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ВАЖНА ПРОМЕНА У РАДУ ПОЛИЦИЈЕ

ПОТРАГА ЗА НЕСТАЛИМА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Више се не чека да прође
48 сати од нечијег
нестанка
Прошле недеље успешно
решен случај девојчица
које су побегле од куће
Припадници панчевачке полиције
прошле недеље су за мање од шест
сати решили случај нестанка петнаестогодишње и четрнаестогодишње
девојчице из Вршца, и тако су успешно применили тзв. Тијанин закон,
који је усвојен 16. јула прошле године у Скупштини Србије.
Подсећамо, тај правни акт је донет да се више никад не би поновио
трагичан догађај попут отмице 15-годишње Суботичанке Тијане Јурић
која је силована и брутално убијена
26. јула 2014. Потрага за њом, у коју
је била укључена цела полиција у
Србији, почела је тек неколико дана
после њеног нестанка!?
Због тога је законом који је добио
име по тој несрећној девојчици пред-

виђено да убудуће полиција одмах након што прими пријаву о нестанку неког лица, мора да почне потрагу за
њим, по хитном поступку, а не да као
ранијих година чека да прође 48 сати.
У петицији за усвајање Тијаниног
закона затражено је и да полиција,

БИТИ БРЖИ ОД КРИМИНАЛАЦА
Зашто је важно да полиција почне потрагу за несталим лицем одмах чим
његови најближи пријаве нестанак? У сваком од таквих случајева постоји сумња да је особа за којом се трага била жртва кривичног дела, или
плен трговаца људима, што може бити нарочито опасно ако је реч о деци
и малолетницима. У таквој ситуацији може да буде важан сваки минут.
То се најбоље видело средином јуна прошле године, када је панчевачкој
полицији пријављен нестанак дванаестогодишњег Стефана Илића из села
Банатска Суботица. Његов брат је тада испричао полицијским инспекторима да су Стефана непознати људи отели, на силу угурали у аутомобил и одвели у непознатом правцу. Полиција је одмах блокирала цео јужни Банат и
започела велику потрагу, током које је за неколико дана заустављен и претресен огроман број аутомобила. Нажалост, испоставило се да је дечаков
брат измислио причу о отмици, а његов леш је пронађен у реци Караш.

када добије пријаву о нестанку неког
лица, одмах може да тражи листинг
позива с његовог телефона од оператера мобилне телефоније и да на
основу тога реконструише његово
кретање.
Oткривене пред поноћ
Све то је примењено након пријаве о
нестанку девојчица из Вршца. Одмах
пошто су родитељи јавили да их нема
и да се нису вратиле кући, Полицијска управа Панчево је обавестила
друге управе и полицијске станице.
Осим тога, свим медијима, како
локалним тако и београдским, послато је саопштење с детаљним описом девојчица, њиховим фотографијама, информацијом о томе како су
обучене, месту на коме су последњи
пут виђене и апелом на све који их
примете да то одмах јаве најближој
станици полиције.
Како „Панчевац” незванично сазнаје, девојчице су пронађене пред
поноћ испред продавнице у центру
села Локве, које је удаљено од Вршца

40 километара. Наишле су на два
младића из тог села, након чега им је
једна од њих тражила цигарете.
Током разговора који је уследио
признале су да су побегле од куће и
да су најпре стопирале, а потом пешачиле више километара до села
Локве.
Када су им младићи понудили да
их сместе у једну напуштену кућу,
оне су пристале, али су их претходно
замолиле да не јављају ништа полицији. Међутим, младићи не само да
их нису послушали већ су управо то
урадили, захваљујући чему је ова
прича имала срећан крај.
Накнадно се испоставило да су
младићи тако поступили јер су видели обавештење на интернету да је у
току потрага за девојчицама које је
објављено одмах после саопштења
панчевачке полиције достављеног
медијима.
Родитељи, нађите времена за децу
Како сазнајемо, ово није једини случај бекства младих од куће због несређених односа у породици и лоших оцена у школи.
– Било је тога и раније, и још увек
се то дешава. Заједнички именитељ
за све такве случајеве је слаба или никаква комуникација родитеља с децом. Због тога апелујемо на родитеље
да, без обзира на то колико су преокупирани другим обавезама, обавезно
нађу времена за децу, да што више
причају с њима, да се што чешће интересују како им је у школи, какве су
им оцене, с ким се друже итд. Комуникација родитеља с децом никако не
сме да се своди на кажњавање најмлађих, забрану изласка у град, одузимање компјутера и друге репресивне мере, јер се тако само постиже
контраефекат – рекао је наш саговорник из панчевачке полиције који је
затражио да остане анониман.
М. Глигорић

Фото-репортаже
Панчевачка срца нису
од камена
» страна 33

Спорт
„Лавице” боље од
„Црвене звезде”
» страна 35

Завршна
Фантастичан преокрет
„Тамиша”
» страна 36
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ИЛУСТРАЦИјА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Неприродна селекција
Интересантан је феномен (не)добродошлице коју градске установе
културе, КЦП и Дом омладине, указују организаторима трибина. Иако двоје директора поменутих установа јавно, па и у интервјуима у
нашем листу, говоре да су врата свима отворена, пракса показује да
то баш и није тако.
Недавно је удружење Грађанска акција организовало трибину о новинарским (не)слободама у – клубу „Купе”. Не у фоајеу Културног
центра, не у „Аполу”, већ у кафићу.
Зашто? Па, у КЦП-у им је, према њиховим речима, изнет став да,
генерално, трибине с политичком конотацијом немају шта да траже у
локалној институцији културе. Фер. То је нека одлука. Избор. Став.
Под условом да се то односи на све играче на друштвенополитичкој
сцени.
Ипак, биће да је овде у питању оксиморон – селективни став. Оно
што се примењује у случају Грађанске акције, чији су активисти слободномислећи, ван мејнстрима у коме може бити само један, истовремено не важи за представљање књиге о промашајима током приватизације великих предузећа у време претходне власти, за скуп на
коме је говорник био актуелни републички посланик сада владајућег
СНС-а. Занимљиво, зар не?
У Дому омладине такође кажу да нема никаквих проблема да се организују трибине с најразличитијом тематиком. Али, изгледа, проблема има када треба да се прича о страхотама ратова из деведесетих,
у којима, је л’ те, Србија није учествовала, и када протагонисти и организатори трибине најаве да неће хорски певати о томе како нам је
сада супер. Имејл Грађанске акције се загубио, односно путовао је две
недеље с једног рачунара до другог у Дому омладине.
„Панчевац” проблеме те природе заиста нема. Јер, управо из супротстављених аргумената и ставова грађани стварају слику о некој
појави, на тај начин добијају право на сопствени избор, из ког би,
опет, требало да се створи реалитет. Опште добро је крајњи циљ. Тако је барем у демократском свету. А Србија тежи демократији, такав
је случај.
И тежи, и тежи, и тежи...

***
Сви знамо на шта личи, не како изгледа, наш град када се топи снег.
А тек пошто белина потпуно нестане и осване блато...
Хајде, добро, то је ваљда свуда у свету тако када су у питању зелене
површине, односно неасфалтиране улице; само, код нас су и оне са
чврстом подлогом, у пешачким зонама, блатњаци. Рецимо, погледајмо Градски парк: скоро да је „непроходан” данима након што снег нестане, а панталоне ти после проласка кроза њ изгледају као да си кроз
баруштине возио бицикл без задњег блатобрана.
Зато је у уторак немало изненађење грађанства произвела појава
камиона цистерне нашег комуналног предузећа у чијем је опису посла хигијена Панчева. Када је радник узео шмрк у руке, док си рекао
„ура”, парк је био освежен и умивен. Дакле, може. Чекали смо дуже
од недељу дана, али смо дочекали. Биће да је разлог одуговлачења несразмера у броју административних радника и теренских „оперативаца” у ЈКП-у „Хигијена”, али не треба тражити прамен косе у јајету:
парк је чист!
Те среће још увек нису централне градске улице које опасују пешачку зону, изузев ЈНА, односно Улице војводе Радомира Путника.
Чим се зађе у Карађорђеву, Змај Јовину или улице Браће Јовановић и
Бранка Радичевића, ситуација је иста – чека се киша, јака, пролећна.
Најавили су је метеоролози, ура!
***
Има, наравно, у КЦП-у програма на које Панчевке и Панчевци могу
бити поносни. И у Дому омладине. Један од оних што ће суграђанке
и суграђани у „Аполу” тек посећивати и о коме ће причати управо настаје: „Moonwalk”, зимски музички фестивал ауторских мултижанровских форми које искључују турбо-фолк.
„Панчевац” ће у две наредне недеље бити медијски покровитељ фестивала, обратите пажњу на фабулу те радње. И учествујте у њој!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Једите домаће
Често се питамо какву храну једемо
– природну, генетски модификовану, (не)органску, (не)здраву...
Обрни-окрени, највећи проблем је
са оном – како је од милоште зовемо
– куповном. Не прође час а да не изрони нека „сага” о трулом бразилском месу, расходованој „европејској” говедини или пак тортама са
сметлишта. О трихинели, салмонели
и „буђавели” да не и говоримо...

Ипак, фокус наше пажње углавном је усмерен на прерађевине, које
једни већ дуго избегавају у широком
луку, а други их троше немилице.
Баш ових дана подгрејана је једна од
таквих прича. Реч је о „бренду” месопрерађивачке индустрије – чувеном
Матијевићу. Док се овај угледни (?)
бизнисмен шири до неслућених граница, поново је на тапету теза о роби
сумњивог порекла.
„Узрок” тих сумњи био је ни мање
ни више него бивши радник поменуте индустрије, који је отворено прозборио о „квалитету” њихових производа. Као доказ за то шта се све (и
како) муља у шваргле и џигерњаче,
приложио је оно што је забележио
мобилним – на снимку се јасно могу
уочити посивеле виршле, коленице и
разне буткице којима је одавно истекао рок.
Наравно, све то је чим пре демантовала наречена фирма, а убрзо је и
надлежна инспекција уредно утврдила да нема неисправности.
Без обзира на то, чини се да потрошачи не хају превише за те налазе,

декларације и остале шандрмације.
Осећа народ шта се ваља испод слаткоречивих реклама, али шта ће, сироти – рупа у трбуху мора се попунити.
Макар и презачињеним прерађевинама... (Познато је да зачини добро дођу као маска!)
А свако ко је пробао домаћу шварглу или кобају, не мора да буде гурман истанчаних рецептора – довољно
je да се присети какав је стомачни
пост фестум доживео након конзумирања куповних варијанти наведених „шпеција”.
И зато, људи, ман’те се ћорава посла – пазарите искључиво домаће,
али не по мегамаркетима и код индустријалаца, већ код истинских домаћина. Упркос свим недаћама које
их сналазе, још увек их има сасвим
довољно у околини – од Долова до
Брестовца.
Поред тога што ћемо обрадовати
своја чула, тако ћемо најбоље помоћи спасењу посрнулог сточарства.
И једно важно подсећање – ускоро
ће „Сланинијада”…
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Ми смо најјачи кад је најтеже и сваким даном смо све јачи и јачи!
• Да поглед може да убије, моја жена би била злочинац, а ја
покојник.
• Они који су ловили у мутном испливали су на површину.
• Све у своје време. На то нас често опомиње биолошки сат.
• Ми увек плаћамо главом, јер нас то ништа не кошта.
• Одлив мозгова је последица наше памети.
• Легенда каже да су на овим просторима некад живели људи
који су веровали у предизборна обећања.
• Федерер није имао шансе, јер је Новак био прецизан као
швајцарски сат!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Попни се да ти пуца... Поглед.
Данима, недељама, месецима, на улазу у град с реке.
Снимила Данијела Исаков

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ ЈОШ УВЕК ИДЕМО ТИТОВИМ ПУТЕМ,
ДОК НЕ ИЗГРАДИМО НОВИ.
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ТРИБИНА О ТРАНЗИЦИЈИ И ПРИВАТИЗАЦИЈИ

ПОКЛАЊАМО КАРТЕ

УПРОПАСТИЛИ НАС СТРАНИ ЕКСПЕРТИ
КОЈИ СУ И ДАЉЕ У ВРХУ ДРЖАВЕ

Дан заљубљених уз
„Неверне бебе”

Чланови Г17
обележени као
експоненти интереса
Светске банке
и ММФ-а
Пропала привреда не
може да се опорави
Промоција књиге Предрага
Јеремића „Сачекуша специјал
– на оловку опљачкали Србију” одржана је у организацији
Културног центра Панчева у
среду, 3. фебруара. Поред аутора, о приватизацији, која је
тема књиге, говорили су Миломир Марић, новинар, и
Владимир Ђукановић, посланик СНС-а.
Јеремић је оценио како се
економски криминал током
процеса приватизације одвијао „на оловку” и преко фактура и „папира” наизглед легално, а заправо противзаконито. Сва тројица су за ефекте
транзиције оптужили домаће
експерте страних финансијских институција.
Марић је рекао да власт после 5. октобра 2000. није имала јасну представу шта да ради с привредом, па је најпре
планирала да живи од донација, потом да домаће фирме
прода
мултинационалним
компанијама под изговором
да ми не умемо да их водимо,
а затим је промовисана идеја
о развоју сектора услуга уместо индустрије.
– А онда су наши експерти
који су се школовали у иностранству упропастили Србију
када су извели пљачкашку
приватизацију. Тајкуни су се
понашали као тапкароши испред биоскопа, јер су стварно
веровали да ћемо брзо ући у
ЕУ, па су покуповали фабрике
како би их препродали стра-

Слева: Ротар, Марић, Јеремић и Ђукановић
ним компанијама. Како од тога није било ништа, те фирме
су пропале, јер њихови власници никад ништа нису ни радили, па нису знали шта ће с
предузећима – рекао је Марић.
Он је додао да је Мирољуб
Лабус затворио домаће велике банке по налогу из Светске
банке и ММФ-а да би српска
привреда била што лакше
упропашћена.
– Под изговором спречавања пљачке преко тендера направљене су бројне агенције
по налогу из Брисела, Вашингтона и Светске банке, а заправо никад већа пљачка није направљена него под надзором
тих експерата и организација.
То што су опљачкали наши
тајкуни је ситница спрам онога што је опљачкала Светска
банка – оценио је Марић.

Ђукановић је за разлику
од аутора књиге рекао да је
све то урађено по закону, јер
су тајкуни диктирали те
прописе, а власти које су биране на изборима биле су
само параван за те послове,
па је сада практично немогуће процесуирати кривце
за стање у ком смо се нашли. Оценио је да су размере економске штете која је
направљена кроз приватизацију много веће од оне која
нам је нанета НАТО бомбардовањем.
– Американци су званично
потврдили да је од 2002. до
2012. око 55 милијарди евра
изнето из земље. Да су само
две милијарде од тога овде
уложене, можда бисте данас
имали „Утву”, фабрику сијалица или неку другу фабрику

– изјавио је функционер владајућих напредњака.
Он се сложио с Марићем да
су страни експерти одиграли
кључну улогу у свему томе и да
су још увек у врху најважнијих
државних институција.
– Кад нам неко каже да долази експерт из Светске банке, знам да је то неки намазани преварант, јер су сви ти
стручњаци фантастично знали како да све упропасте.
Динкић и Ђелић су мајстори
економије, али и деструкције.
Такви експерти су ушли у Министарство финансија, па и
даље држе тамо дизгине – навео је Ђукановић.
Он је напоменуо како није
оптимиста, јер је немогуће
вратити уништени део привреде.
Д. Вукашиновић

Прорадила јавна чесма
окупљених грађана пресекао
врпцу заједно с Љиљаном
Станковић, директорком ЈКП-а
Глогоњ.
– Ово је само прелазно решење, док не дође до прикључења на градски водовод. Јавна чесма има четири славине
и у сваком тренутку исто толико кубних метара воде. Када се
резервоари испразне, пумпа се
активира аутоматски, а на
исти начин се обавља и хлорисање и све остало. Драгоцена

беба” под називом „Прича о
нама”. У оквиру ње ће тај
састав одржати свирке на
трговима у око тридесет
градова широм региона.
– Иако у току године имамо и по шездесет наступа у
разним просторима – од клубова до стадиона, сви знају да
је Панчево једна од наших
најомљенијих дестинација за
концерте. Одолевамо и наизглед много бољим понудама
које добијамо за тај 14. фебруар, али, ето, некако смо
сигурни да ћемо док год смо
на бини, на тај датум увек
наступати у истом граду –
рекао је фронтмен бенда
Милан Ђурђевић.
Прошле године су „Неверне бебе” уз подршку
спонзора најсрећнијим фановима поклониле летовање, а овог пута су лепо изненађење припремиле за све

гових замки и питања: шта
нам је поред свеопштег лудила још остало ако то није
љубав, која нас једино може
спасти – објаснио је Милан
Ђурђевић.
„Неверне бебе” су припремиле по две бесплатне
улазнице за концерт у Културном центру за два наша
читаоца који до среде, 10.
фебруара, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: који наслов би носила
прича о вама и зашто? Улазнице се већ могу купити
на благајни Културног центра, по цени од 700 динара.
Д. К.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) концерт (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМСа износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи
и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ФОТОГРАФИЈЕ ТАМАРЕ МИЋАНОВИЋ

Хуманост и уметност

на овај начин донирали,
моћи ће да пропрате како
је њихова помоћ искоришћена”, наводи се у најави
догађаја.
Д. М.

ПРЕДСТАВА „ПРАХ” У КЦП-у

Добити премију
на лутрији

„ХИГИЈЕНА” КОРИСТИ ЛЕПО ВРЕМЕ

Почело прање града

оне који буду у публици. Наиме, на концерту ће премијерно бити приказан спот за
нумеру „Прича о нама”, којим заправо почиње промоција истоименог седмог студијског албума тог бенда.
– Овај албум је сублимација наше досадашње каријере, али и актуелног тренутка у коме се сви налазимо,
времена у коме живимо, ње-

У кафеу „Слад” у суботу, 6.
фебруара, у 19 сати, биће
приређена хуманитарна продајна изложба фотографија
„Мали Лондон” Тамаре Мићановић. Ауторка је забележила тугу и радост, интиму
и дневне ритуале скривеног
света у том панчевачком дивљем насељу.
„Прикупљена средства
ћемо искористити да донесемо мало радости деци
из овог гета, а сви који су

УМАЊЕНЕ ГЛОГОЊСКЕ МУКЕ С ВОДОМ

Откад је крајем јуна прошле
године пијаћа вода из глогоњског водовода забрањена за
употребу, становници тог места су се њоме снабдевали из
цистерне. Након подужег чекања решење је пронађено у
виду изградње јавне чесме с
филтером, коју је у среду, 3.
фебруара, свечано пустио у
рад градоначелник Панчева
Саша Павлов.
Он је пред градским челницима и стотинак спонтано

Фанови „Неверних беба” су
већ годинама навикнути на
то да тај популаран београдски састав сваког 14.
фебруара наступа у дворани Културног центра у Панчеву. Тако ће бити и ове године, а великом свирком,
која на Дан заљубљених
или на Светог Трифуна почиње у 20 сати, кренуће и
велика турнеја „Неверних

течност са изворишта стиже
преко каталитичког филтера,
док се уз помоћ хемијских
супстанци одстрањују честице
гвожђа, мангана и арсена.

Трошкови одржавања су минимални, а вода је бесплатна
и, што је најважније, апсолутно исправна – навела је Станковићева.
Ј. Ф.

ПРОСЛАВА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Прешернов дан

Радници ЈКП-а „Хигијена” су
ових дана, с побољшањем времена, почели да перу улице у
центру града, користећи две
цистерне.

Како смо сазнали у „Хигијени”, овом акцијом треба да буду
обухваћена и градска насеља, а
прање ће трајати све док време
то буде дозвољавало.
М. Г.

У дворани Културног центра у
четвртак, 4. фебруара, у 19 сати, биће приређена свечана
академија „Прешернов дан”
поводом обележавања словеначког културног и државног
празника, а у организацији
Удружења Словенаца јужног
Баната „Логарска долина”
Панчево.
У програму учествују: хор
Панчевачког српског црквеног

певачког друштва, Камерни
ансамбл Музичке школе
„Јован Бандур”, чланови удружења Словенаца „Логарска долина”, „Кула” из Вршца и „Планика” из Зрењанина, као и ученици основних школа „Ђура
Јакшић” и „Мирослав Мика
Антић” из Панчева и „Олга Петров” из Банатског Брестовца.
Улаз је слободан.
Д. М.

Представа „Прах” Ђерђа
Шпира (копродукција Народног позоришта из Београда и Шабачког позоришта) даје се у дворани
Културног центра Панчева
у понедељак, 8. фебруара,
у 19.30. То је трагикомичан комад са актуелном

темом и говори о људима
који живе на граници егзистенције све док не добију
премију на лутрији. Представу је режирао Вељко
Мићуновић, а играју Наташа Нинковић и Зоран
Цвијановић. Цена улазнице је 600 динара.
Д. М.
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С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

ПОБОЉШАТИ РАД
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Једва чекамо тужбу
Чланови Градског одбора
Лиге социјалдемократа Војводине су на конференцији
за новинаре одржаној у четвртак, 28. јануара, казали
да једва чекају тужбу за блаћење угледа и имена владајуће странке, као и кривичне пријаве против Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата за спорт
и омладину, а које је најавио Жељко Сушец, председник ГО СНС-а.
Мариника Тепић, чланица председништва ЛСВ-а,
изјавила је:
– Желимо да истакнемо
да блаћењу угледа СНС-а веома предано доприносе сами њихови чланови својим
континуираним омаловажавањем свих грађана, верујући да нико не сме јавно да се
огласи и да противречи непристојном малтретману
њихових активиста.
Лигаши су захтевали од
истражних органа да у најкраћем року испитају злоупотребу бирачког списка,
који се, према њиховим ре-

чима, нашао у рукама активиста Српске напредне
странке, у току кампање „од
врата до врата”.
На питање новинарке како на конкретан начин могу
доказати да су напредњаци
поседовали поменути документ, Милош Веселинов,
шеф одборничке групе
ЛСВ-а, одговорио је:
– С техничке стране, бирачки списак је база података о којој се по закону стара
министарство, које поверава
њене делове локалним самоуправама. На пример, за наш
град поверава се извод из бирачког списка за Панчево. Да
би неко узео тај списак, морао би да се улогује именом и
презименом, а тај лог у систему мора да постоји.
Говорећи о најављеној кривичној пријави против Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину, Мариника Тепић
је рекла како тај потез СНС-а
представља само његов покушај да прикрије своју бесциљну и насилничку политику.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Двадесет шест година
Демократска странка је у
среду, 3. фебруара, обележила двадесет шест година
рада. У обраћању медијима
на Корзоу Предраг Богатинчевић, председник Градског
одбора те партије, рекао је:

– У протеклом периоду
било је много искушења и
изазова. У ових двадесет

шест година били смо опозиција, власт и сада смо поново опозиција. Надам се да
грађани примећују разлику
између времена када смо
ми били на власти, у периоду када смо креирали политику града и учествовали у
његовој модернизацији, и
данашњег периода, када неко други води Панчево.
Он је додао да је данас више
него икад нашем граду потребна јака Демократска
странка која има квалитет, капацитет, снагу, енергију, а пре
свега младе људе који ће у будућем периоду вратити Панчево на мапу успешних градова у Србији, а и шире.

