Литваније.

Крајем године, тачније 26.
децембра, активни су били и
кадети РК-а Динамо. Они су
учествовали на јаком међуна-
родном турниру у Зрењанину,
где су остварили завидан
успех.

Наши суграђани су најпре у
својој групи савладали ОРК
Зрењанин са 19:14, да би по-
том надвисили и Темишвар са
27:11, па су као првопласира-
ни у својој групи ушли ди-
ректно у финале турнира.
Ипак, у борби за победнички
пехар домаћи Пролетер је био
за нијансу бољи иако је Дина-
мо пружио жесток отпор. Зре-
њанинци су победили са
26:21, па су Панчевци овог пу-
та морали да се задовоље ти-
тулом вицешампиона.
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Лц5)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Петак, 8. јануар 2016.
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СЕБАСТИЈАН ХИГЛ И ЧАБА СИЛАЂИ ОТПУТОВАЛИ У ЈУЖНУ АФРИКУ НА ПРИПРЕМЕ

ПОЧИЊЕ „ОПЕРАЦИЈА” РИО

дер на дистанцама од 50 и 100
метара, Чаба Силађи, отпуто-
вао је са својим тренером Се-
бастијаном Хиглом у Јужну
Африку, где ће се припремати
у Универзитетском центру
Преторија. Три предстојеће
недеље у том граду биће прва
фаза припрема за Олимпијске
игре у Рио де Жанеиру.

Наш суграђанин, један од
најбољих пливачких тренера
које је Србија икад имала,
одавно је планирао одлазак у
Јужну Африку, јер је у тој зе-
мљи стекао пријатеље још из
времена када је тренирао своју
сестру, светску шампионку
Нађу Хигл. На Светском купу у
Дубаију Чаба је разговарао с
Камероном ван дер Бургом,
Јужноафриканцем, олимпиј-
ским шампионом на 100 мета-
ра прсно из Лондона. Њих
двојица су се упознали прошле

године у Ајндховену, када је
Чаба и остварио норму за Бра-
зил, па је постигнут договор да
би могли да тренирају заједно,
јер и он проводи јануар у Пре-
торији на припремама – и
коцкице су се поклопиле. Чаба
ће радити под надзором свог
тренера Себастијана Хигла, ве-
жбаће по својим програмима,
а што је најважније, моћи ће
да спарингује с једним од нај-
бољих светских пливача у сво-
јој дисциплини и свакако ће
бити на великом добитку.

Пред одлазак у Јужну
Африку, непосредно пре ново-
годишњих празника, Чаба је
имао седам дана жестоких
тренинга. Била је то такозвана
недеља изазова, у којој је мо-
рао да преплива 110 киломе-
тара. Најжешће је било 25. де-
цембра, јер је у том дану пре-
шао 26 километара: осамнаест

Популарни Жаки
одавно планирао 
одлазак у Преторију

Вежбање са 
олимпијским 
шампионом

Година којој бројимо прве да-
не, у спортском свету је озна-
чена као – посебна. Тако је на
свака четири лета. Увек када
се одржава највећа светска
спортска смотра – Олимпиј-
ске игре. Време до одласка у
Рио де Жанеиро многи спор-
тисти и спортисткиње прове-
шће у „јурењу” неопходне
норме или задовољавајућег
пласмана који ће им бити
„карта” за Бразил... Неки, на-
жалост, неће успети...

Панчево, као ретко који
град у Србији, може да се по-
носи својим олимпијцима, а
Пливачки клуб Тамиш сасвим
сигурно спада у јединствене
спортске колективе. Већ сада
је познато да ће чак три члана
тог клуба бити учесници
Олимпијских игара у Бразилу
– Ања Цревар, Чаба Силађи и
Себастијан Хигл.

Другог дана нове године нај-
бољи пливач прсним стилом у
историји наше земље, рекор-

ујутру и осам по подне. Напор
је био огроман, али је било и
много позитивних ствари.

По повратку из Јужне
Африке прва провера форме
нашег аса биће Првенство Ср-
бије крајем фебруара, а потом
следе митинзи у Единбургу и
Ајндховену. Постоји и план
да се сви кандидати за Олим-
пијске игре у априлу окупе на
припремама у Турској, али до
тада има довољно времена.
Сада су све мисли Себастија-
на Хигла и Чабе Силађија
усмерене на припреме у Ју-
жној Африци.

Непосредно пре закључења
овог броја „Панчевца” ступили
смо у контакт с нашим асови-
ма. Засад се привикавају на
услове у Преторији, а у неком
од наредних издања нашег ли-
ста биће и ексклузивних фото-
графија из далеке земље.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМОВИ КЛИНЦИ У СЛОВАЧКОЈ

ЈЈООЦЦАА  УУ  РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЈЈИИ

Ових дана је стигла још једна званична

потврда да се у Рукометном клубу Ди-

намо добро ради.

Наиме, тренер јуниорске репрезента-

ције Србије Никола Марковић позвао је

у састав националног тима Јована Сто-

јановића, средњег бека Динама. Наш

изабрани састав је одиграо утакмицу

против Уједињених Арапских Емирата.