Поводом функционисања здравства и
проблема с којима се оно сусреће, а
поготово поводом рада Опште болнице Панчево, огласиле су се две политичке странке.

Социјалистичка партија Србије сматра да највећи проблем представљају
саме зграде у којима се та установа налази и истиче да би најбоље решење
било изградити нову зграду, док Срп-

ски покрет „Двери” наглашава да је
најспорније питање то што је Покрајина надлежна за функционисање болнице, а не градски и републички секретаријати.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Лечење представља
подвиг

Покрајина одмаже
болници

Градски одбор Социјалистичке партије Србије залаже се за
унапређење система здравствене заштите у Панчеву јер, како
наводи, лечење у болници
представља подвиг како за болесника, тако и за особље те
установе, због неадекватних
услова, недостатка лекова,
опреме, кадра и простора.

нислав Милошевић, члан поменутог савета:
– Требало би веома озбиљно
реконструисати зграду, изидати
још један спрат, међутим она је
веома стара, па би најбоље и дугорочно решење било да се сагради једна нова болничка зграда.
СПС истиче да примарна
здравствена заштита мора да

Социјалисти сматрају да је
највећи проблем то што је панчевачка болница смештена у
осам посебних зграда које нису
функционално повезане. Како
кажу, најгоре стање је у Интернистичком блоку главне зграде, где је смештено и Интерно
одељење, које је и највеће.
На конференцији за новинаре одржаној у среду, 3. фебруара, др Растко Губеринић, председник Савета за здравство
СПС-а, рекао је:
– Сматрам да се ови проблеми могу решити организовањем рада болнице „под једним
кровом”, уз међусобну функционалну повезаност и могућност
транспорта болесника у кревету из једне јединице у другу.
На питање новинарке на који начин би се организовао рад
болнице, одговорио је др Ста-

буде свима доступна, на што
једноставнији начин, као и да
се залаже за успостављање боље организације.
ГО ове странке најавио је да
ће 8. фебруара почети спровођење акције „Отворена врата –
за здравство”.
– Договорили смо се да једном недељно у просторијама
СПС-а буде један од лекара
различитих специјалности, који ће примати грађане и с њима разговарати о здравственим
проблемима и давати стручне
савете. Почећемо у понедељак,
од 17 до 18 часова, када ћу ја
дочекати суграђане, а касније
ћемо путем медија обавештавати јавност о томе који лекари
и из којих области ће се налазити понедељком у овим просторијама – подвукао је др Станислав Милошевић.

Чланови Градског одбора
Српског покрета „Двери”
одржали су конференцију за новинаре у уторак, 2.
фебруара, и том приликом су нагласили да је
панчевачка болница у
надлежности покрајинске администрације у Новом Саду, која не види
проблеме наше локалне
средине.
Милутин Илић, председник ГО ове странке,
изјавио је:
– Оправдано постављамо питање постојања покрајинске бирократије,
која броји више од хиљаду
службеника, јер едукацију
здравственог особља и куповину савремене опреме
која је неопходна за рад не

доктор Радомир Ковачевић, начелник Центра за
радиолошку заштиту, који је одржао кратко предавање о узрочницима
тешких обољења, али и о
виду превентивне заштите од њих.
– У Панчеву је лоше
стање, не обавља се адекватно
радиомониторинг, а поготово амбијентални мониторинг животне средине. Потребни
су високософистицирана
опрема и стручни кадар –
рекао је Ковачевић.
Додао је и да су наши
суграђани додатно здравствено угрожени и да је
забележено много случајева тровања индустријским гасовима.

чини она. Те послове могао би да обавља градски
секретаријат за здравство,
у сарадњи с републичким,
и сматрамо да би много
боље заступао интерес
средине у којој живимо.
Овом обраћању медијима присуствовао је и

„Двери” су закључиле
да, уз актуелне проблеме
са Апотеком, лошим
функционисањем болнице и великим бројем оболелих грађана, становници више немају готово
никакву здравствену сигурност.

НОВА СТРАНКА

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Одсуство одговорности за Апотеку

Изменити законске норме

Градски одбор Нове странке
је на конференцији за новинаре одржаној у понедељак, 1.
фебруара, најоштрије осудио
одсуство одговорности градске власти у погледу опстанка
и спасавања Апотеке Панчево.
У обраћању медијима испред апотеке у Карађорђевој
улици Саша Павловски,
председник ГО те странке,
упитао је:
– Да ли неко размишља о
запосленима, који нису добили плату од октобра иако редовно долазе на посао? Да ли
ће локална самоуправа сносити било какву одговорност
због давања лажних гаранција
повериоцима да ће стати иза
Апотеке и на који начин ће
она моћи да набави лекове за
грађане?
Он је додао да је због несавесног рада и малверзација
Бранке Милојевић, некадашње директорке ове установе,
направљен дуг према добављачима од 744 милиона динара, као и да се Апотека

обраћала за помоћ многим
министарствима и Влади Републике Србије, али да је увек
добијала одговор како они не
могу помоћи јер је њен оснивач Град Панчево.
Овом приликом су чланови
Нове странке казали да је градоначелник Саша Павлов пре

шест месеци обећао и гарантовао помоћ Града, као и да је
присуствовао свим састанцима у Градској управи с повериоцима, с којима је постигнут договор о репрограму дуга, јер је локална самоуправа
била гарант да ће он бити отплаћен.

Чланови Социјалдемократске
странке су на конференцији за
новинаре одржаној у уторак, 2.
фебруара, истакли да не постоји
довољно воље или знања како
би се решио проблем Апотеке.
Напоменули су и да од те установе зависи здравље 125.000
грађана, као и да је око триста
педесеторо људи егзистенцијално угрожено, с обзиром на то да
118 радника не прима плату.
Срђан Миковић, председник Градског одбора ове партије, изјавио је:
– Град не може да издваја
новац за овакву врсту обавезе,
јер законске одредбе спречавају локалну самоуправу да у
оваквим ситуацијама интервенише парама из буџета. Међутим, уколико је нека законска норма сметња, у ситуацијама оправдане потребе, може
да се измени у једном или два
члана. За једно поподне може
да се уради предлог промене
закона. Такође, био сам у локалној самоуправи и знам у
којим случајевима могу да се

користе стална и текућа буџетска резерва, а нарочито у
ситуацијама када су директно
или индиректно угрожени
животи људи.
Он је додао и да су грађани
доскора били сигурни, јер
уколико би им се нешто десило у току ноћи, имали су прилику да најнеопходније леко-

ве купе у дежурној апотеци, а
сада ће бити приморани да
чекају јутро како би отишли у
приватне апотеке.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

5

ХРОНИКА

Петак, 5. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈОШ ЈЕДАН РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПАНЧЕВО

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВА МАЊИНА

ЈАСНИЈИ БУЏЕТ И МАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Локални акти
на матерњим језицима

Анализа трошења
новца пре планирања
инвестиција
Панчево је у среду, 3. фебруара, приступило регионалном Програму урбаног партнерства који спроводе
Светска банка и Република Аустрија,
а у оквиру тога ће у нашем граду бити реализован пројекат „Јачање капацитета локалних самоуправа југоисточне Европе”.
Циљ пројекта је да се у Градској
управи примене механизми који
треба да омогуће боље планирање
развоја града, сузбијање корупције у
локалној администрацији и већи
утицај грађана на рад органа власти.
Љиљана Брдаревић, стручњак из
области финансија, објаснила је да
ће у наредном периоду у Панчеву
бити развијан другачији приступ
планирању развоја. То подразумева
да се убудуће праве анализе начина
прикупљања буџетских прихода, односно пореских оптерећења грађана
и привреде, начина трошења средстава и резултата који су постигнути
за претходних пет година.
– Локална власт и финансијски
сектор треба да буду оспособљени да
на основу тога виде које су добре и лоше стране претходног планирања и
трошења буџета и да направе неку
пројекцију развоја за наредних пет година. Дакле, треба проценити колико
ће новца Панчево имати да инвестира
у свој развој и шта би требало урадити
у финансијском управљању сада ако
жели више да напредује у будућности
– објаснила је Брдаревићева.
Додала је како је овај финансијски
„инструмент” већ експериментално
примењен у Београду, Шапцу и Суботици, где је дао добре резултате.
Следећа фаза биће укључивање јавних предузећа у такво планирање и

Окончан пројекат
„Скупштина за све”
Завршна конференција пројекта
„Скупштина за све”, који је финансирао Савет Европе, а део је
програма заштите и унапређења
права националних мањина у региону југоисточне Европе, одржана је у Панчеву у петак, 29. јануара. Реч је о пројекту који је обезбедио да се најважнији акти Града
и одлуке Скупштине Панчева
преведу на македонски, мађарски, словачки, румунски и бугарски језик, како би на тај начин би-

сма и негује саживот свих грађана
Панчева.
Емир Аџовић, регионални координатор пројекта Савета Европе, изјавио је да је основна идеја подстицање жељених промена на локалном
нивоу, јер се ту дешава највећи број
угрожавања људских и мањинских
права. Он је панчевачке напоре за
унапређење стања мањинских права
оценио као врло успешне и изразио
спремност СЕ да настави финансирање сличних програма.
– Надам се да ће ово бити семе будућих идеја које ће нас водити у нове, дугорочније и веће пројекте који
ће помоћи првенствено животу на-

ли доступнији припадницима тих
националних заједница.
Саша Павлов, градоначелник
Панчева, изразио је задовољство
што је СЕ одабрао наш град као
један од 36 у целом региону у којима су финансирани различити
програми намењени националним мањинама. Своје идеје је на
конкурс послало више од 150 локалних самоуправа из овог дела
Европе. Павлов је истакао да су
захваљујући томе најважније одлуке локалне скупштине постале
доступне и на ових пет мањинских језика. Закључио је да се тако на најбољи начин поштује
право националних заједница на
службену употребу језика и пи-

ционалних заједница. Најбољи
предлози ће бити додатно финансирани, а постараћемо се да омогућимо међусобне посете представника
свих локалних самоуправа учесница
пројекта СЕ ради размене искустава
у решавању проблема мањина – рекао је Аџовић.
Драган Марчел, секретар Националног савета румунске националне
заједнице, потрудио се да одмах да
нову идеју. Он је предложио градоначелнику Павлову да размотри могућност да за матичаре у панчевачким селима буду постављени људи
који знају језике мањина, како би
чин венчања био обављен на матерњем језику младенаца.
Д. В.

За развој интегритета запослених у градској управи
прављење планова капиталних инвестиција као посебног документа, јер
су оне сада само наведене у одлуци о
буџету.
Наша саговорница је навела како
све то треба и да грађанима омогући
увид у ефекте пореза који плаћају.
– Сада кад узмете одлуку о буџету,
од шуме се тешко види дрво, односно
од гомиле података који се тамо налазе врло тешко се разуме тај документ. Овај инструмент даје јасну сумарну слику коју је лако разумети о
томе колико новца оде у општу потрошњу односно колико се јавна
средства рационално користе, а колико оде у развој инфраструктуре и подизање квалитета услуга које грађани
користе – рекла је Брдаревићева.
Други важан елеменат пројекта
„Јачање капацитета локалних самоу-

ПОСЕТА МАКЕДОНСКЕ АМБАСАДОРКЕ

Неговање добре сарадње

права југоисточне Европе” јесте
стварање антикорупцијских механизама. Тамара Живадиновић, која је
представљена као експерткиња за
фасилитацију и антикорупцијска
практичарка, рекла је да они треба
да смање могућност појаве корупције кроз организациони развој градске управе и њених процедура и развој интегритета запослених у њој.
– Ако у систему доделе грађевинских дозвола или средстава неким
удружењима грађана имате јасне и
транспарентне процедуре и одговорности, то увек доприноси смањењу
корупције, јер нису људи корумпирани, него им систем омогућава да
ураде нешто што није изричито забрањено – покушала је да поједностави Живадиновићева.
Градоначелник Саша Павлов је
подсетио како је Панчево учествовало у неколико пројеката чији је циљ
да се у локалну администрацију уведе одговорно управљање по стандардима ЕУ. Закључио је како је крајњи
циљ свих тих програма побољшање
економске климе и стварање услова
да Панчево постане добра зона за
инвестирање.
Д. Вукашиновић

НАША АНКЕТА
ШТА НАЈЧЕШЋЕ ЧИТАТЕ?

Информативни садржаји на првом месту

Најављено успостављање
веза привредника и
спортских клубова
Амбасадорка Македоније у Србији
Вера Јовановска Типко посетила је
Панчево у уторак, 2. фебруара, и састала се с градоначелником Сашом
Павловим, а потом је у Јабуци имала
сусрет с представницима македонске националне заједнице. Сусрету је
присуствовао и Борче Величковски,
председник Националног савета македонске националне мањине.
Амбасадорка и градоначелник
Панчева су након дугог сусрета оценили да је он био врло продуктиван и
да се тицао већег броја тема. Разговори о конкретној сарадњи Македоније и Панчева, у коме живи највише
припадника ове мањине, тицали су
се могућности развоја пројеката у
области привреде, културе и спорта,
те давања неких ширих права Македонцима.
– Имамо континуирано добре односе, које ћемо у наредном периоду
унапредити. Договорено је да организујемо састанке панчевачких и
македонских предузећа из области
металопрерађивачке и електроиндустрије. Ове године се навршава седамдесет година од досељавања Македонаца у Војводину, па ће поводом

тога бити организовано више културних манифестација, које су најбољи мост међу народима. Разговарали
смо и о успостављању веза у спорту,
пре свега међу рукометним клубовима, јер је Панчево познат спортски
град. Нарочито желимо да успоставимо и јачамо везе међу младима –
изјавила је амбасадорка Вера Јовановска Типко.
Павлов је истакао како је током
састанка било покренуто неочекивано много конкретних тема и изразио
посебно задовољство разговорима о
привреди.
– Врло брзо ће бити организовани
сусрети привредника из Панчева и
Македоније, а ми имамо шта да понудимо у металској и електроиндустрији. Надам се да ће то резултирати успостављањем сарадње и стварањем услова за македонска улагања,
јер има доста простора да се привредни односи прошире – оценио је
градоначелник.
Он је најавио да ће у Јабуци бити
обезбеђене просторије за рад Националног савета македонске националне мањине и удружења Македонаца.
Павлов је додао да не постоји законска обавеза увођења македонског језика у службену употребу у Качареву, али је рекао како у локалној власти има политичке воље да то буде
урађено.
Д. В.

Б. ПРЕДИЋ

С. МАРИНКОВИЋ

У периоду све бржег темпа живота
остаје све мање времена за читање,
али је доступност информација напредовала с развојем технологије.
Данас посредством интернета можемо пронаћи електронска издања готово свих новина, а на исти начин, не
одвојивши се од рачунара, можемо
да „прелиставамо” и омиљене књиге.
Упркос овом начину информисања
још увек има љубитеља мириса хартије и штампаног издања.
Ове недеље питали смо суграђане да ли уопште читају, које садржаје прате и на који начин се информишу.
БОГОСАВ ПРЕДИЋ, пензионер:
– Највише читам дневне и недељне
новине. Купујем „Информер” и
„Панчевац” како бих се информисао
о актуелним дешавањима у држави и
граду. Имам обичај и да прелистам
неке магазине, најчешће „Блиц жену”, јер моја супруга то чита. Што се тиче књига, искрено, немам навику да их
читам.

М. МИТРОВИЋ

М. СТОЈАНОВИЋ

САВА МАРИНКОВИЋ, музичар:
– Заиста много читам, најчешће
књиге из области филозофије и психологије, јер ме то највише и занима. Понекад имам обичај да у руке узмем и
неке романе, то јест мало лакше штиво.
Дневне новине и магазине ретко кад
купујем, а највише се информишем путем веб-портала, јер се на интернету заиста свашта може видети.
МАРИЈА МИТРОВИЋ, фризерка:
– Најчешће читам дневну штампу. Купујем „Курир”, „Блиц” и остале новине,
како бих била у току с дешавањима, а и
зато што немам обичај да користим
веб-портале. Од књига тренутно не читам ништа, али највише волим романе
Паула Коеља и осталих писаца који
имају сличан стил и баве се таквим темама.
МИЛАНКО СТОЈАНОВИЋ, пензионер:
– Читам доста и често. Да бих се информисао, редовно купујем „Панчевац”, а остале дневне и недељне новине понекад. Не користим веб-пор-

В. СТОЈНИЋ

М. ШТОКЛ

тале, јер више волим да осетим прави папир у рукама. Највише уживам
у читању књига наших писаца, а свакако волим и руску књижевност.
ВЕРОНИКА СТОЈНИЋ,
координатор:
– Читам готово све, дневне новине,
недељнике, магазине, а сваког јутра
се информишем и путем веб-портала, јер је на њима доступна велика
количина информација. Такође,
имам навику да сваког четвртка купујем недељник „Панчевац”. Свакако уживам и у читању разних књига.
МАРА ШТОКЛ, пензионерка:
– Ја заиста волим да своје слободно
време проведем читајући. Најчешће
читам дневне новине, како бих знала
шта се догађа у свету, то јест да бих
била у току с дешавањима и била информисана. Поред тога, уживам у
Толстојевим делима, а свакако волим у руке да узмем и неку Шелдонову књигу.
Анкетирала С. Првуљ
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ИЗ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ПАНЧЕВО

ПИШТАЉКЕ И ТРУБЕ ОПЕТ У МОДИ

Пореске новине

ИМА ЛИ ЛЕКА ЗА АПОТЕКУ?
Запослени без плата,
а бивша директорка
добила новац
за боловање
Апотекари немају
саговорнике
у Градској управи

Два закона
различито третирају
исти проблем
Представници специјализованог часописа „Привредни
саветник” одржали су у Регионалној привредној комори Панчево редовно годишње саветовање за рачуновође које се односило на
прављење финансијског извештаја и обрачун пореза на
добит за прошлу годину.
Иван Антић, предавач из
„Привредног саветника”, напоменуо је да се прописи који регулишу начин писања
финансијских извештаја нису мењали, али да је било измена у обрачуну пореза на
доходак грађана, као и законима који регулишу порески
поступак и порез на добит.
Прецизирао је да се, према

тумачењу добијеном од Министарства финансија, приликом коришћења приватног аутомобила у службене
сврхе плаћа трошак за гориво, а 30 одсто тог износа власник аутомобила добија на
име амортизације возила.
Посебна пажња била је
посвећена пореском третману грађевинског материјала који на крају сезоне
продавац на мало враћа добављачу, односно велетрговцу. Наиме, из угла ПДВ-а
ово се рачуна као нови промет, што повлачи обавезу
плаћања пореза, али Закон
о порезу на добит правних
лица тај случај третира потпуно другачије. То значи да
ће малопродаја овај промет
књижити као сторно набавне вредности робе, а велепродаја као сторно потраживања.

ПОЧЕЛА НАПЛАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Камате прете
дужницима

Решење за Апотеку Панчево
се не назире, тачније не види
се да ли ико уопште размишља шта ће с том установом
чије је пословање угрожено
због блокаде рачуна изазване
дугом од око милијарду динара који је за собом оставила
претходна директорка Бранка
Милојевић. Револтирани због
чињенице да нико од званичника не помиње проблеме
Апотеке ни након што су актуелна директорка Јелена
Ерор, те Милош Вучковац и
Милош Ајкало, председници
Управног и Надзорног одбора,
25. јануара поднели оставке и
послали их оснивачу, запослени су у понедељак, 1. фебруара, по трећи пут с пиштаљкама, трубама и транспарентима дошли пред Градску управу.
Како им се ни тада нико од
челника Града, који је оснивач Апотеке, није обратио, неки од демонстраната су покушали да уђу у зграду, али им
то није било дозвољено.
Борко Бојић, председник
синдиката ове установе, објаснио је шта је долило уље на
ватру њиховог незадовољства.
– Дошли смо у апсурдну ситуацију да ми своје зараде не
можемо да истерамо ни судским путем, а имамо информацију да је бивша директорка која је направила све те дугове и због које је све ово покренуто имала уплату од Републичког фонда за здравствено осигурање на име боловања дужег од 30 дана преко наменског рачуна који једини није блокиран. Ово је
пат-ситуација. Ништа се не
дешава. Покушали смо да сазнамо да ли неко уопште размишља о нама ако већ нема

решење, али смо свуда наишли на зид. Сви се ограђују од
нас и пребацују тај проблем
једни другима, а решења за
судбину установе и запослених нема – рекао је Бојић.
Неки од учесника протеста
носили су платнене врећице
са знаком Апотеке Панчево.
– Ове торбице, подметаче за
чаше и тањире и папирне кесе
направила је супруга једног
истакнутог локалног функционера. Све то о чему говоримо
има правосуђе, тако да ови горе не чувају Апотеку и не покушавају да је спасу, већ чувају себе – рекли су готово углас
неки од окупљених.

мата. Уз то је на лагеру била
велика количина неадекватних залиха, као и велики број
новозапослених радника неодговарајућих образовних профила.
У поменуте залихе спадају
беби-опрема која не би могла
бити продата у наредних десет година, завојни материјал
за 35 година иако му је рок
трајања три године и непотребан рекламни и маркетиншки
материјал.
Јелена Ерор је подсетила и
на усмене гаранције дате из
локалне самоуправе да ће из
овогодишњег буџета бити обезбеђено 323 милиона динара за

органа, подсетила је да је још
27. марта прошле године донета наредба о спровођењу
истраге против Бранке Милојевић, Давида Стокића, Љубише Стокића и Милорада Арсића због постојања основа
сумње да су извршили продужено кривично дело злоупотребе службеног положаја.
Милојевићева и Давид Стокић су осумњичени као саизвршиоци, а Љубиша Стокић
и Арсић као помагачи.
Током спровођења истраге
дошло се до података на основу којих је тужилаштво 25.
септембра проширило истражне радње против Милојеви-

Поменуте оставке стигле су
у Скупштину Панчева дан након подношења, али није познато да ли ће бити разматране и усвојене на седници која
је, како „Панчевац” незванично сазнаје, планирана за 12.
фебруар.
Директорка Јелена Ерор је
у образложењу своје оставке
подсетила да је претходни менаџмент „због изузетно лошег
пословања и ненаменског
трошења средстава установу
учинио неликвидном, нарушио јој углед у јавности и на
тај начин довео у питање њен
опстанак”. Подсетила је да је
у јулу прошле године преузела Апотеку са више од 744
милиона динара дуга и још
око 250 милиона на има ка-

плаћање дугова добављачима,
те да та обећања нису испуњена, након чега су повериоци
блокирали рачун Апотеке.
Формално, да би се оставке
уопште нашле пред одборницима, морале би претходно да
прођу процедуру у кадровској
комисији и Градском већу, а
засад нема назнака да би тако
нешто могло да се деси. Реално гледајући, усвајање оставки подразумева избор новог
руководства, а тешко да би се
у насталој ситуацији било ко
прихватио тих функција.
У међувремену је Више јавно тужилаштво наставило
обимну истрагу о ранијем пословању Апотеке. Славица
Црвени Бубњевић, која обавља дужност портпарола тог

ћеве и Давида Стокића, што
значи како постоји основ сумње да су извршили већи број
радњи из наведеног кривичног дела, али у дужем периоду. Сви сведоци који су првобитно били наведени у наредбама тужиоца испитани су,
али се након анализе тих изјава указала потреба за испитивањем још неколико особа у
својству сведока.
Према информацијама којима „Панчевац” располаже,
Државна ревизорска институција је ових дана започела поступак ревизије финансијских извештаја и пословања
Апотеке Панчево. Подаци из
извештаја ревизора могли би
да буду уврштени у доказе које тужилаштво сакупља.

САВЕТИ ЗАШТИТАРА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, мастер инжењер заштите биља

Третирање коштичавог воћа
На уплатницама
исти износ као у
новембру
Секретаријат за пореску администрацију Града Панчева
обавестио је обвезнике пореза на имовину из категорије
физичких лица да је рок за
плаћање обавеза за први овогодишњи квартал због Дана
државности померен са 15.
на 17. фебруар. У току је достављање више од 42.000
уплатница са одштампаним
износом дуга за тај период.
За пореске обвезнике који
су досад редовно измириваЧИТАЈТЕ

ли своје обавезе на уплатницама је наведен исти износ
као и за последњи квартал
2015. године. Код обвезника
који нису у прописаним роковима плаћали рате пореза
на имовину одштампан је
износ који чине неплаћена
главница дуга према пореским решењима увећана за
законску камату и прву рату
пореза за 2016. годину.
Секретаријат је замолио
грађане да благовремено измире своје обавезе како би
избегли плаћање камате и
покретање прекршајног поступка, који ће само увећати
те трошкове.

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

www.pancevac-online.rs

Коштичаве воћне врсте на територији Панчева тренутно се
налазе у фази мировања. У последњих недељу дана средње
дневне температуре кретале
су се од четири до седам степени Целзијуса, а минималне
су биле око нуле. Ако се тренд
раста температуре настави, то
би могло допринети кретању
сокова у биљкама и бубрењу
пупољака. Зато се произвођачима коштичавог воћа, у првом реду брескве и нектарине,
препоручује да у наредних седам до десет дана заштите
своје засаде препаратима на
бази бакра. Третман треба
обавити при ведром и сунчаном дану без падавина, када
температура прелази седам
степени Целзијусових, а приликом примене бакарних препарата неопходно јe користити већу количину воде и извести такозвано плаво купање.
Остале коштичаве воћке као
што су кајсија, вишња, трешња
и шљива треба заштитити крајем фебруара. Период бубрења
и отварања пупољака је најкритичнији за заразу гљивом
Taphrina deformans, која узрокује коврџање листова брескве
зато што конидије те гљиве
презиме између љуспица пупољака. Током бубрења пупољака при влажном времену,

чак и када су температуре ниже, долази до клијања конидија и заражавања ткива листа.
Коврџање листова брескве
је једна од најопаснијих болести те воћке код нас и ако се
она не заштити фунгицидима,
болест може нанети велике
штете, као што су деформација плодова, коврџање и превремено опадање лишћа и
смањење родности наредне
производне године.
„Плавим купањем” се истовремено спречава зараза би-

љака и другим патогенима,
као што су Stigmina carpofila
(проузроковач шупљикавости
лишћа воћака) и Monilinia
spp. (проузроковач сушења
цветова и гранчица и појаве
мрке трулежи коштичавог воћа). Третмани су искључиво
превентивни, што значи да
нема куративних препарата,
те је неопходно заштиту воћака обавити на време, јер касније то неће бити могуће.
За ову врсту заштите воћака
могу се користити бордовска

чорба 100 SC (250 грама препарата на 10 литара воде), Cuprozin 35 WP (35 грама на 10
литара воде), Cuproxat (35
грама на 10 литара воде), Funguran OH (40 грама на 10 литара воде) и бакарни оксихлорид 50 (75 грама препарата на
10 литара воде).

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ПРИЗНАЊЕ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

ПРОСЛАВА У ОШ „СВЕТИ САВА”

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА УСТАНОВА
ЗА ПРИМЕР

Радно, креативно
и забавно

Оцењен рад око
шездесет школа
у Србији
Седам области
вредновања
Сарадња на нивоу
стручних актива
је веома жива
Основна школа „Бранко Радичевић” проглашена за једну
од десет најбољих образовних
установа у Србији. Реч је о
признању додељеном у оквиру програма „Препознај, промовиши и прошири – 10 примера добрих школа у Србији”,
који заједно реализују Завод
за унапређивање образовања
и васпитања, Центар за образовне технологије и Институт
за педагошка истраживања, а
односи се на двогодишње праћење и оцењивање рада око
шездесет школа у Србији.
Према речима Весне Бекић, директорке ове образовне установе, у оквиру наведеног пројекта вреднован је
учинак школских институција у више различитих области.
„Бранкова школа” је добила
просечну оцену четири (што
је и највиша оцена).
– Било је обухваћено седам
области вредновања, а то су:
израда и реализација годишњих планова, настава, учење,
подршка ученицима, постигнућа ученика, ресурси и управљање. Од свих школа које су
добиле оцену четири, Завод за
вредновање квалитета, Центар
за образовне технологије и Институт за педагошка истраживања издвојили су десет школа
које се одликују квалитетом и
оне ће у наредном периоду бити ментори. Помагаћемо другим школама да унапреде свој
рад. Признање је значајно и
обавезује нас да будемо бољи,
да се још више трудимо – рекла је директорка Бекић.
Ваннаставне активности
У „Бранковој школи” има
много прилика за хоризонтално учење, значајан аспект
у образовно-васпитном систему, а сарадња с колегама је

За резултат није довољно учити, учити и само учити
важан елемент рада и наставника и учитеља. Сарадња на
нивоу стручних актива је веома жива и сада већ има и своју традицију, премда је то у
прошлости био велики изазов
за наставнике ове школе. Поред заједничког организовања
часова у оквиру разредних и
стручних већа, ту су и многобројни пројекти и сајмови који се у школи редовно одвијају. Ове активности не би било
могуће реализовати без сарадње наставника и учитеља током целе школске године.
Управо у овој области та школа предњачи у односу на већину испитаних образовних
установа.
Евалуација стручног тима
показала је да се квалитет наставе у „Бранковој школи”
огледа у спремности наставника да примене различите
наставне методе и облике рада. У тој образовној установи
негује се идеја да је неопходно
постигнуће да се ученик оспособи да знање које је стекао у
школи примењује у свакодневном животу и да увек има
слободу да пита. С друге стране, исходи учења се у овој

школи прате кроз све разреде.
На пример, у првом разреду
раде се тестови брзине читања, а касније и разумевања
прочитаног. Како каже Весна
Бекић, све ово помаже учитељима да прате да ли се ствари
уче и развијају на исти начин,
или у некој генерацији постоји тема којој треба посветити
више пажње.
– Иницијални тестови се
прожимају кроз предметну
наставу, а скоро из сваког
предмета се проверава шта су
од градива ученици успели да
повежу са свакодневним животом, а шта су можда током
лета заборавили па је то неопходно поновити. Сами часови
организују се према дидактичко-методичким принципима савремене наставе, уз
коришћење иновативних наставних средстава – рекла је
Весна Бекић.
Ђаци се питају
Следећи квалитет ове школе
свакако је велики број ваннаставних активности и секција
у школи, а многи предлози су
потекли управо од ученика
или су се једноставно „прели-

ли” из наставе. Свима у школи
је стало до тога да ове активности буду у складу с потребама и ученика и наставника. С
друге стране, секције постоје у
оквиру скоро свих предмета, а
кроз анкете се проверавају
жеље и потребе наставника и
ученика. Када дође до презасићења, наставници адекватно одговарају на те потребе и
проналазе нешто ново што ће
заинтересовати ђаке. Ваннаставне активности су у школи
организоване по принципу
добровољности и у њих су
укључени готово сви ученици.
Ради зближавања родитеља,
деце и школе, поводом обележавања Међународног дана
породице организују се многобројне спортске активности.
За Међународни дан здраве
хране ђаци и њихови родитељи спремају храну која се
продаје по симболичној цени,
а сав приход одлази у хуманитарне сврхе. Тиме се подстичу
позитивне особине код деце,
јер су она мотивисана да сакупе што више новца како би
њихов допринос хуманитарној акцији био већи.

ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА У ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

У Основној школи „Свети
Сава” у Панчеву свечано и
радно је обележен дан школе, уједно и школска слава.
Током „Светосавских дана”
реализоване су различите
активности, такмичења и
дружења. Oдржан је фестивал науке у холу школе и
ученици су самостално изводили огледе из хемије,
физике, биологије и екологије, као и математичке

Приредба је одржана 27.
јануара у холу школе. Програм су припремили ученици у оквиру редовних
школских секција (драмске, рецитаторске, ритмичке, луткарске, хора и оркестра). Након приповедања
о Светом Сави и игроказа
који су креирали и извели
ученици старијих разреда
нижи разреди су се представили песмом и игром.

трикове, и приказали радове настале на часовима техничког и информатичког
образовања. Циљ је да се
кроз конкретне и атрактивне вежбе афирмишу природне и многе друштвене
науке. У школи постоји истраживачка секција, на којој знатижељни ученици током целе године могу да
кроз експерименте упознају
законе физике, хемије и сл.
С друге стране, у фискултурној сали су се ученици
надметали у стоном тенису,
одбојци и кошарци, а организовано је и такмичење у
шаху у сарадњи са Шаховским савезом Панчева.

Ученици су поздравили родитеље и госте веселим
стиховима о школи и учењу, фолклорном игром и
плесом, и показали су своје
умеће на енглеском језику.
Како кажу у тој школи,
имајући у виду да ОШ „Свети Сава” спада у ред већих
основних школа, са преко
900 ученика, наставници
настоје да што већи број деце укључе у ваннаставне активности и тиме пруже ученицима шансу да развијају
своје таленте и креативност,
да осете припадност колективу, науче да раде тимски,
да уважавају друге и негују
другарство.

„EЛЕМЕНТИ” У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Научнопопуларни
часопис
Трећи број „Елемената”, часописа који издаје Центар
за промоцију науке, биће
представљен у четвртак, 11.
фебруара, у 19 сати, у Културном центру Панчева.
Како је хороскоп изгубио
моћ? Под овим насловом
ново издање првог домаћег
илустрованог научнопопуларног часописа „Елементи” бави се демистификацијом астрологије. У оквиру

ној псеудонауци који је икада објављен у нашим крајевима.
Нови „Елементи” доносе
и свакојаке друге садржаје –
приче о науци и животу на
Међународној свемирској
станици, али и на Канарским острвима, у Бразилу,
на Куби и у остатку Јужне
Америке. У овом броју изнова се преиспитује постојање етра, живота и среће,

темата, десет аутора, три
илустратора и пет истраживача на осамнаест страна
анализирају основне научне
аргументе против астрологије. Овај темат је најопсежнији, а може се рећи и најзанимљивији преглед о јед-

али и питање „колико вреде
људи”. Читаоци ће добити
на поклон планисферу, карту звезданог неба. Богато
илустрован и опремљен,
својеврстан арт-бук на 108
страна може се купити на
свим киосцима у Србији.

И наставници добијају оцене
Колектив ОШ „Исидора Секулић” започео је нову годину и
друго полугодиште обрадован
и оснажен лепим вестима, које je ишчекивао месец дана.
Наиме, ту установу је 11. децембра прошле године посетила комисија за спољашње
вредновање квалитета рада
школе, а званични извештај
из министарства стигао је тек
ових дана.
Оцена коју је „Исидорина
школа” добила је онаква какву би свака образовна установа могла само пожелети,
али је мало која заиста и добије: од 30 посматраних и
оцењиваних стандарда чак
28 су на највишем нивоу
квалитета, а два су на високом нивоу. Према наводима
из извештаја, наставници
школе су показали изузетно
знање и вештине, а свих 15

Страну припремиo

Зоран
Станижан

зултат тога је да сви актери у
школи, а нарочито ученици,
веома позитивно процењују
квалитет међуљудских односа и комуникацију, а највише цене могућност да кажу
своје мишљење и да оно буде
уважено.
У школи кажу да овакве похвале доживљавају као потврду да се њихов рад поштује и
да ће наставити у истом маниру с несмањеном енергијом
и ентузијазмом.
Д. К.
посећених часова могу се
сматрати примерима добре
праксе.
Комисија је задовољна и
организацијом бројних и разноврсних ваннаставних и
ваншколских активности,
које очигледно мотивишу децу. То, наравно, најбоље доказује успех ученика на завршном испиту. У извештају се
наводи да школа остварује
близак однос с породицом и
у сарадњи с родитељима планира кораке који су најбољи
за напредовање ученика. Ре-

НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА

Светосавски круг
Чланови Планинарско-алпинистичког клуба „Матерхорн” учествовали су на „Светосавском успону” на Вршачким планинама, који је традиционално, по петнаести пут, организовао Планинарско-скијашки клуб „Железничар” из Вршца. Педесетак искрених планинара
прикључило се овој акцији, а неколико њих, међу којима и чланови панчевачког планинарског клуба, прешло
је дужи пут вршачке трансверзале (33 километра) од
предвиђене руте.
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ХРОНИКА
ТРАНСФУЗИЈА – ЈУЧЕ, ДАНАС И СУТРА

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Природни пробиотик
Чичока

или дивљи
кромпир представља врло хранљиво поврће помало неугледне појаве.
Садржи свега 70 калорија
на 100 грама, што га чини
идеалном храном за дијеталне режиме исхране.
Углавном садржи витамине Бе-групе и Це-витамин, као и велику количину калијума, затим
фосфор, магнезијум, калцијум и гвожђе. Калијум
је важан за контролу крвног притиска и правилан
рад мишића, а фосфор
обезбеђује чврстину зуба
и костију. Ови минерали
имају велику искористивост у нашем организму
захваљујући важном састојку – инулину. То је
пробиотик који нормализује варење, обнавља
цревну флору и помаже
код опстипације и цревних инфекција. Поред тога, инулин нормализује
ниво триглицерида и холестерола у крви, чиме

Петак, 5. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

спречава кардиоваскуларна обољења и постепено смањује масне наслаге.
За разлику од кромпира,
чичока не садржи скроб
па се предвиђа да ће с порастом броја дијабетичара последњих година ова
биљка постати замена за
кромпир. Сматра се да је
чичока корисна у превенцији и лечењу: алергије,
остеопорозе, анемије, реуматских болести, цревних инфекција, високог
крвног притиска и кардиоваскуларних обољења.
Чичока се све више користи у кулинарству, а може се јести сирова или термички обрађена, у виду супа, варива, пита или као
додатак разним јелима. Од
ње се производе и екстракти, ракија, брашно, гриз...
Њене благодати најбоље се
могу искористити ако се
једе у сировом облику, најчешће у виду салата. Ми
вам нудимо начин да брзо
и лако уврстите чичоку у
свој јеловник.

Азијска салата од чичоке
Потребно: 250 г чичоке, 100 г шаргарепе, 60 г празилука, једна супена кашика печеног сусама, једна супена кашика соја-соса, једна супена кашика сока од лимете, две супене кашике маслиновог уља, једна кафена кашика меда и пола кафене кашике морске соли.
Припрема: од меда, соја-соса, сока лимете, маслиновог уља и
соли направити дресинг. Поврће исећи на штапиће или изрендати, па прелити дресингом и посути сусамом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ЈЕДИНИ ЛЕК КОЈИ НЕМА ЗАМЕНУ
Опада број давалаца
У јужној зони
најхуманији
Неопходна подршка
друштва и власти
Резултати прикупљања крви и
извештај о томе колико је пацијената лечено трансфузијама и компонентама крви у
прошлој години, извештај о
раду организација Црвеног
крста Панчева, Беле Цркве,
Алибунара и Ковина у области давалаштва и план прикупљања крви за наредну годину – неке су од тема о којима
се говорило на годишњем састанку сарадника на окупљању добровољних давалаца,
одржаном у петак, 29. јануара, у просторијама панчевачке Службе за трансфузију.
На територији нашег града и
општина Бела Црква, Алибунар
и једног дела Ковина, где панчевачка Трансфузија има надлежност, у 2015. години сакупљене су 5.104 јединице крви,
што је око 320 доза мање него у
прошлој години. Од њих је начињен велики број различитих
компонената, које су употребљене за лечење болесника у
панчевачкој Општој болници.
Браво за младе
Да би се прикупила крв – једини лек који нема замену и који се не може добити вештачким путем, организовано је
105 акција добровољног давалаштва у 44 актива. Њима је
обухваћено око 48% давалаца,
док је њих око 52% дошло самоиницијативно. Више од

Резерве морају бити стабилне
87% давалаца су редовни, док
је њих око 12% крв дало први
пут. Према речима др Радмиле Раилић Ристовске, шефа
Одсека базичне трансфузије,
број нових давалаца је очекиван, али је проценат оних који
долазе организовано у благом
опадању.
– У последњих неколико година бележимо благо смањење
броја оних који крв дају у оквиру акција у својим радним организацијама. Разлог је тај што запослени најчешће не могу да
напусте радно место и учествују
у акцији која се тог дана организује у њиховом колективу. Међутим, упркос мањем броју прикупљених јединица у прошлој
години, успели смо да обезбедимо крв и њене компоненте за
лечење свих пацијената којима
је то било неопходно. То смо постигли максималном рационалном применом онога чиме смо
располагали – рекла је др Радмила Раилић Ристовска.

Према њеним речима, најзначајнији ресурси одакле се
сакупља највећи број доза крви
и даље су радне организације у
јужној зони, где се годишње
прикупи око 1.200 јединица,
као и десет средњих школа: седам панчевачких, две у Белој
Цркви и једна у Алибунару,
одакле стигне око 740 јединица. За сваку похвалу је то што је
међу младим редовним даваоцима и 105 панчевачких студената. По организованим акцијама истичу се и панчевачка
јавна комунална предузећа.
(Не)оправдана страховања
Закључак који би се могао извести после одржаног састанка јесте да постоји страховање
да би се тенденција смањења
броја давалаца могла наставити, највише због трансформације или гашења појединих
предузећа у којима су редовно
организоване акције. Оно што
даје наду, јесте то да су се, за-

НИЈЕ ТЕШКО ДАТИ КРВ

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Како детету оборити
температуру?
Одговара:
др Слободан Продановић,
педијатар пулмолог
Питање: Шта чинити када
температура код детета
почне да расте и преко
38,5, па чак и преко 39 степени, и то док је оно под
дејством антипиретика (у
другом или трећем сату од
узимања)? Шта радити када дете поврати антипиретик 5–10 минута након
узимања тако да нисмо сигурни колика доза лека је
доспела у крв?
Одговор: Повишена температура је чест симптом у
току инфекција код деце и
представља знак да су покренути одбрамбени механизми организма. Многи
вируси и бактерије се не
размножавају на повишеној телесној температури.
Температура се увек мери
испод мишке, аксиларно,
и сматра се нормалном до
37 степени. До 38 степени
(супфебрилност) температура се не обара. Кад пређе
38 степени, температура се
сматра високом, а преко
39 веома високом.
Ако је дете млађе од годину дана, одмах се јавите

лекару, а за старије важи
следеће: раскомотите дете,
не покривајте га и не покушавајте да га презнојите.
Расхладите га туширањем
млаком водом или брисањем влажним пешкиром,
затим слободно оставите
дете голо, јер вишак топлоте мора да „изветри”. Тек
тада долазе на ред лекови –
„парацетамол” и „ибупрофен”. Дају се на шест, максимално на четири сата: 10
мг/кг телесне тежине по
дози. Ако дете поврати лек
после 10–15 минута, може
се поновити доза, али ако
прође више времена, доза
се не понавља. Уколико дете повраћа, треба дати супозиторију. Уз сваки лек
постоји упутство па га можете сами употребити.
Од изузетне важности је
да дете пије много више
течности, јер ако то не чини, нећете моћи да оборите температуру без обзира
на лекове. Не може се оборити температура првог
дана, бићемо задовољни
ако је одржавамо испод 38
степени. Ако упркос свему
она не падне, обавезно се
јавите лекару.