ССВВИИ  ССУУ  ППООББЕЕДДННИИЦЦИИ

Рукометни савез Града Панчева је и у овој сезони наставио

лепу традицију одржавања турнира у мини-рукомету.

То је такмичење у коме су сви победници и на крају сви

учесници добијају медаље. Завршница овосезонског изда-

ња мини-рукомета планирана је за фебруар, а треба рећи

да ово лепо надметање окупља велики број дечака и девој-

чица из Јабуке, Качарева, Долова, Панчева, али и из оста-

лих јужнобанатских рукометних центара. 

Најважније је да деца заволе рукомет. И засад су на до-

бром путу...

Крај године, бар када је џу-
до-спорт у питању, обележи-
ла су надметања најмлађих
бораца. Мотивационо так-
мичење за почетнике без ис-
куства, под називом „Труд-
беник 2015”, окупило је че-

трдесетак малишана из Бео-
града и Панчева, а сви уче-
сници су добили медаље и
дипломе, као подстицај за
наставак бављења овим
спортом.

ЏК Динамо се представио
са дванаест такмичара, које
предводио Петар Илијин.
Учествовали су: Андреј Мило-
сављевић, Стефан Бралушић,
Алем Зилкић, Ђорђе Чаво-

шки, Лука Алексић, Андрија
Шимић, Милош Божић, Вик-
тор Алексић, Лазар Стојади-
новић, Јован Божић, Уна Ем-
бели и Милена Секуловић.

На овом такмичењу су
наступили и чланови ЏК-а

Панчево, које је предводио
тренер Марко Атанасов.
Завидну вештину су прика-
зали: Лука Хајдуков, Ми-
хајло Пасев, Матија Хајду-
ков, Марко Петров, Кри-
стијан Ђурин, Михајло Ву-

ковић, Лазар Ваневски,
Марија Стојшић и Анаста-
сија Јанков.

Млади борци ЏК-а Пан-
чево су 26. децембра уче-
ствовали и на турниру „Кли-
са 2015” у Новом Саду.

У конкуренцији 220 так-
мичара наши мали суграђа-
ни су постигли запажен
успех, па је у наш град стигло
седам нових трофеја.

Сребрна одличја су заслу-
жили Марија Стојшић и Мар-
ко Петров, а бронзаним меда-
љама су се окитили: Анаста-
сија Јанков, Кристијан Ђурин,
Немања Лучић, Немања Вељ-
ковић и Вук Лукић.

СА ЏУДО-БОРИЛИШТА

МЕДАЉАМА „УКРАСИЛИ ЈЕЛКУ”
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Милица Барбу,
запослена:

– За овај викенд 
планирам да са 
супругом изађем 
у клуб „Ударник”. 
У недељу ћемо 
заједно прославити
његов рођендан.

Бојан Васић, 
музичар:

– Викенд ћу провести
радно, јер свирам 
у локалним клубовима.
Недељу, дан за одмор,
провешћу окружен 
својим најмилијима
уз ручак.

Марко 
Димитријевић,
радник:

– Овај викенд ћу 
провести уживајући
у Новом Саду са својом
драгом особом. 
Осим тога немам 
других планова.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Жеља

Кад падне снег, основни дечји проблем је пронаћи брдо у Панчеву.

Ту су и санке и клизаљке и подгузњаци и родитељска прат-

ња, ал’ брда нигде.

Не мора да буде баш као Триглав или Копаоник, довољно је

само да има бар некакву падину.

И када нема ничег бољег, и брежуљак код тамишког моста

може послужити, само да их жеља мине.

Венчаница

Кад падне снег, свака варош одмах промени изглед, а понеки

део града тешко је и препознати.

Оно што је до јуче било сиво, неуредно и мусаво, одједном из-

гледа чисто и невино као млада у белој венчаници.

И то траје само док снег не поцрни, постане бљузгав и прљав.

А када се коначно истопи, све опет изгледа као и пре, као и

кад млада скине венчаницу.

Висина

Кад падне снег, Панчево изгледа као ново.

Сакрије све оно што не изгледа лепо, али наше ружне навике

никако не може.

И није проблем у нама, већ у снегу.

Није био довољно висок.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Биће

Штимунг је кренуо у „Кордуну” преко дана...

... и у ресторанима као што је „Звезда”...

Онда је чак и Деда Мраз пао у севдах...

Уследиле су новогодишње честитке...

... и лепршавог ђускања у ритму рокенрола...

А незаборавно је било и на старим добрим
приватним журкама...

... да би потом дошло до потпуног лудила 
у „Чаробној ноћи”...

Нове године (без обзира на све) увек долазе! У
прави час за нас, каже песма... Да нас мало про-
дрмају, улију нам неку нову наду, дају вољу, до-
пуне енергијом и наговесте срећније дане.

А кад нам у добром друштву откуца зидни сат, за-
треперимо до коштане сржи пре него што громо-
гласно одбројимо: три, два, један... И као да се роди
неки нови живот у нама...

Јединствен осећај, који ни овог пута није ми-
моишао ни наш град...

ННООВВАА  ГГООДДИИННАА  УУ  ГГРРААДДУУ

НЕК НАМ ЈЕ СРЕЋНА...

Наставило се боемски
у кафанама попут „Ђерма”...