Ако имате здравствени проблем и потребан вам је савет стручњака, питање пошаљите на имејл адресу dragana.kozan@pancevac-online.rs или редовном поштом на адресу Вука Караџића 1, Панчево. Потребно је да питање буде што
концизније, а одговор потражите у неком од наредних бројева нашег листа.
Лекари којима можете поставити питања су: др Ана Ковачевић Кузмановић (интерна медицина и кардиологија), др Горан Војиновић (интерна
медицина и нефрологија), др Душан Стојић (хирургија), др Небојша Тасић (урологија и функционисање Опште болнице), др Ненад Ковјанић
(ортопедија и трауматологија), др Вељко Божић (ОРЛ и максилофацијална хирургија), др Слободан Продановић (педијатрија и неонатологија), прим. др Душанка Милошев Жиловић (инфективне болести и хепатологија) и др Славица Ђокић (неурологија).

Уколико желите да дате крв, потребно је да имате од 18 до 65 година, више од 50 килограма, нормалан притисак, одговарајући ниво хемоглобина и да се генерално осећате добро.
Крв можете дати у Служби трансфузије у Улици Милоша Требињца 11, сваког радног дана од 7 до 15 и суботом од 8 до 13 сати. Ујутру је потребно узети лагани оброк и довољно
течности. Када дођете у Трансфузију, најпре ћете попунити упитник о здравственом стању,
историји болести и животним навикама. Затим ће вам бити урађена лабораторијска контрола хемоглобина и лекарски преглед плућа, срца и крвног притиска. Уколико је све у реду,
приступа се чину давања, који траје око седам минута и није болан. Након тога ћете се задржати још десетак минута како бисте узели лаки оброк и како би медицинско особље било сигурно да се добро осећате.
Временски размак између два давања крви је четири месеца за жене и три за мушкарце.

хваљујући апелима Службе
трансфузије преко медија, неке нове средине одазвале и почеле да организују редовне акције. Међу њима је др Радмила Раилић Ристовска истакла
Унију младих града Панчева,
фитнес-клуб „Be Fit” и завичајно удружење „Стари Рас”.
– У последње две-три године
развили смо регистар давалаца. То су људи који кад дођу да
дају крв, дају и сагласност да их
у случају несташице крви позовемо телефоном и замолимо да
нам помогну. Тако су се прошле године, када су резерве биле ниске, на телефонски позив
одазвала 63 даваоца. С друге
стране, наша служба и сама врши рационализацију прикупљања у мери која је потребна
за одрживи рад болнице, па
смо тако у 2015. години одложили неке акције када су резерве биле стабилне – истакла
је др Јелена Пешић, начелница
Службе за трансфузију.
На састанку су извештаје с
терена поднели и представници
градске организације и општинских организација Црвеног крста. Договорено је да ће
сарадничка мрежа јачати и убудуће и да ће се радити на организовању редовних акција и
планском прикупљању крви. Из
Трансфузије и Црвеног крста су
поручили да им је неопходна
подршка свих организованих
снага у друштву и локалне власти како би се овај план успешно реализовао и да би резерве
крви у 2016. и свакој наредној
години биле стабилне.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ЧЛАНОВА КЛУБА ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Пробудити дете у себи
Полазници ликовне секције
Клуба за одрасла и стара лица
панчевачког Геронтолошког
центра представили су широј
јавности своје радове на изложби која је отворена у понедељак, 1. фебруара, у фоајеу
Културног центра.
Поставка обухвата велики
број слика урађених у најразличитијим техникама и с разноврсном тематиком. Оне су
настале током дружења пензионера, али и млађих људи,
које љубав према уметности
једном недељно окупља у Улици Јосифа Маринковића 25,
где се Клуб налази. Тамо с њима ради Александра Ксенија
Милосављевић. Полазници
имају одличне услове за рад:
комплетан сликарски прибор
и комфоран простор, а већина
њих је толико задовољна оним
што им та секција пружа да су
у њој од самог њеног настанка
– читавих десет година. Њих
петнаестак су стални. Научили су готово све технике, а
стварају и ван Клуба: у једнодневним колонијама у граду –
на реци или у Народној башти, или у вишедневним – на
Дивчибарама, Чардаку и другим местима у Србији. Кажу
да их таква дружења још више

повезују. Отуд и толико дуга
„каријера” у секцији код већине полазника.
На изложби која ће бити
отворена до четвртка, 11. фебруара, своје радове су представили и гости, међу којима
су и неки од сликара с којима
су се чланови Клуба дружили
у колонијама. Један од њих је
и Емил Сфера.
– Дружења с полазницима
ликовне секције увек ми остану
у лепом сећању. То су дани када се играмо бојама и стварамо
и кроз ту игру, без обзира на то

колико година имамо, увек изнова будимо дете у себи. Све
слике говоре о томе колико позитивне енергије постоји на нашим дружењима, али и колико
смо сви ми посебни и искрени
у том раду и колико уживамо у
њему – рекао је Сфера на отварању изложбе.
Међу предивним пастелима, акварелима и уљима, пејзажима, портретима, аутопортретима и мртвим природама,
на изложби се издвојила слика на црепу на којој је приказана Успенска црква. Њен ау-

тор је Златибор Лазаров, председник Савеза слепих Панчева, који у раду ове секције учествује скоро седам година.
– Љубав према сликању усадила ми је наша позната сликарка Ксенија Илијевић, која
ми је у школи „Јован Јовановић Змај” предавала ликовно.
Желео сам да упишем уметничку школу, али родитељи су
били против тога, јер ми је
вид био слаб, па су се плашили да ће бављење уметношћу
само погоршати ситуацију.
Тако је та љубав према сликању остала да тиња у мени чак
четрдесет година, све док нисам дошао у Клуб. Ту сам коначно пронашао себе – рекао
је Лазаров.
У Клубу за одрасла и стара
лица, поред ликовне, постоје и
литерарна и музичка секција,
а ту се окупљају и заљубљеници у шах и пикадо. Сви за та
дружења имају само речи хвале. У Клуб се могу учинити сви
који то желе, а годишња чланарина износи 700 динара.

Страну
припремила
Драгана Кожан
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Петак, 5. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОГРАМ „ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА”

УЗАЛУДНИ АПЕЛИ „ХИГИЈЕНЕ”

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ

Не бацати врућ
пепео у контејнере

Обнављање кабинета
у српским школама
Афирмација
двојезичне наставе
Прошле недеље у Основној
школи „Јован Поповић” у Новом Саду свечано je отворен
фонокабинет, у присуству заменика генералног директора
НИС-а Андреја Шибанова и
представника Амбасаде Руске
Федерације, Руског дома и
Градског већа Новог Сада. Уз
помоћ средстава компаније
НИС, фонокабинет је у потпуности реновиран и опремљен
намештајем и ИТ опремом за
потребе извођења двојезичне
српско-руске наставе у одељењима од трећег разреда. НИС
је пре две године опремио кабинет за извођење билингвалне наставе у одељењима првог
и другог разреда, али како се
број деце која похађају градиво на српском и руском језику
повећао, створена је потреба
за додатним простором за
учење.
– Знање језика је једна од
основних потреба савременог
света, а деца која данас похађају двојезичне разреде основно образовање ће завршити са
знањем најмање двају светских језика. НИС годинама
подржава и подстиче бројне
пројекте школа и универзитета у Србији, те смо тако са задовољством одлучили да помогнемо и оснивање и реализацију двојезичне наставе у
овој школи – изјавио је Андреј
Шибанов на свечаности.

Адаптација фонокабинета,
као и подршка извођењу двојезичне наставе, реализују се у
оквиру НИС-овог програма
„Енергија знања”, намењеног
образовним и научним институцијама. НИС годинама финансира програм „Енергија
знања” са идејом да се образовни систем унапреди и да се
талентованим ђацима и студентима омогући висок ниво
усавршавања, како у теорији,
тако и у пракси. Поред тога,
идеја је да се афирмишу природне и техничке науке, стипендирају најуспешнији студенти и средњошколци, организују такмичења и олимпијада знања из математике, хемије, физике и руског језика,
омогући адекватна стручна
пракса, као и да се реализују
заједнички научноистраживачки пројекти. Нафтни гигант је до сада опремио 14
учионица у Београду, Зрењанину, Новом Саду, Нишу,

Алексинцу и Ужицу, као и четири лабораторије на Физичком и Медицинском факултету у Београду и на природноматематичким факултетима у
Нишу и Новом Саду.
Међу њима су: информатичка учионица на Факултету
техничких наука, кабинет за
руски језик у Основној школи
„Стари град” у Ужицу, учионица за одвијање билингвалне
наставе у Алексиначкој гимназији и рачунарска учионица
у Гимназији „Светозар Марковић” у Нишу. Адаптацијом
Лабораторије за савремену
физику Физички факултет у
Београду је добио нове компјутере, дигитални хронометар са фотосензорима, калориметре, Гајслерове лампе и
осталу опрему потребну за
рад. Још једну физичку „Лабораторију знања” НИС је адаптирао и опремио на Природно-математичком факултету у
Новом Саду. Ове лабораторије

ће користити не само студентима већ и талентованим
средњошколцима у припремама за државна и међународна такмичења из физике. С
друге стране, на Институту за
медицинску и клиничку биохемију Медицинског факултета Универзитета у Београду
НИС је опремио и адаптирао
Лабораторију за функционалну геномику и протеомику.
На крају вреди напоменути
да ниједна панчевачка основна и средња школа није укључена у овај веома важан програм. Током читаве године заинтересоване образовне установе могу се пријавити на
конкурс руско-српског нафтног гиганта. Панчевачка деца
засигурно имају квалитет и
таленат – резултати с републичких смотри у знању довољан су доказ за то. Остаје само
да надлежне школске службе
и тимови припреме адекватан
пројекат.
З. Станижан

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Седморо подстанара добило станове
У Градској управи су прошлог
петка, 29. јануара, потписани
уговори са седморо наших суграђана изабраних на конкурсу за становање у градским
становима предвиђеним за
подстанаре који не зарађују
довољно да сами обезбеде
кров над главом. Следеће недеље биће им додељени кључеви станова, а том догађају
ће присуствовати и Зорана
Михајловић, министарка у
Влади Србије.
Зграда са становима у које
ће се уселити седам породица
наших суграђана налази се у
Улици Максима Горког 97.
Завршена је крајем децембра,
а новац за њу су обезбедили
Министарство
грађевине,
Град Панчево и Градска стамбена агенција.
Прошлонедељном потписивању уговора су присуствова-

ли градоначелник Саша Павлов, чланица Градског већа
Сузана Јовановић, директор
Градске стамбене агенције
Александар Бркић и председница Комисије ГСА за доделу
станова Зденка Јокић.
Сузана Јовановић, чланица
Градског већа задужена за
рад, запошљавање и социјалну
политику, изјавила је да су
Град Панчево и Градска стамбена агенција почели актив-

није да предузимају мере за
помоћ грађанима који не могу
сами да реше стамбени проблем.
Она је додала како се процењује да у Панчеву има више од
3.000 таквих, а да велики број
не задовољава ни услове за социјално становање. Због тога
ће, како је рекла, један од циљева градске власти бити реновирање старих станова који
су у градском власништву.

Изградња станова за социјално становање је део
националне стратегије која
се примењује у Панчеву,
Нишу, Чачку, Краљеву, Кикинди, Зрењанину и Крагујевцу. Циљ те стратегије је
брже решавање стамбеног
питања сиромашног становништва.
Вредност зграде у Улици
Максима Горког 97 је
28.500.000 динара. Од тога је
Републичка агенција за становање обезбедила 11.000.000
динара, а Град Панчево и
Градска стамбена агенција
17.500.000 динара.
ГСА је финансирала обезбеђивање грађевинског земљишта, његово опремање, израду
неопходне
документације,
прибављање неопходних дозвола, као и вршење надзора
над изградњом.
М. Г.

ПРЕДЛОГ ДРУШТВА „ЕКОЛИБРИЈУМ”

Вишеструка корист од стерилизације паса
Проблем великог броја паса
луталица много би брже био
решен уколико би се наши суграђани који их држе чешће
одлучивали да их стерилишу
– предложило је Друштво за
заштиту животиња и природе
„Еколибријум” у тексту објављеном на „Фејсбук” страници тог удружења.
Уместо тога, многи власници после неког времена пуштају псе на улицу не водећи
рачуна о томе да ће се због тога њихов број повећати, као и
да ће представљати проблем
за раднике комуналних служби и потенцијалну претњу за
пролазнике.
Стерилизација паса је хируршко одстрањивање репродуктивних органа женкама у

тоталној анестезији. Иако постоје бројне предрасуде у вези
с тим ветеринарским захватом, он се препоручује као
превентива за низ болести и
као најефикаснији начин за
смањење броја паса. Утврђено
је да је предност стерилизације и у томе што не изазива
никакве промене у понашању
четвороножних љубимаца.

У Панчеву и у бројним другим градовима у Србији већ
неколико година се спроводи
програм „Ухвати, стерилиши
и пусти”, који је осмишљен
ради смањења броја паса на
улицама. Захваљујући томе
велики број тих животиња је
након кастрирања поново враћен у своју животну средину,
али је њихово даље размножа-

вање онемогућено и стављено
под контролу.
Иако их још увек има доста на
панчевачким улицама и у околним селима, важно је рећи да је
захваљујући напорима радника
службе „Зоохигијене” њихов број
знатно мањи него претходних
година, као и то да они који су
стерилисани нису агресивни и
не нападају људе.
М. Г.

ПРОМЕНА ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ О ЖИВОТИЊАМА?
Крајем прошле године у нашем граду је било много полемика поводом важеће градске одлуке којом је регулисано држање домаћих животиња. Највише опречних реакција било је због
тога што је њоме било прописано да наши суграђани у својим кућама и становима смеју да
држе највише две мачке или два пса. Међутим, како се најављује, та одредба ускоро треба да
буде промењена, а број кућних љубимаца више неће бити лимитиран. Како се најављује, убудуће ће примарно бити то да ли онај ко жели да их држи испуњава све услове за то.

Да би смањили материјалну
штету коју им причињавају
бахати и немарни појединци, запослени у „Хигијени”
ових дана су почели по граду да постављају контејнере
за бацање пепела.
Тај посао је започет на
Миси, испред дечјег вртића
„Петар Пан”, а предвиђено
је да се настави и у другим
деловима града.
Наши суграђани који живе
у том делу Панчева раније су
ту често стварали дивље депоније и бацали врео пепео у
контејнере. Остаје да се види

да ли ће се после ове промене ситуација побољшати.
Током првих тридесет дана ове године на територији
нашег града је изгорело и
уништено петнаест контејнера, због чега је „Хигијени”
нанета штета већа од
300.000 динара.
То значи да апели запослених у том ЈКП-у упућени
грађанима да сачекају док
се пепео не охлади, па да га
тек онда сипају у џакове, које треба да остављају поред
контејнера, још увек немају
ефекта.
М. Г.

ОВИХ ДАНА ШИРОМ СРБИЈЕ

Уписивање
у војну евиденцију
У војним одсецима широм
Србије, па и у нашем граду,
2. фебруара је почело уписивање младића рођених
1997. године у војну евиденцију. Поред њих, том акцијом су обухваћени и они што
још нису испунили ту обавезу у календарској години у
којој су навршили осамнаест година живота.
Уписивање младића у војни списак обављаће се сваког радног дана од 9 до 14
сати, а трајаће до 27. фебруара. Сваки осамнаестогодишњак који жели да заврши
тај посао мора понети са собом личну карту, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Младићи који живе у иностранству ову обавезу могу регулисати у нашим амбасадама.
Уписивање у војну евиденцију није припрема за
враћање обавезног служења
војног рока, укинутог средином децембра 2010. године.

У питању је само административна
формалност,
предвиђена Законом о војној, радној и материјалној
обавези.
Подсећамо, војни рок у
трајању од неколико месеци сада служе само младићи који се добровољно
пријаве за то. Од ове године ће бити уведена и тзв.
активна резерва, која ће
умногоме наликовати на
сличне војне формације
које постоје у Америци и
на Западу. Они који се
пријаве за то мораће сваке
године да иду на обуку у
трајању од 45 дана и на
припреме за служење у војним мисијама, које ће трајати 60 дана. За то време
ће бити плаћени и здравствено осигурани, а радни
стаж ће им мировати. Уколико буду позвани да учествују у некој мисији, мораће да остану 180 дана.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ако имаш пса, имаш
и буву
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта (треба да) има онај ко има пса.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Мој пас”
Тање Лучић за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМСове:
„Ко има пса, (треба да)
има и буву, коску и друга!”
063/7303...
„Ко има пса, има и идеалну прилику да свом љубимцу исплете клот-фркет
оделце.” 060/6672...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на

питање у чему се огледа трагикомичност неке ситуације. Они ће освојити по један
примерак књиге „Чизмаши”
Драгослава Михаиловића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:
„Трагикомичност ситуације у случају Апотеке је
очигледна. Запослени се
осећају као пилићи, а одговорни људи у граду као продавци кучине.” 064/2065...
„Трагикомично је кад се
неко оклизне на сахрани.”
065/8662...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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МЛАДИ ИЗ ФРАНЦУСКЕ У ПАНЧЕВУ

Посетили место
страдања Јевреја
У оквиру путовања по Европи на које су пошли да би
обишли места највећег
страдања Јевреја и Рома током Другог светског рата,
шездесет шест средњошколаца и шест професора из
Кутанса у Француској посетило је 2. фебруара наш
град. Домаћин им је била
Јеврејска општина Панчево.
У пратњи двадесет вршњака из Ужица гости из
Француске су најпре обишли споменик Стратиште
на путу за Јабуку, где су нацисти убили више десетина
хиљада Јевреја, Срба и Рома
током Другог светског рата.
После тога у Градској
управи су их примили Тигран Киш, председник
Скупштине града, и Милан
Јакшић, директор Историјског архива Панчева.
Након њиховог обраћања
гостима су у великој сали
Градске управе приказана
два кратка документарна

ком Другог светског рата.
Додао је да је та прилика
искоришћена да се скрене
пажња на нацистичке злочине у Панчеву који су се
десили само петнаестак дана након почетка Другог
светског рата.
Током пријема за госте у
Градској управи Милан Јакшић је између осталог рекао
да у Панчеву није било много Јевреја пре Другог светског рата, али да су они
имали велики друштвени
утицај. Подсетио је да је
Ђорђе Вајферт, градитељ
прве пиваре на Балкану, која се налазила у Панчеву,
био Јевреј.
Јакшић је додао да је непосредно пред почетак Другог светског рата у Панчеву
живело само шест стотина
Јевреја, а да их је на територији јужног Баната било око
четири хиљаде. Други светски рат их је преживело само четиристо осамдесет.

филма о стрељању цивила у
Панчеву само две недеље после априлског бомбардовања
Београда 1941. године и окупације тадашње Југославије.
Потом су гости из Француске и Ужица посетили
панчевачки Народни музеј,
а боравак у Панчеву су завршили обиласком Свиларе,
која је током Другог светског рата била нацистички
логор.
Председник Скупштине
града Тигран Киш изјавио је
да је долазак младих из
Француске прва посета
Панчеву из иностранства
поводом страдања Јевреја и
бројних других цивила то-

– Након што су нацисти
почели ликвидације Јевреја, Срба и Рома на Стратишту, свакодневно је камионима довожено на стрељање
више од четири стотине људи. Изабрали су то место зато што је било далеко и од
Панчева и од Јабуке, као и
зато што је, с обзиром на
близину реке, било немогуће за бекство. Злочини који
су се на том месту догодили
не могу се разумети и схватити, али о њима се мора
говорити новим генерацијама да би били схваћени као
опомена и да се више никад
не би поновили – додао је
Јакшић.
М. Г.

САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшен разбојник,
хтео да опљачка жену

У околини Беле Цркве је
ухапшен Д. К. из нашег града, рођен 1969. године, због
основане сумње да је уз помоћ једног малолетника
ушао у кућу шездесетпетогодишње жене, физички је
напао и тражио да му да новац – саопштила је Полицијска управа Панчево.

У саопштењу пише и да је
ухапшени том приликом
лакше повредио жену, због
чега јој је указана помоћ у
болници у Вршцу.
Осумњиченом је одређено
задржавање до 48 сати и он
ће, уз кривичну пријаву, бити
приведен надлежном тужилаштву у том граду.
М. Г.

Петак, 5. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ПИШЕ: СЛОБОДАН МОМЧИЛОВИЋ

ПУТ ДО СПОМЕНИКА ВЕЧНОЈ ЉУБАВИ
Био је крај радног дана за становнике Делхија када сам се
заглавио у непрегледној реци
саобраћаја, разливеној као
после цунамија по широким
престоничким булеварима.
Улицама је загосподарио потпуни хаос.
Хиљаде најразличитијих
превозних средстава: аутомобила свих модела и боја, украшених камиона с приколицама и без њих, претоварених
трактора, ишараних нових и
старих расклиматаних аутобуса, мотоцикала, бицикала
на два и три точка... На мотоциклима, кроз гужву, путују
читаве породице: отац за
управљачем, уснула дечица у
средини и мајка позади. Малу
предност у проласку има онај
ко први започне неку радњу, а
највећу, готово неограничену
предност и сва права имају
свете краве. Очигледно да је
саобраћај одавно прерастао
могућности метрополе. Упркос изградњи градског метроа
не назире се решење овог проблема.
После дуготрајног мукотрпног пробијања полуосветљеним градским улицама у
вечерњим сатима приспео
сам у хотел „Лорд Буда”, на
заслужени одмор. Тог дана
сам „дипломирао” хаос на индијском „уличном универзитету”, с врло добром оценом.
Наредног дана у свитање,
ишчекујући минибус за Агру,
посматрао сам Делхи како се
ужурбано буди. Опустелим
Пахарганџом лењо тумарају
изгладнели пси луталице, повремено прође понеко возило
или поспани пролазник, док
се бука и жамор тихо прикрадају из даљине. До Агре, удаљене око 200 километара, најбрже се стиже авионом (за
шездесетак евра). Путовање
возом као најјефтинију, али и
најспорију опцију, нисам одабрао пошто нисам био при-

Трговачка улица у Делхију
премљен за специјалну авантуру: железнице Индије. Тако
сам за једнодневни излет у
Агру и обилазак околине одабрао стандардни аранжман
аутобусом по цени од педесет
евра, што укључује улазнице
за обилазак најважнијих локалитета.
Сунце се увелико ближило
зениту док смо шареним минибусом јурили ауто-путем
број 22А. Крајолик ни налик
Индији коју сам до тада видео, хаотичној и сиротињској,
лидеру по броју сиромашних.
Дуго се возим најсавременијим ауто-путем са по три асфалтне траке раздвојене металном оградом и широким
зеленим појасом. Са обе стране саобраћајнице шири се непрегледно насеље, попут Новог Београда. Пролазимо кроз
Ноиду – модерно предграђе
Делхија, налик развијеним
европским градовима. Ту се
настањује све бројнија и моћнија средња класа многољудне Индије.
На другом крају, стотинак
километара од центра Делхи-

ја, налази се ексклузивно насеље Сакет, налик нашем Дедињу, са улицама пуним бујног
растиња и изузетно луксузним
вилама, базенима и вртовима.
Булеварима нечујно клизе најлуксузнији аутомобили хитајући ка огромним шопингцентрима. И то је Индија.
Након 150 километара
удобне вожње код Вирдивана
скрећемо десно, да бисмо недуго потом ушли у град на путу свиле. Пролазимо кроз Матуру, град на раскрсници великих трговачких путева и
родно место господара Кришне, осмог аватара бога Вишнуа. У хиндуизму богови нису имагинарни, они се рађају
и живе на земљи међу људима
с ликом и особинама својих
поданика. Како би се означило ово посебно место у част
Кришне, подигнут је храм Кешав Дев, опеван у епу „Махабхарата”.
Након три сата вожње стижемо и преко дугог челичног
моста на реци Јамуни улазимо у град Агру. Посебан утисак с високог моста оставља

призор прања и сушења веша
становника великог града;
многобројни избледели чаршави разапети по стенама око
пресахле реке подсећају на
непрегледна јата белих лабудова на спрудовима Јамуне.
У великом индустријском
граду с више од милион и по
житеља веома је отежано кретање кроз закрчене прашњаве
улице. Преоптерећени шарени камиони, пренатрпани аутобуси с путницима по крововима, аутомобили непознатих
марки и боја, рикше, спретни
бициклисти, трактори с неколико приколица и неизбежне
свете краве – сви су истовремено присутни, измешани и
испреплетани у невероватном
вртлогу. Посматрачу изгледа
готово немогуће да ће успети
да се испетља и настави жељеним правцем.
После шокантног сусрета с
једним од најпрљавијих градова у Индији као блесак муње у ноћи делује изненадна
појава витке беле грађевине
Таџ Махал, због које сам овамо и дошао.

НЕСХВАТЉИВА ГРЕШКА У ПИСАРНИЦИ ТУЖИЛАШТВА

Пресуда касно достављена
Због пропуста
запослених оштећени
онемогућени да
се жале
Најављено
формирање комисије
која ће поводом
овога покренути
дисциплински
поступак
Због грешке запослених у писарници панчевачког тужилаштва породица Маријане Јојкић, која је преминула пре десет година након погрешног
лечења у панчевачкој болници, неће моћи да уложи жалбу
на првостепену пресуду хирургу Александру Ивици. Он
је неправоснажно осуђен децембра прошле године због
тога што је, како је оцењено у
пресуди, неодговарајућим реаговањем допринео погоршању њеног здравственог стања.
– Шокирани смо и запрепашћени због тога што се десило.
Суђење је трајало десет година
и када смо очекивали да на то
мрцварење буде стављена тачка, догодио се овај необјашњив
пропуст. Судија је званично
образложио пресуду 30. децембра. Након тога је доставио њен
текст писарници и требало je да
она одатле буде прослеђена нашем адвокату и браниоцу оптуженог, као и тужилаштву. Међутим, представница Основног
јавног тужилаштва која је за-

ступала ту институцију у нашем случају није добила текст
пресуде ни после осам дана, колико је рок, због чега је онемогућена и спречена да поднесе
жалбу – изјавио је Никола Миловановић, отац преминуле
Маријане.
Тужилаштво: комисија
ће испитати случај
Поводом овога је реаговало и
Више јавно тужилаштво. У саопштењу које је потписала
Славица Црвени Бубњевић,
портпарол те институције, пише да „пресуда очигледном
омашком није достављена поступајућем заменику на разматрање и оцену да ли је потребно изјавити жалбу против
одлуке о кривичној санкцији”.
У саопштењу се најављује да
ће због пропуста радника писарнице Основно јавно тужилаштво у Панчеву формирати
комисију која ће покренути и
водити дисциплински поступак, те након тога одлучити о
евентуалној одговорности радника, о чему ће јавност бити
благовремено обавештена.
„Такође напомињемо да је у
конкретном случају тужилаштво доказало кривицу и одговорност поступајућег доктора Ивице Александра, те да је
тужилаштво задовољно осуђујућом пресудом, као и сами
оштећени у поступку”, пише
између осталог у саопштењу.
Подсећамо, Ивица је почетком децембра прошле године
неправоснажно осуђен на једанаест месеци кућног при-

твора уз ношење електричне
наногице.
На крају суђења, које је трајало девет година (!), он је проглашен кривим јер је оцењено
да је због неодговарајућег лечења и погрешно прописане
терапије допринео да дође до
погоршања клиничке слике
пацијенткиње Маријане Јојкић
након што је она марта 2006.
године примљена у панчевачку
болницу у тешком стању.
После неколико дана је
пребачена у Ургентни центар
у Београду, где су лекари по-

кушали да је спасу, али је четири дана касније преминула.
Закључено је да је изгубила
живот јер је због погрешне
дијагнозе коју су поставили
лекари у Панчеву добила сепсу. Умрла је у двадесет шестој
години, а иза себе је оставила
двоје деце.
Представница Основног јавног тужилаштва је у својој завршној речи на суђењу изјавила да је у два стручна вештачења која су спровели београдски и нишки лекари непобитно утврђено да је Ивица неса-

весно поступао и да је због тога изазвао смрт оштећене.
Додала је да у прилог таквој
констатацији говори то што су
и лекари у београдском Ургентном центру који су оперисали Маријану утврдили да
постоји директна веза између
Ивичиних поступака и смрти
оштећене.
Адвокат Александра Ивице:
није крив!
С друге стране, адвокат Недељко Мартиновић, који је бранио
Ивицу, изнео је потпуно другачије мишљење. Он је истакао
да има низ доказа за то да његов штићеник није починио
кривично дело против здравља
људи за које се теретио и да не
сноси никакву одговорност за
лечење Маријане Јојкић.
Мартиновић је у завршној
речи изнео више доказа који
говоре у прилог томе да је у
лечењу Маријане Јојкић учествовало више панчевачких
лекара, а не само др Александар Ивица.
Додао је да је после смрти
Маријане Јојкић њен случај у
панчевачкој болници испитивала лекарска комисија коју је
формирало
Министарство
здравља и да су њени чланови
установили да Ивица није направио ниједну грешку. Мартиновић је изјавио и да није
постојала могућност да Ивица
одмах, већ након првог прегледа, утврди тачну Маријанину
дијагнозу и да није крив што се
њено здравствено стање накнадно погоршало.
М. Г.
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КАЧАРЕВАЧКА АМБУЛАНТА У НОВОМ РУХУ
Реконструкција
зграде након
четрдесет година
Ускоро радови
и у Долову
После амбуланте у Брестовцу
реконстриусана је још једна –
овог пута у Качареву.
Након година одлагања
објекат је прилагођен савременим здравственим стандардима, а званично отварање је
приређено у четвртак, 28. јануара.
Том чину су присуствовали
градски челници, као и људи
из Дома здравља.
Вишегодишње ишчекивање
Градоначелник Панчева Саша
Павлов истакао је да је, после
дужег ишчекивања, зграда опсежно реконструисана, па је
тако, рецимо, поред електричних и водоводних инсталација, замењен и котао, што ће
бити од великог значаја при
постизању енергетске ефикасности и довести до умањења
материјалних трошкова.
– Иако је Град највише инвестирао, морам похвалити и
учешће Месне заједнице, школе и донатора, што је допринело да Качаревци добију квалитетније услуге из области примарне здравствене заштите.
Остало нам је да у неколико
места обавимо још неке ситније радове, чиме ћемо остварити стратешки циљ да све амбуланте, посебно у селима, буду достојне времена у којем
живимо – навео је Павлов.
Директор Дома здравља др
Слободан Овука рекао је да су

Задовољни и корисници и запослени
радови започети почетком октобра 2015. године и отада је
урађена комплетна водоводна
и канализациона мрежа, обновљена је столарија и обављени су молерско-фарбарски, термомашински и подополагачки радови. Поред тога, замењени су грејна тела,
цеви и вентилатори, као и целокупна дрвена спољна столарија новом пе-ве-це и алуминијумском столаријом. Постављени су и комарници, венецијанери и нова врата на
санитарним чворовима.
– Задовољство је веће ако се
зна да смо још од 2013. године покушавали да ову амбуланту доведемо у стање нормалних услова за лечење и
рад. Нажалост, због одређених околности, инвестицију
смо успели да уврстимо тек у
прошлогодишњи буџет и

обезбедимо дванаест милиона динара – рекао је Овука.
Посао је поверен Дирекцији за изградњу и уређење Панчева, чија директорка Маја
Витман каже да се није знало
шта ће се тамо затећи, будући
да у објекат није улагано четрдесет година, то јест од самог његовог подизања.
– Нисмо имали чак ни пратећу техничку документацију
на коју смо могли да се ослонимо. У току извођења посла
дошли смо до закључка да хидроизолација у овој згради
није постојала, па смо морали
да продужимо радове како
бисмо заменили подлогу – истакла је Витманова.
Сарадња институција
Др Валерија Рајковић, шеф
качаревачке амбуланте, навела је да под сводовима обно-

вљеног објекта раде четири
лекара и десет медицинских
сестара, који пружају комплетну примарну заштиту за
око шест хиљада деце и одраслих лица. Она је захвалила
свима на овако лепој здравственој станици и позвала Качаревце да се јаве својим изабраним лекарима како би
обавили превентивне прегледе, који ће бити заказивани по
усвојеним процедурама, па
неће бити гужви.
Позитивне импресије изразила је и главна сестра Славица Стојановски, уз очекивање
да ће ускоро бити приведена
крају и замена намештаја.
Први човек села Бранко Бокун нагласио је да ће његови
суграђани с добијањем велелепног објекта осетити бољитак и подсетио да је Месна заједница за време трајања радова здравственим радницима
ставила на располагање своје
просторије и друге ресурсе.
Добар однос поменутих сеоских институција похвалила
је и чланица Градског већа задужена за здравство др Мирела Петровић, рекавши да је
захваљујући тој сарадњи амбуланта прибавила много
апарата. Она је наговестила и
нова уређивања објеката у насељеним местима.
– С обзиром на то да су зграде у исто време настале, пандан с Качаревом је Долово, па
ће ове године и у тамошњем
објекту кренути друга фаза радова, док ће у Глогоњу бити санирана кровна конструкција, а
у Брестовцу се очекује прикључење водовода и електроинсталације – најавила је чланица Градског већа.

АМБАСАДОРКА МАКЕДОНИЈЕ У ЈАБУЧКОЈ ШКОЛИ

Све више деце учи матерњи језик
Након што је обавила разговоре с градским челницима, амбасадорка Македоније у Србији Вера Јовановска Типко се у
уторак, 2. фебруара, заједно с
представницима Националног савета македонске националне мањине и градским
већником за образовање, запутила у Јабуку, место с највећим процентом припадника
те заједнице у нашој земљи.
Висока гошћа је том приликом, с намером да подржи
ученике који изучавају предмет Македонски језик са елементима националне културе,
посетила Основну школу „Го-

нентних македонских аутора
с посветама, а одређену количину је наменила школској
библиотеци.
– Амбасадорка је изразила
задовољство виђеним и, поред
осталог, изнела идеју да се наша школа побратими с неком
македонском, а обећала нам
је портрет Гоце Делчева, чије
име носимо – рекао је Урошевић.
Вера Јовановска Типко најавила је и могућност да обележавање седамдесетогодишњице од доласка Македонаца у јужни Банат почне баш у
Јабуци.

це Делчев”, где су је дочекали
директор те установе Милисав Урошевић и председник
Скупштине Месне заједнице
Јабука Слободан Илић.
У том месту већ четврту годину уторком и четвртом наставу на поменутом језику држи професорка Лилијана Лазареска, а број заинтересоване
деце континуирано се увећава, па их је сада тридесет шесторо или тринаесторо више
него лани.
Они су припремили пригодан рецитаторски програм у
част доласка амбасадорке, која им је поклонила књиге еми-
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Оставкама изневерили Одлуке досад нисмо
суграђане
доносили појединачно
Протеклих дана је седам чланова Скупштине МЗ Јабука, од
четрнаест, колико је био пун
сазив, поднело оставке на своје чланство. На питање зашто
су то урадили, одговор је да
није реч о постигнутим резултатима заједничког рада, већ
да је у питању ЈКП „Вод-ком”,
иако више од три године месне
заједнице немају ингеренције
над комуналним предузећима
у насељеним местима.
Њихов одговор нећу јавно
пренети, али имам утисак да
су на овај начин највише изневерени сами Јабучани, који
су исказали поверење појединцима да брину о нашем
месту. Ишчекивања суграђана су изневерена и надам се
да ће им ови догађаји додатно скренути пажњу на то коме ће свој глас и поверење
указати на свим наредним
изборима.

Као председник месне скупштине скренуо сам им пажњу
на то да својим оставкама доводе у питање даљи рад и посебно
финансирање из градског буџета. То је након извесног времна
уродило плодом, јер се један од
чланова предомислио, па ћемо
и убудуће имати кворум и моћи
да доносимо важне одлуке.
(Надам се да ће и остали кренути тим путем.)
Мени је веома важно да место
у којем живи моја породица има
уређене улице, тротоаре, игралишта, парк; да успемо да створимо
инфраструктуру коју нисмо имали, као и пратеће садржаје, и све
то стављам испред личних интереса или анимозитета.
Што се мене тиче, трудићу
се да будем од користи и својим радом допринесем развитку и напретку наше Јабуке.
Слободан Илић, председник
Савета Месне заједнице Јабука

Поводом наведеног у протеклом броју „Панчевца” осећам
потребу да изјавим следеће.
Не слажем се с председником Скупштине МЗ Ново Село Славетом Бојаџиевским да
је Месна заједница направила
уштеду одрицањем од 500.000
динара у овогодишњем сеоском буџету. Уосталом, ако
упоредимо износе текућих
средстава ове и претходне године, видећемо да су нам у
2016. години она смањена са
2,6 на 2,1 милион динара.
На седници која је претходила буџетској, Бојаџиевски
се сложио са одборницима и
успротивио смањењу буџета
Месне заједнице у корист Града када је у питању финансирање спортске хале.
Међутим, након само пар
недеља променио је мишљење, траживши на наредној
седници супротно и неизгла-

савање чак условио својом
оставком.
Подсећам да је то једини
новац који донекле омогућује
аутономију Месној заједници
у функционисању и да смо
убедљиво на последњем месту
по износу у односу на сва друга села.
Изненађује ме изјава председника Скупштине Месне заједнице како је сам одлучио
да не буде доделе повеље због
могуће политизације. Ако неко има право да донесе одлуку
о (не)додељивању, то је Скупштина Месне заједнице, а не
појединац. Демантујем и да је
било политизације. Да апсурд
буде већи, сви смо се сложили
с предлогом Бојаџиевског, а
он је ипак одлучио да све даље
уради мимо договора.
Предраг Шкаљак, члан
Скупштине МЗ Ново Село

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: На сугестију Месне заједнице
Дирекција за изградњу и
уређење Панчева ускоро ће
отворити поступке јавних
набавки за асфалтирање делова улица Моше Пијаде
(од Млинске до Поњавичке) и Ђуре Јакшића, испред
православне цркве. Након
последњих падавина попустио је кров зграде Дома
културе, и то изнад балкона, мале сале и читаонице.
Банатско Ново Село: Скупштина Месне заједнице на
наредном састанку треба да
усваја финансијски план.
Институт „Тамиш” организоваће предавања за ратаре
у суботу и недељу од 17 сати
у малој сали Дома културе.
Долово: Стендап комичар
Мирослав Ђорђевић гостовао
је у суботу, 30. јануара, у Дому културе. Истог дана су у
Месној заједници спроведени превентивни лекарски
прегледи. „Дани вина”, отворени протекле недеље промоцијама у центру села и на
Корзоу, биће настављени у
петак (15–20 сати) и суботу
(10–15 сати) прикупљањем
узорака у просторијама Месне заједнице. У суботу, 6. фебруара, на пијачном тргу ће
бити одржано такмичење у
испијању шприцера, а у плану су и подела садница винове лозе и обилазак винских
подрума, док ће увече у Дому
културе бити проглашени победници. У истом простору у
понедељак, 8. фебруара, од
17 сати, биће промовисана
нова књига афоризама Зорана Т. Поповића под називом
„Даће Бог, ако Бог да”.
Глогоњ: Новоизграђена екочесма свечано је пуштена у
рад у среду, 3. фебруара.
Истог дана је одржано предавање за повртаре у Дому
културе, у којем ће у петак,
5. фебруара, од 18.30, бити
одржано вече афоризама
Зорана Т. Поповића.
Иваново: Без обзира на то
што ће ове године изостати

подршка Града, поново ће
бити обележен Дан матерњег језика, 21. фебруара.
МКУД „Боназ Шандор” ће
поводом фаршанги приредити дечји маскенбал у суботу, 7. фебруара, од 15 сати, у Дому културе.
Јабука: Амбасадорка Македоније у Србији је у среду,
3. фебруара, посетила школу. Трибина на тему превенције утицаја алкохола,
дроге и дувана, на којој је
говорио др Мирослав Тепшић, начелник Хитне помоћи, одржана је у суботу,
30. јануара.
Качарево: Реконструисана
амбуланта отворена је у четвртак, 28. јануара. Представа под називом „Принцеза на зрну грашка” београдског позоришта „Пинокио” биће одиграна у петак,
29. јануара. Двадесет девета
„Светска сланинијада” биће
одржана од 18. до 21. фебруара.
Омољица: Изложба под називом „220 година занатства у Панчеву” отворена је
у четвртак, 28. јануара, у

Дому културе, а истог дана
су у Месној заједници обављени бесплатни превентивни прегледи. Градско
веће упутило је предлог
Скупштини града да се црвенолисна буква из омољичког парка прогласи спомеником природе.
Старчево: Претпремијерна
промоција књиге афоризама Зорана Т. Поповића одржана је у четвртак, 28. јануара, у Дому културе. У току
је сређивање просторије на
другом спрату поменуте
установе, која ће служити
као уметничка радионица.

ВАНДАЛСКИ ПИР НА СРЦ-у „ЈЕЗЕРО”

Зауставити штеточине
У ноћи између 1. и 2. фебруара непознати починиоци демолирали су објекте
на Спортско-рекреативном
центру „Језеро” у Качареву.
Наредног јутра радници
локалног комуналног предузећа су, приликом
редовног обиласка
популарног купалишта, могли само
да констатују последице вандалског
пира. Поломљени
су црепови на кућици дежурног лица, где се преко зиме чувају пумпе и
други материјал;
уништени су и зидови монтажно-демонтажне зграде (у
летњем периоду служи као
кафић), а штета је причињена и на крову такозваног
одморишта, које су подигли
чланови Кошаркашког клуба „Јединство”.
ЈКП Качарево ће, као старатељ СРЦ-а „Језеро”, ускоро започети санацију поменутих објеката, а директор
те фирме Васо Кркобабић
наводи да се овако нешто
догађало и раније.
– Све то смо уредно пријављивали
Полицијској
управи, али до сада није би-

ло никаквих резултата. Овде
није реч о провалама, већ о
пуком насилничком иживљавању, будући да у поменутим објектима нема ничег
што би било интересантно
лоповима. Стога још једном

апелујемо на све да се престане с тим бесмислом – нагласио је Кркобабић.
Овај непланирани трошак
је озбиљан финансијски ударац за ионако скроман буџет
качаревачког предузећа, које разматра могућност постављања видео-надзора на
поменутој локацији.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Културни телекс
Музика
Четвртак, 4. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра:
„Прешернов дан”.
Петак, 5. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: концерт састава „Легенде”.
Петак, 5. фебруар, 21 час, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт Дулета Ресавца и бенда „Стоикс”.
Субота, 6. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: АСАП парти.
Уторак, 9. фебруар, 15 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт дечјег хора Панчевачког српског црквеног
певачког друштва.
Уторак, 9. фебруар, 18 сати, сцена Културног центра: концерт „Тамбурашка прича”, у извођењу ученика МШ „Јован
Бандур”, тамбурашке секције ОШ „Зага Маливук“ из Београда и Тамбурашког оркестра „Тамбураторијум“.
Среда, 10. фебруар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
виолинисте Ивана Ћирковића и пијанисткиње Катарине
Хаџи Антић Татић.

Предавања/промоције
Уторак, 9. фебруар, 20 сати, Свечана сала Народног музеја: предавање Николе Влајића о улози Стевана Петровића
Книћанина и Адама Косанића у српском народном устанку из 1848/49. године.
Четвртак, 11. фебруар, 19 сати, фоаје Културног центра:
промоција часописа „Елементи” Центра за промоцију науке. Учествују Ивана Хорват, Слободан Бубњевић и Немања
Ђорђевић.

Тематски програм
Четвртак, 4. фебруар, 17 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: прослава десет година рада удружења „На пола пута“.
Уторак, 9. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: вече салсе.

Филм
Среда, 10. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: у оквиру „Филмске среде” биће приказан филм
„САД” из 1999.
Четвртак, 11. фебруар, 19 сати, школа цртања Дома омладине: „Ликовност кроз филм” (пројекција филма „Cave of
Forgotten Dreams”).

Изложбе
Четвртак, 11. фебруар, 13 сати, фоаје Културног центра:
изложба фотографија и паноа – пропагандни материјал за
програме Културног центра Панчева од 1966. до 1976.

Представе
Понедељак, 8. фебруар, 19.30, дворана Културног центра:
позоришна представа „Прах” Ђерђа Шпира.

Програм за децу
Субота, 6. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
„Позоришни матине суботом” – представа „Ноди” Позориштанца „Јеленица”.
Културни центар

чет пет суб нед пон

ДОБРИ ДИНОСАУРУС (3Д, синхронизовано)

16.00 16.00

ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ ЦРНЕ

18.00 18.00
20.00 20.00

СИЗИФ К

уто сре

20.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„На крају дуге”
Кристине Бејкер Клајн
Моли ће ускоро напунити
осамнаест година, али пунолетство за њу не представља разлог за славље.
Тај дан ће обележити крај
обавеза социјалног система, а последња хранитељска породица у коју је Моли смештена нема намеру
да је задржи када чекови
престану да стижу.
Неочекивани
сплет
околности доводи је у кућу
богате удовице Вивијан,
којој треба да помогне у
распремању тавана. Напрасита и достојанствена,
ненавикнута на доброчинство и лепу реч, Моли с подозрењем посматра симпатичну старицу која жели да
јој буде пријатељ. Међутим, када завири у кутије

Петак, 5. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕПОТА ЖЕНА У ДЕВЕТ СЦЕНА
Марија Мага
Магазиновић као
инспирација
за плесну представу
После Панчева следи
извођење у Београду
Плесна представа „Венера
пред огледалом” премијерно
је одиграна у четвртак, 28.
jануара, у дворани „Аполо”.
Извеле су је Тијана Малек и
Драгана Станисављевић, које
уједно потписују режију и кореографију за овај комад.
Представа je пројекат „ДДТ –
Креативног центра за покрет”, а састоји се из девет
сцена у којима је приказан
положај жена у Србији с почетка 20. века и данас кроз
различите плесне технике.
Инспирација за ову плесну
представу кореографкињама је
била Марија Мага Магазиновић, прва модерна српска плесачица и теоретичарка плеса,
филозофкиња и активисткиња,
као и Рубенсова слика „Венера
пред огледалом”.
– Представом смо желеле
да дамо на значају Маги Магазиновић, жени која је толико тога урадила за нас, а о томе се мало зна. Борила се за
духовност, унутрашњу лепоту
и образовање жена, отворила
је прву школу модерног бале-

Сцена из представе Тијане Малек и Драгане Станисављевић
та пре него што је у Народном
позоришту постојао балет.
Пратила је трендове у свету и
доносила их у Србију. Тема
представе је лепота – лепота и
у духовном и у физичком
смислу; шта је то што данас

Бити део позоришног спектакла
У мјузиклу „Sweet Charity” у
Позоришту на Теразијама, који је премијерно изведен у петак, 29. јануара, у балетском
делу ансамбла наступају две
Панчевке – балерине Мирела
Божић Јовановић и Лидија
Новаковић, као и суграђанка
Бојана Рацић, која је чланица
хора Позоришта на Теразијама. Све три имају запажене
улоге у овом комаду, урађеном
по култној бродвејској представи из шездесетих „Sweet
Charity”, за коју је кореографију урадио чувени Боб Фоси.
Истоимени београдски позоришни мјузикл режирао је
Михаило Вукобратовић, а поред глумачког ансамбла, у комаду учествују и балет, хор и
оркестар Позоришта на Теразијама. Већину учесника притом чине стипендисти школе
„Jacob’s Pillow”, чије су полазнице биле и Мирела Божић
Јовановић и Лидија Новаковић. Заправо, сама сарадња
Позоришта на Теразијама и
школе „Jacob’s Pillow” била је
једна је од важних тачака у
одабиру баш овог комада. Мирела Божић Јовановић је део
лета провела у наведеној
играчкој радионици у Амери-

ци, где је радила с кореографима из трупе Боба Фосија,
тако да је играчки стил карактеристичан за овај комад учила на самом извору. Слично
искуство има и Лидија Новаковић, која је 2014. године била у том програму.
– Велико је задовољство бити део екипе у овој представи,
коју смо спремали скоро три
месеца. Већи део кореографије ослања се на оригинал који
је урадио Боб Фоси давних шездесетих и она, поред тога што
је ефектна, захтева и праћење
његовог
карактеристичног
стила. У школи „Jacob’s Pillow”
смо много слушали и учили
баш о овом стилу и овој пред-

Дела Баха, Бетовена,
Сарасатеа...

Два читаоца који до среде, 10. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Ко/шта
је на вашем крају дуге?”, наградићемо по једним примерком
књиге „На крају дуге” Кристине Бејкер Клајн. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у
Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

преовлађује у Србији, шта се
сматра лепим уопште у женској популацији и зашто се често, да тако кажем, више
вреднују пролазност и изопаченост од образовања, духовности и унутрашње лепоте же-

„SWEET CHARITY” У ПОЗОРИШТУ НА ТЕРАЗИЈАМА

КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

на тавану које чувају тајну
Вивијанине прошлости,
откриће да су њихови животи много сличнији него
што је могла и претпоставити…

на. Бавиле смо се контрастом
духовне и физичке лепоте –
објаснила је кореографкиња
Тијана Малек.
Након панчевачке премијере комад ће бити изведен и у
Београду.
– Панчевачка публика је
едукована и строга, прати алтернативну сцену и критички
је настројена према њој. Зато
волимо да премијеру одиграмо овде, да сагледамо критике и евентуално нешто променимо, а планирамо да је у
скорије време представимо и
београдској публици – рекла
је Тијана Малек.
Пројекат „Венера пред
огледалом” подржали су Град
Панчево, Институт за уметничку игру из Београда и Дом
омладине Панчево. „ДДТ –
Креативни центар за покрет”
су пре дванаест година основале Драгана Станисављевић,
Тијана Малек и Дубравка Суботић, као независну позоришну трупу чији се рад базира
на истраживању, развијању и
промовисању савремене игре.
До сада је тај центар за покрет продуцирао више од десет плесних представа, међу
којима се издвајају „Њујорк–
Београд”, „Блокови”, „100 кашика” и „Живот на распродаји”, чија је премијера била у
јуну прошле године.
М. Манић

Наш суграђанин виолиниста
Иван Ћирковић и пијанисткиња Катарина Хаџи Антић Татић одржаће концерт у среду,
10. фебруара, од 18.30, у сали
Музичке школе „Јован Бандур”. Гошће вечери биће Сара
Влајић (харфа) и Александра
Тајдић (виолина), а на програму ће бити дела Ј. С. Баха,
Л. ван Бетовена, П. Сарасатеа
и других аутора.
Иван Ћирковић je oсновно
музичко образовање стекао у
класи проф. Борјане Стражмештеров, а матурирао је у МШ
„Јован Бандур” у класи проф.

Хелене Маринц. Тренутно је
студент четврте године Факултета музичке уметности у Београду у класи проф. Љубомира
Михаиловића, а у току школовања сарађивао је и са проф.
Мадлен Стокић Васиљевић. Београђанка Катарина Хаџи Антић Татић завршила је студије
клавира у класи проф. Јасмине
Гавриловић на Факултету музичке уметности у Београду. Од
2000. године ангажована је на
Факултету музичке уметности
у Београду као уметнички сарадник на катедри за гудачке
инструменте.

стави – рекла је Лидија Новаковић.
Мирела Божић Јовановић
објаснила је да су припреме за
овај мјузикл биле веома захтевне, али јој је пријало да игра
неке од антологијских плесних
нумера Боба Фосија. Она је посебно издвојила узбудљиву нумеру „Ритам живота”, у којој је
на сцени педесетак глумаца,

певача и играча, док њена колегиница Лидија Новаковић
лети увис и удаљ попут стреле.
– Балетски играчи у нашој
земљи, нажалост, ретко имају
прилику да заиграју у било
чему након завршетка школовања, а посебно у једном овако великом лиценцираном
бродвејском спектаклу, у коме, уз игру, морамо и да певамо и глумимо. На пример, у
првој музичкој нумери у овом
мјузиклу „Big Spender” учествују две глумице, једна чланица хора и чак седам балерина и све заједно играмо, певамо и глумимо – истакла је
Мирела Божић Јовановић.
Бојана Рацић у овом комаду
има улогу Роузи, наивне девојке која долази да ради као
играчица у клубу за господу
не би ли уштедела новац за
пут у Калифорнију, где је чека
вереник.

НОВИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ

Припреме
за „Moonwalk”
У организацији удружења
„Пан aрт”, 19. и 20. фебруара у
дворани „Аполо” Дома омладине биће одржан први фестивал „Moonwalk”, проистекао из
концерата под називом „Оливеру у част”, који се већ пет година одржавају у Панчеву.
– Идеја водиља нам је била да
пружимо шансу младим талентованим музичарима који компонују, сами пишу своје текстове,
или на било који начин стварају
музику да се представе на сцени.
Све док је у процесу стварања и
његове композиције чују само
блиски сарадници и пријатељи,
аутор најчешће нема стварну
представу о свом делу. Када изађе на сцену, музичар покаже нешто више, другачије, јер своју
музику дели с публиком. Тако
стиче прецизнији увид, поред тога што бива мотивисан да настави – рекла је Неда Месарош, организаторка фестивала.

Како је најављено, поред
младих неафирмисаних музичара и бендова, прве вечери као
специјални гости наступиће:
Бобан Крстић Цензура, алтернативни електро-дуо „Transeen”, те Неда Месарош и Милан Стојановић. Друго вече је
замишљено као омаж познатом
панчевачком музичару Оливеру Месарошу, који је целог себе
безрезервно посветио музици,
али је нажалост прерано преминуо. Том приликом свираће
бендови чији су чланови наступали са Оливером, а њихов музички сензибилитет се у највећој мери подударао са опредељењем и репертоаром Оливеровог бенда „Moonwalkers”.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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НАШ ГОСТ: СВЕТЛАНА МЕСИЦКИ, ДИРЕКТОРКА НАРОДНОГ МУЗЕЈА

ИЗ БУДУЋНОСТИ САГЛЕДАТИ
ШТА ОСТАВЉАМО ПОТОМЦИМА
Народни музеј Панчево ће
своју најзначајнију улогу поново почети да обавља оног
дана када у њему буде направљена стална поставка, која
ће свакоме ко сврати у зграду
некадашњег Магистрата моћи
да исприча причу о занимљивој историји и култури овог
града. До тог тренутка ваља
сачекати да сам објекат буде
реконструисан. Докле је тај
посао стигао, које програме
можемо очекивати у међувремену и шта се све тренутно
ради у Музеју – нека су од питања на која нам је одговорила Светлана Месицки, директорка Народног музеја.
ПАНЧЕВАЦ: Ако се програм ске активности Народног му зеја у другој половини 2015.
упореде са оним што је та ин ституција радила прошле и
претпрошле године у истом
периоду, стиче се утисак да је
њихов број прилично опао.
Због чега?
С. МЕСИЦКИ: Није захвално делити програмске активности на прву и другу половину године, а још мање мерити
успех на тај начин. Народни
музеј Панчево се труди да током целе године у континуитету пружа програме. Оно чему тежимо, јесте квалитет, а
не квантитет. Стога, уколико
ствари посматрамо статистички, може се извести одређени закључак. Међутим, на
основу евалуација сваке одржане програмске активности
и повратних информација посетилаца, планирају се даље
активности. Ако је у неком
статистичком пресеку и било
више програма, не значи да је
и квалитет био исти, нити да
је посета била мања. Такође,
условљени смо буџетом којим
располажемо, јубилејима, манифестацијама у којима учествујемо, сарадњом с другим
институцијама, а то не можемо просто поделити на било
какве интервале и на тај начин посматрати рад.
• Шта бисте издвојили као
најважније програмске актив ности у 2016. години? На че му ђ
ће бити фокус?
– У сваком случају окосница рада биће ревизија збирки
и документација због доласка
Матичне службе Музеја Војводине почетком 2017. године, кaко бих проверила да ли
су спроведене наложене мере
из 2013. године. Будући да су
Одлуком о буџету Града Панчева средства за програмске
активности Музеја у односу на
прошлу годину умањена скоро
за трећину, нећемо одустати

од наше мисије. Угостићемо
Музеј примењене уметности
са веома посећеном изложбом
о ташницама, изложба Природњачког музеја ће нам испричати причу о чоколади,
Музеј Војводине ће нас подсетити на то како смо се некада
одмарали, а „Арт-туром” Народног музеја Београд изаћи
ћемо изван музејског простора. Дан града ћемо обележити
изложбом која се односи на јубилеј – 300 година ослобађања
Панчева од Турака, а програм
манифестације „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10”, у оквиру које се одржава и „Ноћ музеја”, посветићемо овогодишњој теми „Мој музеј – мој
град”. Можда ће бити још неких изненађења, али то зависи
од резултата конкурса на којима је Музеј учествовао од почетка ове године.
• Ако је о инвестицијама
реч, чини ми се да су 2015. го дину обележили конзерваторски радови на Свечаној сали и
њено отварање. У коликој мери се тај простор користио од
29. октобра до данас?
– Радови на Свечаној сали
обележили су и 2014. и 2015.
годину. Био је то дуг пут, на
који смо изузетно поносни.
Оно што је остало у сенци њене лепоте, јесте конзервација
главне капије и бочних врата,
за које већина грађана мисли
да су нова, а заправо су рестаурирана и враћена у првобитно стање. Свечаним отварањем 29. октобра наш град је

добио репрезентативан простор који ће у наредном периоду тек заживети. Већ 9. новембра у њој је постављена изложба „220 година занатства у
Панчеву”, којом смо обележили Дане европске баштине.
Ово је и прва изложба која је
имала свог архитекту, дизајнера и конзерватора, по
европским
музеолошким
стандардима, и која је на популаран начин представила
део баштине коју чува Народни музеј Панчево у оквиру етнолошке збирке. Свакако да
ће и у наредном периоду Свечана сала бити одличан простор за изложбе, предавања,
књижевне вечери, концерте...
• Буџетом Града Панчева
опредељено је 5,4 милиона
динара за израду пројектнотехничке документације за
реконструкцију зграде и још
око милион динара за доку ментацију за санацију крова.
Докле се стигло у изради те
документације и каква су ва ће ли ове
ша предвиђања: хођ
ће започети
године бити могуђ
радове?
– У протекле две године оба
крила Музеја су добила нове
кровове и Музеј више не прокишњава. Пројектно-техничка
документација треба да буде
завршена за три месеца. Ми је
с нестрпљењем чекамо, а
средства пре тога не можемо
да планирамо.
• Ревизијом ликовних збир ки 2014. године је утврђено да
недостаје прва књига улаза,

односно да фале 53 дела из
музејске збирке. Шта је у међувремену учињено? Јесте ли
успели да сазнате нешто више
о томе?
– У времену које је остало
иза нас, Народни музеј Панчево је оштећена страна и у
овом тренутку не могу да вам
одговорим на ово питање. Али
желим да верујем да је пред
нама време када ћете на некој
наредној конференцији за
штампу добити одговор на
ово питање.
• Комисија која је радила
ревизију пословања Народног
музеја 2013. године изнела је
шта све треба учинити у на редном периоду. Шта је од то га урађено?
– Поштујући налог Матичне службе Музеја Војводине,
а захваљујући средствима добијеним на конкурсима Покрајинског секретаријата за
културу и информисање, у
претходне две године микрофилмоване су књиге улаза и
инвентара музејских предмета по одељењима и похрањене су у сеф Музеја. Дакле, сачували смо очувано. Такође,
добили смо средства за дигитализацију, што отвара нове
могућности у презентацији
културних добара. У овом
тренутку смо умрежени с
Матичном службом, која има
увид у дигитализацију културне баштине, што је један
од приоритета у савременој
музеологији у нашој земљи.
ђ и да сте музеолог и
• Будућ
да сте запослени у култури,
шта мислите о иницијативи
за измештање скулптуре „Две
ћа и постажене” Саве Сандиђ
вљању споменика Стевану
Книђ
ћанину на то место?
– Није лако пронаћи праву
равнотежу у очувању старог и
интерполирању нечег новог. У
савременој заштити културних добара тенденција је да се
културни слојеви не бришу, не
уклањају када прође њихова
актуелност. Сваки културни
слој носи своју поруку из прошлости, сведочи о свом времену настанка, идејама које су
тада биле актуелне и самим
тим је уткан у таписерију простора и времена. Свака радикална промена, свако кидање
матрице мора бити с највећим
опрезом промишљено спроведено. Не по сваку цену. Пре
било каквог деловања важно је
видети ширу слику – изместити се из садашњег времена у
будућност и из те перспективе
сагледати да ли је то оно што
желимо да оставимо у наслеђе
потомцима као сведочанство
данашњег времена.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА ОМЛАДИНЕ

ПРЕДАВАЊЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Промоција афоризма
и сатире

О Книћанину
и Косанићу

Књижевно подне сa афористичарoм Зораном Т. Поповићем, које је одржано у
Гимназији „Урош Предић”
29. јануара, први је у низу
догађаја Дома омлaдине с
циљем проналажења талентоване деце и омладине заинтересоване за ту област.
Како је најављено, у наредном периоду биће приређено
још неколико догађаја у
оквиру промоције афоризма
и сатире. Следеће окупљање
заинтересованих са афористичарима биће одржано у
понедељак, 8. фебруара, у 18
сати, у Дому културе у Долову, потом 22. фебруара у До-

му културе у Јабуци, те 29.
фебруара у Дому културе у
Банатском Брестовцу.

У Свечаној сали Народног музеја у уторак, 9. фебруара, у 20
сати, Никола Влајић, саветник етнолог у Заводу за заштиту споменика културе,
одржаће предавање о улози
Стевана Петровића Книћанина и Адама Косанића у српском народном устанку из
1848/49. године.
„Панчевачка историја дуга
више од 800 година прожета је
познатим и мање познатим
догађајима. Свакако један од
најзначајнијих устанака трајао је приближно 16 месеци и
обухватио је територију данашње Војводине. Да суманута
времена на површину изнедре

неку личност која утиче на
след догађаја, догодило се и
овом приликом. Новостечено
пријатељство и заједничка
борба народног пуковника
Стевана Петровића Книћанина и царског аустријског капетана Адама Косанића резултирали су успесима на бојном
пољу, од којих се посебно истиче величанствена победа и
одбрана Панчева 2. јануара
1849. године. Обе наведене
личности проглашене су почасним грађанима нашег града,
а епитет ’Панчево – Српска
Спарта’ добијен у то време егзистира и дан-данас”, наводи
се у најави догађаја.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Гранд централ”
Душана Микље
Душан Микља је један од најзначајнијих путника-писаца
који ствара на српском језику и који нас упознаје с различитим поднебљима. Овог
пута је написао изузетан роман о Њујорку: „Гранд централ”. То је раскошан приказ метрополе којој хрле
милиони и истовремено
унутрашњи портрет душе
града и појединца који трага
за собом у његовом бескрају,
роман о раскршћу светова.
Уликс је допутовао у Њујорк с првобитном намером
да сними филм по свом
сценарију, посети музеје,
музичке дворане и књижаре
и осети дух старих времена
у Сохоу, Трибеки и Гринич
Вилиџу. Чим је закорачио
на Гранд централ, застао је
и поколебао се: нашао се на
раскршћу путева и судбина
и уздрхтао пред снагом доживљаја Њујорка као џиновског циклотрона у којем
се као честице вртоглаво
премећу и мимоилазе људи
из свих крајева света. Осећајући да нема погоднијег
места и времена да се коначно заустави и сагледа
свој целокупан пут, одлучио
је да у граду над градовима
за кратко време у једну жи-

жу згусне цео пређашњи
живот. Уронио је тако у светове Њујорка откривајући
његове блиставе и страшне
кутке и истовремено постојање града као очинског
уточишта и чудовишта које
прождире људе. Разапет између непојмљивих супротности, несигуран у природу
слободе избора којом метропола зрачи, уз незаустављиво бујање жеље за кретањем и новим открићима,
Уликс стиже до крајње тачке – угрожености живота и
запањујуће једноставног избора који му се намеће.

Два читаоца који до среде, 10. фебруара, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на
питање: „Како изгледа портрет нашег града из вашег
угла?”, наградићемо по једним примерком књиге „Гранд
централ” Душана Микље. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Излазак
из зоне комфора
Александра Хриб
ИЗЛОЖБЕ: Може се рећи да
је јануар био само месец тестирања, провере; већ током
фебруара многи тачно знају
шта желе у наредном периоду. Ове године желим културне производе вишег квалитета, а зачудо и немам тако мали избор. Током овог
месеца свакако треба ићи у
корак с културним дешавањима. За почетак, не треба
пропустити две веома важне
изложбе које се приближавају крају: за љубитеље науке обавезна је интерактивна
изложба „Пупин – од физичке
до духовне реалности” у
Историјском музеју Србије,
која траје до 20. фебруара;
потом, за поштоваоце Кандинског, Маљевича и Родченка, погодићете: „Руска
авангарда” у Музеју историје Југославије, која траје до
28. овог месеца. Исто тако,
најразличитије уметничке
перформансе и изложбе
увек можете наћи у простору галерије „G12 Hub”.
ФИЛМ: Уколико ни ви нисте задовољни номинацијама за овогодишњу награду
„Оскар”, пре него што се одлучите за пут под ноге и тучу с медведом, седите за рачунар, информишите се и
ускочите у свет филмова са
овогодишњег „Феста” (од
26. фебруара до 6. марта),
који вам могу понудити далеко више и у уметничком
и у забавном смислу.
СЕРИЈЕ: Не волите да чекате? Присетите се чувеног
тандема Молдер–Скали кроз

нове епизоде ваше омиљене
дечје ноћне море зване „Досије Икс”.
МУЗИЧКИ ДОГАЂАЈИ: У
исто време усмерите се и на
што различитије музичке
програме, чак и ако нисте
њихов претерани обожавалац. Излазак из зоне комфора, чак и у овом смислу,
може имати одличан утицај
на вас и на развој вашег музичког укуса. А упознавање
нових људи је увек добродошло, зар не? Само пазите –
претерано експериментисање може довести до негативних последица. За мене
је добитна комбинација
„Хунторак” („Штаб Погон”,
уторком) и нови концепт
џез догађаја „Round Midnight” у „Миксер хаусу”, који стартује 12. фебруара.
Сигурно ће најкориснији
савет бити да, уколико вас
занима култура, будете
отворенији према новим
концептима било ког типа
уметности, а затим и да искажете што спонтанију природу при избору програма и
планирању посета.
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ПРВА „ЏЕПНА МЕЧКА”

„НАНО” БИ ДОБРО ДОШАО

Претеча компактних
лимузина
Више снаге с новим
убризгавањем горива
Када је представљен јавности
1982. године, модел 190 на
први поглед није био ништа
револуционарно. Ипак, како
ће се касније испоставити, та
„Мерцедесова” компактна лимузина направиће прекретницу у развоју аутомобила овог
можда најпознатијег произвођача на свету.
Задатак – смањити тежину
У односу на претходну серију
аутомобила модел 190 је био
прилично смелог и савременог
дизајна и представљао је добру
основу за развој већих модела
Ц и Е класе. Посао дизајнера је
поверен Бруну Саку, који је
оберучке прихватио рад на најмањој лимузини произвођача
из Штутгарта, која ће касније
бити названа и „бејби мерцедес”. Овај аутомобил компактне класе, због чега су његови
наследници имали ознаку Ц,
имао је јасан циљ на тржишту:
да купцима понуди аутомобил
мањих димензија, али подједнако поуздан, квалитетан, безбедан и економичан.
Да би смањили потрошњу
горива, инжењери „Мерцедеса” су оптимизовали аеродинамику возила, али и користили посебне лимове високе чвр-

стоће, као и друге материјале,
како би смањили тежину аутомобила. Резултат тога је тежина од свега 1.180 килограма,
при чему безбедност путника
није нарушена. Поред нових
материјала за израду каросерије, јединствен је био и систем ослањања – први пут је
коришћен мултилинк систем
вешања. То решење је омогућавало да задњи точкови аутомобила задрже управљивост у
свим ситуацијама на путу, што
је резултовало изузетном
управљивошћу модела 190.
Возаче и потенцијалне купце
новог „мерцедеса” изненадила
је још једна промена.

До тада су у аутомобиле са
ознаком трокраке звезде уграђиване ручне кочнице које су
се активирале притискањем
ножне папучице, што код овог
модела није био случај. Паркинг или ручна кочница налазила се између предњих седишта, а активирала се повлачењем полуге, као и код већине
данашњих аутомобила. На тај
начин је додатно смањена тежина, а сматрало се да је ово
једноставнији начин употребе
те кочнице.
Подухват у две фабрике
Производња је почела 1983. у
фабрици у Зинделфингену, а
касније те године и у Бремену, јер је погоне у том граду
требало модернизовати за
продукцију новог модела.
„Мерцедес” је тада први пут у
својој дугогодишњој историји
користио два погона за производњу једног аутомобила. Фабрике су удаљене неколико
стотина километара, а замисао је била да се одређени делови производе у свакој, да се
размене и тада склапају у оба
погона. Тако су, на пример,
хауба, под возила, врата и резервоар прављени у Бремену,
а остали делови лимарије у
Зинделфингену. Мењачи, мо-

тори, управљачки механизми
и осовине су у обе фабрике
допремани с других локација.
На старту производње у понуди су били модели 190 и
190Е, а 190Д и 190 2.3 почели
су да се праве две године касније. Прва два поменута модела била су опремљена четвороцилиндричним бензинским
моторима радне запремине
1.997 кубика, снаге 90 односно
122 „коња”. Као основа је коришћен агрегат из ранијих серија 200 из 1980. Са 109, снага
је за модел 190 спуштена на 90
кс. Мотор је требало смањити,
што је и урађено уградњом мањих усисних и издувних грана,
модификоване брегасте осовине, али и мањих вентила.
Када говоримо о аутомобилу
са ознаком Е и мотором од 120
коњских снага, он је генерално
био сличан слабијем, а разлика
је била у брзини убризгавања
горива. Ово је био први пут да
су инжењери „Мерцедеса” уградили механичко, електронски
контролисано убризгавање горива, што је, поред додатне снаге, аутомобилу омогућавало да
постигне и већу брзину уз разумну потрошњу горива.

Тешко је установити годину
или датум када је произведен први аутомобил, јер су
се возила пре појаве мотора
са унутрашњим сагоревањем покретала уз помоћ паре, па чак и струје у случају
Фердинанда Поршеа. Међутим, може се са сигурношћу
рећи да је 1769. направљено
прво возило на сопствени
погон. Било је тешко око
три и по тоне и, наравно, користило је пару за погон.
Компанија „Сааб“ је позната
по томе што при производњи аутомобила води рачуна
о поузданости, али пре свега
о безбедности путника. Баш
због тога чуди чињеница да
у појединим новијим моделима можете да играте видео-игру пингпонг на екрану путног рачунара.
Хенри Форд је рекао да је
најбољи аутомобил – нов
аутомобил. Становнику Ср-

бије је то свакако јасно, јер
је просек старости аутомобила у нашој земљи шеснаест година. Ова статистика
би се можда променила када би на нашем тржишту
био доступан модел „нано”
индијског произвођача „Тата”. То је најјефтинији модел у историји – нови такав
аутомобил кошта свега
2.400 долара.
Савремени начин рада и
употреба робота у ауто-индустрији знатно су убрзали процес производње. У
2014. години је направљено
око 60 милиона аутомобила, што значи да је с производних линија широм света
„силазило” око 165.000 возила дневно. На пример,
удео „Тојоте” у том броју износи око 13.000 током једног дана, док „Ферари” током двадесет четири сата
направи четрнаест суперспортских аутомобила.

- - - - - САВЕТИ - - - -

ЛЕД И СКУПЕ ПОПРАВКЕ

(Наставиће се)

Неписано је правило да велики проценат возача не
обраћа пажњу на поједине
делове аутомобила јер они и
„нису толико битни и потребни”. Због оваквог става
често се дешава да баш ти
„ситни и непотребни” делови страдају када су нам најпотребнији.
У ту групу спадају и прскалице ветробранског стакла,
односно целокупан систем за
прање ветробрана. Наиме, на
ниским температурама течност за прање се заледи у систему и када кренете на пут,
често ћете се заустављати и
излазити из аутомобила како
бисте обрисали „шоферку”.
То се најчешће дешава зато
што власници забораве да у
резервоару имају течност која се леди на ниским температурама. Након прскања
она остаје у прскалицама и
цревима у малим количинама, а лед који се том приликом створи, зачепи систем.
Познато је да се лед шири
и има већу запремину од воде, што може уништити делове. Црева нису угрожена
јер су направљена од гуме, а
залеђене прскалице у великом броју случајева можете
оспособити тако што ћете их
полити врућом водом. Део
који најчешће страда је посуда за течност која је направљена од не баш отпорне

пластике. Томе треба додати
и чињеницу да ту посуду
углавном пунимо до врха.
Уколико дође до пуцања, потребно је заменити посуду,
али код неких модела не можете набавити само тај део,
већ у комплету морате купити и пумпу за овај систем.
Цене нису ниске, а замена може коштати и до десет
хиљада динара. Напомињемо да се, зависно од тога како је направљен систем на
возилу, може догодити да
услед оптерећења и пумпа
откаже, јер нема осигурач
који би „преузео” оптерећење. Савет је да никад не пуните посуду до краја и да
уколико се већ у њој налази
„летња” течност, доспете
ону која је отпорна на ниске
температуре, чиме ћете
смањити тачку смрзавања.
Лед на прскалицама немојте чистити иглом, јер ћете бризгаљке запушити прљавштином. Није наодмет да
бар једном годишње, пред
зимску сезону, посетите сервис, у којем ће вам уз помоћ
компресора у потпуности
очистити црева и прскалице.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ОГЛАСИ

КУЛТИВАТОР ИМТ дизел, приколица и фреза.
631-377. (213503)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ сеат кордоба, караван, 2001, 1.400
кубика,
бензин.
069/302-06-92. (СМС)

ФОРД фијестa, 1994,
фул опрема, 400 евра.
063/118-70-80. (213761)

ПРОДАЈЕМ пасат Б2 и
пасат Б3. 064/147-3507. (213210)

ПРОДАЈЕМ
камион
мерцедес 1317, 2.500
евра.
060/600-14-52.
(213729)

ГОЛФ 4, бензин, гас,
2000. годиште, регистрован до 20. јануара
2017,
2.200
евра.
063/247-346. (213517)

НА ПРОДАЈУ мерцедес
А класе, 1.4, метан +
бензин. 060/522-83-22.
(213671)

ПРОДАЈЕМ хитно астра
1.6 Г, караван, 2004. годиште, фабрички метан, атестиран до 2020.
године, регистрован годину дана, увоз из Немачке,
власник.
063/204-342. (213533)

АСТРА караван 1.7
ТДИ, 2002, регистрован
до маја 2017, са куком.
063/801-92-25. (213712)
РЕНО меган, 1.5 ДЦИ,
2008, 2/3 врата, фул,
3.500 евра. 062/207505. (213697)

ДАЕВУ матиз, 2001, регистрован, клима, мотор одличан, 1.250 евра.
064/300-40-01. (213542)

БМВ 318 Д, touring, М
пакет караван, 2004. годиште. 064/224-44-51.
(213853)

ПРОДАЈЕМ рено меган,
2003. годиште, тек регистрован. Тел. 064/32085-37. (213587)

ПРОДАЈЕМ делове за
југо 45. 065/466-13-68.
(213857)

ВЕКТРА 2.0 аутоматик,
регистрован до октобра
2016, екстра стање,
1994. 064/157-22-84.
(213874)

ВОЗИЛА

КУПУЈЕМ БМВ 316, 318
или 320, до 1.400 евра.
069/302-06-92. (СМС)
ФОЛКСВАГЕН половна
возила неисправна и хаварисана
купујем.
063/215-641. (213256)
ОТКУП свих врста возила и катализатора, продаја делова. 063/782-8269. (213481)
ОТКУП свих врста возила од 80 до 1.500 евра,
продаја половних делова.
069/203-00-44,
064/552-31-10.
(213481)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу, Котеж 1. 064/20986-87.

АПАРАТИ

ТВ половни, свих величина, замрзивач са фиокама, исправан. 348975,
066/348-975.
(213602)
ПРОДАЈЕМ сони ТВ, велики, повољно. 346-279,
061/110-98-10. (213631)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (213727)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЈУГО корал 1.1, 2004,
атестиран плин, црвен,
аларм,
власник.
064/142-55-93. (213630)

ПРОДАЈЕМ зимске гуме мишелин, 195/60, Р15.
060/016-11-50.
(СМС)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи,
алу-фелне.
064/856-60-65. (213630)

ПУНТО 1.2, 8 В, 1999,
петора врата, клима,
централно, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(213791)

ПРОДАЈЕМ плуг ИМТ
757/3 и шпартач ИМТ 4
реда.
063/376-302.
(213819)

ПОТРАЖЊА

ПАСАТ Б 2, караван, кука, регистрован, исправан, дизел, 350 евра.
064/882-41-35. (213612)

ПУНТО 3, 1,2, 8 В, 2007,
троје врата, атестиран
плин, власник, купљен у
Делти. 064/130-36-02.
(213791)
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ПАСАТ 1.9 ДТИ, 2000.
годиште, 2.800 евра, регистрован до октобра.
064/136-42-00. (213861)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата одмах. Позовите. 064/30040-01. (213542)

CRAYSLER CONCORDE
очуван, мало прешао,
први власник, повољно.
063/892-00-07. (213842)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-0825,
064/230-52-21.
(213886)

ЗАСТАВА 101 скала 55,
96, истекла регистрација, у возном стању.064/130-36-02.
(213791)

ФИЈАТ пунто мултиџет,
власник, регистрован,
2004. годиште, фиксно
1.600
евра,
дизел.
064/179-26-60.
(213828)

ПУНТО 3, 1,2, 8 В,
2003/4, петора врата,
власник, купљен у Делти.
064/130-36-02. (213791)

ЛАДА самара 2000. годиште, цена 300 евра.
Тел.
064/393-56-20.
(213815)

МАШИНЕ

ПЕЋ за парно грејање
К-33, нова, у фолији,
култиватор 506, приколица и фреза. 013/631595. (213504)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, буква, цер, храст,
по цени од 3.800 динара.
061/251-07-50.
(212812)
ПРОДАЈЕМ
полован
квалитетан очуван намештај
из
увоза.
060/510-89-78, 065/59278-75. (213055)
ОГРЕВНО дрво за ложење, буква, багрем, 3.500
динара. 063/891-72-54.
(212480)
ДРВО за ложење повољно: багрем, буква, цер.
061/320-28-02. (212480)
ПРЕОСТАЛА огревна
дрва, буква, багрем,
цер.
061/624-19-84.
(212517)
ОГРЕВНО дрво довозим, најповољније цене,
пресецање бесплатно,
буква, багрем, цер.
065/440-09-65.
(213217)
ПОВОЉНО огревно дрво, багрем, буква, храст,
3.300 динара. 065/50156-51.(213250)
ТОПИЛИЦА за восак
депилеве, козметички
сто, столица, јонос дарсонвал, вапозон, лупа,
преостали восак. Све за
600 евра. 063/887-8475. (213415)
СВИЊСКЕ полутке на
продају. 013/632-145,
060/500-30-91. (213483)
ХИТНО продајем инвалидска колица, 150
евра, штаке 30 евра.
065/449-78-63.
(213495)
СВИЊСКЕ
полутке,
прасићи, јелке за цеђење пилића, повољно.
065/614-74-40, 633-250.
(213493)
БАГРЕМОВА и церова
дрва
на
продају.
060/603-32-32. (213497)

ПРОДАЈЕМ
орман,
фрижидер, сточић, фотељу, усисивач, салонит
плоче. Тел. 013/316301,
064/986-22-97.
(213501)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000
динара.
371-568,
063/773-45-97.
(213522)
ПЕЛЕТ преостали, испорука на кућну адресу.
064/813-00-21.
(213535)
МЕСНАТА прасад, клање гратис и балирану
детелину
продајем.
060/444-55-01. (213540)
ОКРУГЛИ сто - квалитетан, апарат за воду, користи балоне „Ла фантана”. 346-279, 061/11098-10. (213551)

ПРОДАЈЕМ шампоњеру, хаубу, сто за масажу.
060/043-52-98.
(213558)
ПРОДАЈЕМ машину за
судове горење, некоришћену. 063/775-99-86,
372-144. (213567)
АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, алуминијумска
врата, ПВЦ и АЛУ столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (213570)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мој-

ца, витрину, комоду,
сто + четири столице,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, дечја
колица, телевизоре,
ел. шпорет, ТА пећи,
пећ на дрва, машину
за веш, суђе, тепихе,
половне ауто-гуме, бицикле, разно. 063/10778-66. (ф)
СВИЊА на продају.
064/264-01-03.
(213615)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, превоз, достава, годину дана гаранција. 065/344-49-30.
(213616)
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ПРОДАЈЕМ двосед и
тросед, повољно. Тел.
332-527. (213654)
ПРОДАЈЕМ 16 комада
квалитетних струњача и
две нове блажујке.
013/232-21-30, 063/16250-00. (213634)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, креку, мали бојлер,
мењач аудија. 013/631291,
064/822-96-82.
(213639)
ОРМАН, радни сто, фотеље, двосед, прозори, алуминијумска врата, ДВД.
063/750-40-24. (213708)

Петак, 5. фебруар 2016.

ПРОДАЈЕМ
половну
пећ за пецива, балконска врата. 062/852-4850. (213825)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице, фрижидери, замрзивачи, ЛЦД ТВ из
Немачке,
гаранција.
062/824-23-21.
(213804)
СУДОПЕРА с радним
висећим, микроталасна, фрижиер, електрични шпорет, судомашина, двосед, ормани,
шиваћа.
Тел.
063/861-82-66.
(213777)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са
шест столица, ораховина, 350 евра. 060/03431-11. (213751)
ТРОКРИЛНИ орман сецесија,
200
евра.
060/034-31-11. (213751)
АЛТ дојч брачни кревет
са две наткасне, 450
евра. 060/034-31-11.
(213751)

ПРОДАЈЕМ
бунду.
063/160-72-98.
(213690)
ПРОДАЈА намештаја,
беле технике, кухињских елемената, ТА пећ.
064/245-22-77.
(213855)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину, делове „горење”.
Мића,
013/346-790,
064/129-73-60. (213862)

БРИКЕТ, висококалоричан еколошки огрев од
храста и букве, преостале количине. 061/29691-67. (и)
ПРАСИЋИ, свиње, слама, 300 бала на продају.
064/303-28-68.
(213998)
НЕКОРИШЋЕНИ алунинијумски радијатори
за
двособан
стан.
064/489-40-36.
(213876)

ОГЛАСИ

ВЕШ-МАШИНА, машина за сушење веша, ел.
шпорет, бицикли, тросед мојца. 061/631-9926. (213870)
ПРОДАЈЕМ веш-машину елин, фрижидер 145
л, одлични, повољно.
060/180-02-83, 061/31783-24. (213869)
ПРОДАЈЕМ пећ амити,
тросед и столицу за љуљање. 060/040-48-11.
(213867)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ половно покућство, стари намештај, гвожђе, акумулаторе и бакар. 066/90079-04. (213512)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, старе славине, вешмашине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе, каблове, остали метални отпад. 060/52193-40. (213575)
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КУПУЈЕМ ордење, медаље, значке, сатове,
новац, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(213592)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, веш-машине, фрижидере, шпорете, телевизоре. 061/20626-24. (213767)

ПРОДАЈЕМ земљу у
Омољици и Старом селу
код Иванова. 063/306753. (212842)
КАЧАРЕВО, спратница
са ајнфором, усељива, 5
ари плаца. 063/218-860.
(213070)

ПРОДАЈЕМ плац 43
ара, Власинска 28. 355016. (213513)
ПЛАЦ 10 ари, Кудељарац, Борска, власник,
7.000 евра, замена за
ауто.
064/300-40-01.
(213542)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО, кућа 100 м2, 16
ари, хитно, 11.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (213557)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 50 м2, ново, 10 ари,
ограђено, до пута.
36.000 . (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (213557)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
70 м2, 22 ара, под воћем, 29.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(213557)

КУПУЈЕМ гвожђе, вешмашине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре,
алуминијум, акумулаторе.
061/321-77-93.
(213767)

ЈАБУЧКИ пут, 40 м2,
6,6 ари, 13.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213557)

КУПУЈЕМ гвожђе, шпорете, замрзиваче, вешмашине, бакар, месинг,
алуминијум и остало.
064/484-13-76. (213767(

ЦЕНТАР, кућа 100м2 , 4
ара, 48.000, 70 м2, 5
ари, 55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(213557)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре. 061/322-0494. (213767)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена
градња.
060/766-23-36. (213579)
УКЊИЖЕНА кућа, 110
м2, 14 ари плаца.
064/665-89-64. (213590)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Старчево, 100
м2, 10 ари плаца, могућност замене за стан.
062/512-475. (213587)

ПРОДАЈЕМ плацеве на
Дубокој бари. 064/14432-23. (СМС)

ВИКЕНДИЦУ на обали
Дунава продајем, преко
пута „Беле стене”.
063/777-21-70.

ПРОДАЈЕМ грађевински плац 10 ари, Новосељански пут, повољно.
066/385-289. (212782)

ПЛАЦ на Караули на
продају. 064/264-01-03.
(213615)

ПРОДАЈЕМ кућу 70 м2,
Србијанска 55, издајем
локал, Војвођанска 85.
064/651-16-22. (212396)

ПРОДАЈЕМ плац 28
ари, дозвољена градња,
15 метара ширине, Власинска улица. 064/86625-18. (213709)
ДЕО куће, почетак
Стрелишта + анекс, може анекс посебно, укњижено. Замена. 064/95219-80. (213711)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, два дворишна
стана.
Тел.
063/472-433, 063/440447. (213252)
НА ПРОДАЈУ кућа за
становање, плац 20 х
40.
064/813-00-21.
(213433)
ПЛАЦ 10 ари, Старчево,
Матије Гупца 80 и 8 ари
на главном путу, може
замена. 065/656-56-52.
(213488)

КУЋА, 120 м2 на 5 ари,
Преспанска
15.
063/307-674. (213543)

НА ПРОДАЈУ кућа у Долову.
258-37-86,
066/334-085. (213704)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44 ара, Војловица,
дозвољењна
градња.
064/256-35-40.
(213550)

КУЋА на Миси, четири
етаже, двориште, гаража, локал, ЕГ. 064/16304-59. (213708)
ЛЕГАЛИЗОВАНА укњижена кућа, са 7 ари плаца, аердором, поред
пруге. 060/338-08-96
(2136889

ПРОДАЈЕМ кућу, Качарево, Радничка 48. Тел.
063/694-451, 013/601560. (213475)

КАЧАРЕВО, кућа на 3.5
ари, 150 м2, спрат, новија, може замена за
стан у Панчеву, 27.500
евра.
063/719-99-74.
(213680)

ПРОДАЈЕМ кућу у Маргити, 138 м2, Иве Курјачког. 060/728-46-02.
(213500)

МИСА, кућа, три етаже,
200 м2, грејање, 100.000
евра.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (213644)

Петак, 5. фебруар 2016.

ОГЛАСИ

КУЋА, атрактивна локација, Трг мученика 18,
код
Дома
војске.
064/167-04-77. (213652)

125.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (213865)
7. јула, трособна, добра
кућа, 3 ара, 129 м2,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (213865)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, TA, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(213660)

ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица, 5,3 ара.,
062/634-008. (213863)

СТРЕЛИШЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, 24.000.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (213660)
СОДАРА, двособан, 51
м2, V, TA, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(213660)
СОДАРА, одличан двоипособан, 67 м2, V,
33.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(213660)
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ПРОДАЈЕМ кућу са два
улаза, Стари Тамиш,
вреди погледати, повољно. 064/143-01-78.
(213613)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
кућу на Јабучком путу,
преко сервиса „Пивашевић”. Тел. 065/219-14-22,
060/348-19-88. (213773)

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
шири ценар, 50 ари,
фронт 50 м. 063/389962. (213833)

КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(213660)
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(213660)
ДВОРИШНИ,
строги
центар, гарсоњера, 15
м2, 10.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(213660)
МИСА, етажа, 80 м2,
трособна, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(213660)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 120
м2, плац 16 ари, све
сређено,
30.000.
061/139-28-10.
(213845)
ПРОДАЈЕМ куће у низу,
плацеве у граду, ППС
зона. 341-789. (213713)
БЕЗ ПОСРЕДНИКА, без
посредника, кућа, центар Панчева, са три ара
плаца. 065/310-02-76.
(2137209

ПРОДАЈЕМ засад леске
стар четири године, површине 2,6 хектара.
065/278-24-00.
((213758)

ПРОДАЈЕМ 18 ари плаца са викендицом.
063/865-80-06.
(213858)

ГРАЂЕВИНСКИ плац 10
ари, Стрелиште, Јоакима Вујића, власник, 1/1.
063/880-00-63. (213802)
ПЛАЦЕВИ, 3 и 4 ара,
угао Б. Шипоша и Т.
Марковића, може заједно, власник. 063/88000-63. (213802)

СТАРА МИСА, троипособна кућа, 100 м2, 5,3
ара,
34.000.
(398),
„Кров”, 060/683-10-64.

СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари,
новија
кућа,
70.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (213808)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, I спрат, ЦГ, одличан, власник. 064/32391-93. (212882)
ПОВОЉНО кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат, плац
8 ари. Без посредника.
065/811-31-92. (213758)
ПРОДАЈЕМ кућу ближе
центру, 8 ари, 120 м2
површине, 45.000 евра.
066/937-00-13.
(2137819
ПРОДАЈЕМ кауч, плакар, сто и столице.
064/565-11-36. (213780)

БАВАНИШТЕ, трособна
кућа 153 м2, 13 ари,
17.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2,
14 ари, 38.000; Котеж 1,
120 м2, 3,3 ара, 38.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (213788)

ПЛАЦЕВИ, нова Миса,
5 ари, 16.000; Кудељарац, 32 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64.

ОМОЉИЦА, 68 м2, 7
ари, 19.000; Долово, 74
м2, 16 ари, 19.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (213788)
СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (213808)
НОВА МИСА, две етаже, 140 м2, 39.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(213808)

ЦРЕПАЈА, прелепа кућа, 147 м2, трособна,
13,5 ари, 30.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064.
ПРОДАЈЕМ четири ланца земље, друга дуж код
„Алмекса”. 061/324-8544. (213642)

ВИКЕНДИЦА на Девојачком бунару на продају, може замена и одложено плаћање. 061/62218-37. (4647)
ЈАБУЧКИ, стамбено пословни објекат, 600 м2,
8.40, само 37.500. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4647)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ХИТНО купујем стару
кућу за рушење, у центру града. 063/753-4507. (213478

СТАНОВИ

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, IV, ЦГ, гаража,
власник,
35.000.
064/323-91-93. (212882)
МИСА, 15.000, 40 м2,
55 м2. 063/377-835.
(213019)
ТЕСЛА, 52 м2, IV спрат,
24.500 евра. Договор,
власник. 061/132-11-18.
(213184)
ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за
стан, кућу. 063/771-1568. (213358)

ДВОСОБАН стан, Стрелиште, две терасе, подрум, паркинг, укњижен, власник. 063/429192.

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
једнособан, 19.000, 58
м2,
двоипсобоан,
33.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (213557)

ЦЕНТАР, 90 м2, ТА,
42.000; трособан, двоипособан, 64 м2, 41.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (2135579

МАРГИТА, нови станови, 600 евра, мањи двособни, трособни. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213557)

ЦЕНТАР, 25 м2, гарсоњера, 12.000; двособан
45 м2, 23.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213557)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан, кoмфоран, ренвоиран, I, 38.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213557)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Бежанијску косу Земун,
Београд, четворособан,
Котеж. 063/856-74-02.
(213553)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, шири центар, све
ново, хитно, 15.500. Тел.
065/551-17-22. (СМС)
БЛИЗУ центра кућа на 7
ари, 80.000. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (213788)

ПРОДАЈЕМ нову викендицу у Пролом бањи, на
3 ара, плаца, повољно,
9.500 евра. 064/431-0731,
064/012-59-40.
(213760)

ПРОДАЈЕМ апартмане
на Копаонику, може замена. 064/143-52-98.
(2135589

ИЗДАЈЕМ
породици
двособан ненамештен
стан на Тесли, ЦГ.
064/175-63-14. (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан од 62
м2, Стрелиште, потпуно
сређен,
празан.
066/004-787. (2136564)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 53 м2, I спрат, Ж.
Зрењанина
99-а.
060/343-72-00. (213480)

ПРОДАЈЕМ ланац земље у Лапу. 064/113-4776. (213885)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 10 ари, Новосељански пут, повољно.
066/385-289. (213896)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци, 6,25 ари, одмах усељива. Тел. 064/303-3032. (213728)

ДВА ПЛАЦА, Новосељански пут, 13 ари, 13.000
евра и 7.000 евра, грађевнско. 061/685-88-03.
КОТЕЖ Милорадовић,
сређена вила шестособан, 270 м2, 2.5 ара,

ИЗДАЈЕМ
намештен
једноипособан
стан,
центар, ЦГ, телефон,
кабловска, интерфон,
клима. 060/024-97-47.
(СМС)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 24.000; 68 м2, трособан, 38.000; 74 м2,
трособан, 47.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213557)
СОДАРА, 50 м2, двособан, 28.000, ТА, 57 м2,
двоипособан, 35.000;
трособан 68 м2, 36.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (2135579

УКЊИЖЕНА кућа, 73
м2, Банијска улица, на
плацу 14 ари. 063/269499. (213797)

КУЋА, Топола, 83 м2, 7
ари, одлична, 27.000.
(300), „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(213636)
СТРЕЛИШЕ, плац 68
ари, ширина 20 м, одлична локација, повољно. 063/369-846.
(213625)

ПРОДАЈЕМ стан 60 м2,
Котеж 2, пети спрат,
власник. 064/931-20-38.
(213536)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
+ 17 пословног простора, центар, 35.000.
064/186-50-87. (213482)

ИЗДАЈЕМ стан, 47 м2,
Котеж 2. 062/271-124.
(СМС)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, Марина Држића
7/10, 35 + 5 м2, I, TA,
16.000. 066/952-42-19.
(213519)

ОДМАХ усељив стан, 78
м2, Стрелиште, два мокра чвора, вреди видети.
064/340-26-43.
(212508)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан за мањи,
повољно. 013/602-206,
064/189-97-19.
(213534)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан,
хитно,
24.000; троипособан, 85
м2, 57.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(213557)

СТАН 54 м2, Котеж 1,
ЦГ, IV спрат. 063/15999-62. (2135689
СТРЕЛИШТЕ, стан 60
м2, II спрат, ЦГ, реновиран.
062/646-066.
(213571)
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ЦЕНТАР, 52 м2, приземље, реновиран, продајем/мењам за већи, доплаћујем. 064/354-6994. (213582)
ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 72 м2, без посредника.
063/214-912.
(213576)
ТЕСЛА, двоипособан, II
спрат, две терасе, двостран,
ЦГ,
47.000.
069/176-08-57. (213588)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
1, IV спрат, ЦГ, 28.000.
063/814-45-05.
(2136019
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без посредника. Тел. 063/86758-19. (213604)
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ПЕПЕЉАРЕ, двособан,
43 м2, ТА, 25.000. 188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (213644)
ТЕСЛА, двособан, 56
м2, I, ЦГ, 33.000. 188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (213644)
СТАРА МИСА, две кућице, 90 м2, 24.000.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (213660)
ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари,
реновирана,
18.000.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (213660)
ЈЕДНОСОБНИ, Тесла,
32 м2, 20.000, Котеж, 38
м2, 21.000. (324)
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (213632)

ОГЛАСИ
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ЦЕНТАР, прелеп салонски, трособан, 82
м2, дворишни, гаража,
1/1, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)
КАРИНГТОНКА, Котеж
2, једноипособан, 49 м2,
ВП,
29.000.
(398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, VII, ЦГ, 23.000.
(300), „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(213636)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, I, ЦГ, тераса, сређен, 32.000. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(213636)

ПРОДАЈЕМ стан 75 м2,
са двориштем, 1/1, договор. 061/721-12-57.
(213627)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
двособан стан, 60 м2,
31.000 евра. 064/242-1128. (213716)

СТАН на продају, договор.
064/130-27-34,
062/157-86-27.
(213717)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж 2, 48 + 6, 25.500
евра, одмах усељив.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
28 м2, II спрат, Новосадска. 065/475-77-56.
(213719)

ДОСИТЕЈА Обрадовића,
65 м2, V, 42.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (213644)
ЦЕНТАР, двособан, ET,
II, без улагања, 37.000.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (213644)
КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, 31.000. 188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (213644)

ДВОСОБНИ, Котеж, 50
м2, 31.500; 65 м2,
35.000. (324)
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(213632)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
одличан
полунамештен двособан, 27.000.
(324)
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (213632)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ,
сређен, 45.000. 188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (213644)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан, ТА, тераса, 32.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (213632)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, ЦГ,
22.000. 188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (213644)

РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, III, ЦГ,
21.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(213636)
ВОЈЛОВИЦА, двособан,
51 м2, I, TA, 18.000.
(300), „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(213636)
СОДАРА, трособан, 76
м2, III, ТА, 37.000, договор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(213636)
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, ЦГ, 26.500. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(213636)

ТЕСЛА,
квалитетни
двоипособни станови,
ЦГ, 68 + 8 м2 терасе,
усељиви одмах. (470),

„Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
СОДАРА,
трособан,
стари део 62 м2, реновиран, ЦГ, 38.000 евра,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571.
ЈЕДНОСОБАН, Котеж,
37 м2, ЦГ, одмах усељиви, 19.500 – 21.500.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.

ЦЕНТАР, двоипособан,
две терасе, ЦГ, 41.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571.
ТРОИПОСОБАН,
87
м2, први спрат, усељив
одмах, 50.000, Котеж
2, реновиран, замена.
345-534, 064/246-0571.
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ДАЈЕМ стан, 70 м2,
„Младост”, 9.000 и 200
евра месечно. 061/32440-85. (213752)
МИСА, продајем поткровље, са свим прикључцима, 100 м2. Власница. 065/333-55-25.
(213763)
ПРОДАЈЕМ стан 90 м2
(Котеж, приземље, башта, гаража). Тел.
069/847-90-07.
(213770)
ТЕСЛА, 60 м2, IV, ЦГ,
одличан, двособан, сређен, 25.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(213772)
ТЕСЛА, 47 м2, двособан, ТА, III, 24.000.
(336), „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(213772)
НОВА МИСА, 35 м2, I,
TA,
18.000.
(336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (213772)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, I,
ЦГ,
27.000.
(336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (213772)
НОВА МИСА, 60 м2 +
тавански простор, IV,
сређен, 26.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (213772)
КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан, III, ЦГ, 41.000.
(336), „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(213772)
СТРОГИ центар, двособан, 57 м2, IV, ЦГ,
45.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(213772)
ШИРИ центар, гарсоњера, 16 м2, II, ЦГ,
13.000, договор. (336),
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(213772)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, 31.000.
(336), „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(213772)
ПЕНЗИОНЕРИ, нудим
доживотно издржавање
по најповољнијим условима. Осигурајте вашу
старост. 061/324-40-85.
(213752)
ЈЕДНОСОБАН
стан,
Војвођански булевар 44,
V спрат, 48 м2, Котеж 2.
069/004-11-83. (213739)
НОВ, укњижен, 54 м2,
власник, Светог Саве
85, гас, паркинг, замена.
063/309-535.
(213730)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
24.000 евра. 066/93700-13. (213781)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, двоипособан,
67 м2, две терасе, двострано орјентисан, други спрат, без лифта, ЦГ.
013/319-014. (213785)
СОДАРА, 84 м2, III,
45.000; 74 м2, IV,
45.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(213788)
СТАРА ПОШТА, 55 + 6
м2, I, ЦГ, 42.000. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (213788)
САЛОНСКИ, 114 м2,
67.000, 86 м2, 42.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (213788)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
VII, 31.000; Тесла, двособан, договор. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(213788)
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СВЕТОЗАРА Милетића,
40 м2, I, 25.000; Котеж,
I, 26 м2, 17.000. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (213788)
КОТЕЖ 2, 61 м2, V, ЦГ,
26.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(213788)
ЦАРА ЛАЗАРА, једнособан, 35.000, 11.000; Тесла, једнособан, 28 м2,
17.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (213782)
ТЕСЛА, двособан, 54, I,
27.000; Стрелиште, 54,
ВП, договор. (338), „Јанковић”, 348-025. (213782)
ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
6 м2 лођа, 30.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (213808)
ТЕСЛА, трособан, 61
м2, две терасе, 33.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(213808)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, тераса, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(213808)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V, 32 м2, ЦГ,
19.500, договор. (320),
„Премиер”, 063/800-4430, 352-489. (213786)

ТЕСЛА, гарсоњера, 24
м2, 20.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (213808)

КОТЕЖ 2, једнособан,
III, лифт, 37 м2, ЦГ,
23.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30, 352489. (213786)

ПРОДАЈЕ се хитно гарсоњера, др Јована Ердељановића 10-1/5. Тел.
064/155-47-12. (213808)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту, без
посредника. Тел. 25141-52, 069/514-15-22,
062/514-159. (213807)

ПРОДАЈЕМ стан, двособан, 45 м2. Контакт,
063/693-944, 063/693298. (ф)
СТАН у центру, двособан,
55 м2, ЕГ, II спрат. Тел.
064/528-32-10. (213868)

ДВОСОБАН, Котеж 2,
сређен,
поткровље,
23.000 евра. 061/68588-03. (213893)
СТАН на продају, Котеж
1, 57 м2, власник.
060/314-19-98. (213888)
СТРЕЛИШТЕ, ПР, 35,
15.500; Самачки, I, 18,
13.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4647)
ДВОРИШНИ до улице,
30 м2, 13.000; 7. јули, 35
м2, 18.500. (67), „Милка
М”,
063/744-28-66.
(4647)
ДЕБЕЉАЧА, нова, прелепа, рај, 7,41, 88 + 31,
28.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4647)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Синђелићевој. 064/44035-42. (213797)

НОВОГРАДЊА, стан од
45 и 78 м2, на продају,
700 евра са ПДВ-ом.
062/443-367. (213852)

ТЕСЛА, једнособан, II,
28 м2, ЦГ, ПВЦ, 17.500.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30, 352-489.
(213786)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Ражани, испод
Дивчибара, свака опција могућа, 8.000 евра.
063/818-75-44. (213813)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
II, ЦГ, 72 м2, 42.000.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30, 352-489.
(213786)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Ослобођења, IV спрат, није последњи, може за незавршену кућу. 064/218-1572. (213826)

МИСА, ПР + 1, 40.000,
Котеж 2, ПР, 49, 26.000.
(67),
„Милка
М”,
063/744-28-66. (4647)

ДВОРИШНИ стан близу
центра, повољно; Миса,
I спрат, 36 м2, 18.000.
396), „Лајф”, 061/66291-48. (4647)

СТАНОВИ

КОТЕЖ 2, четворособан, VII, 80 м2, ЦГ,
47.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30, 352489. (213786)
ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 37.000.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30,
352489. (213786)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов четворособан стан,
86 м2, лифт, градско грејање са калориметром.
064/267-71-74. (4647)

ДВОСОБАН, Стрелиште, VII 52, 23.000, Тесла, ВП, 41, 24.500. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4647)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО трособан,
четворособан, центар,
К а р а ђ о р ђ е в а .
(320),„Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(213786)
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ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Нова Миса,
Тимочка 32. 013/371635,
064/297-81-68,
064/993-71-74. (2136819
ИЗДАЈЕМ двособан већи стан у центру.
063/222-358. (213687)
ЦЕНТАР, једноипособан, II, ЦГ, 50 м2, двострано орјентисан, власник. 063/871-77-13.
(213685)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 2.
069/770-598. (213897)
ИЗДАЈЕМ нову намештену гарсоњеру, шири
центар. 064/489-65-50.
(213382)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, празан, код Црне
мачке. 061/622-64-16.
(213736)
НАМЕШТЕНУ гарсоњеру издајем у центру,
064/490-79-47.
(2138319)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ леп локал,
Тржни центар „Трубач”,
први спрат, 22 м2, на
дуже. 064/370-79-47.
(212620)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, Котеж 1.
064/152-88-46. (213844)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан, Котеж 2, приземље, 100
евра.
064/866-23-21.
(213881)
ИЗДАЈЕМ одличну гарсоњеру у центру, ТА.
312-189, 063/775-84-53.
(213871)
НАМЕШТЕН једнособан стан са три лежаја,
код Хотела, 80 евра.
064/122-48-07. (213873)
ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан, на Содари, 50 м2,
III спрат, ЦГ, интерфон,
кабловска. 065/451-2915. (и)
ИЗДАЈЕМ
дворишни
празан стан, В. Жестића
31. Тел. 064/565-41-96.
(213847)
ПОВОЉНО издајем двоипособан стан на Тесли,
ЦГ.
063/877-25-31.
(213850)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
2, кућа. 060/332-27-42.
(213820)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72. 213826)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, самцу, самици.
Браће Јовановић 33-д,

ИЗДАЈЕМ кућу. Тел.
616-024, (2123522)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила. 321-408. (213515)
ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан
дворишни,
празан, стан. 064/22412-60. (213532)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси.
063/893-27-96.
(213538)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан на Стрелишту.
065/504-91-07, 065/50491-09. (213573)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 47 м2. Тел.
064/334-42-73. (213621)
ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (213634)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, Дунавска, Содара,
III спрат. 060/144-8580,
013/362-094.
(213626)
НОВ луксузан намештен трособан стан, на
дуже, на Тесли. 317411,
069/317-41-11.
(213628)

ТЕСЛА, намештен, 63
м2, калориметар, IV,
200. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (213700)
ИЗДАЈЕМ мањи стан,
самици-самцу.
Тел.
065/447-79-69. (213710)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу самцу, кухињу у
купатило дели. Новосељански пут. 066/373521. (213669)

ДВОСОБАН стан, Тесла,
комплетно намештен,
близина „Авив парка”.
062/600-365, 064/48218-14. (213690)

НЕНАМЕШТЕН стан,
49 м2, ЦГ, Тесла.
064/967-28-91, 617-815.
(213329)
СТАН, Стрелиште, двособан, намештен, са
парним грејањем и
лифтом. 063/472-446.
(213463)
КОТЕЖ 1, стан 60 м2,
ЦГ, полунамештен, код
Економске
школе.
063/163-52-05. (213475)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-8068. (2135479)
КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру,
самцу, 70 евра. 065/35307-57. (213510)

СТАН 50 м2, Котеж 2,
може празан и намештен. 065/665-75-10.
(213693)
ИЗДАЈЕМ, Содара, једнособан леп стан, полунамештен, ЦГ, кабловска,
клима,
лифт.
063/879-54-08. (213580)
СТАН на Тесли, двособан, високо приземље,
централно грејање, празан.
060/335-59-73.
(213617)

ИЗДАЈЕ се намештена соба с купатилом, у центру.
063/761-03-56. (213726)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, близу школе.
060/152-10-51. (213812)

ПРОДАЈЕМ локале у
центру, 24 и 29 м2.
064/143-52-98. (213558)

НАМЕШТЕН стан издајем, кабловска, интернет, грејање, близу центра.
061/689-86-22.
(213796)

ИЗДАЈЕМ
пословни
простор 450 и 800 м2.
061/531-29-00. (213558)

СОДАРА, стан за издавање без посредника.
064/925-98-14. (213718)

ШИРИ центар, једноипособан, 45 м2, дворишни, намештен, ТА пећ,
гас, ИПТВ, интернет.
064/313-89-72.
(213695)

ТЕСЛА, намештен, 30
м2, ЦГ, I, 90 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (213700)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Тесли.
064/159-68-37.
(2136919

ГАРСОЊЕРА, намештена, ТА грејање, код Стоматолошког факултета.
064/386-55-96.
(213674)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту.
060/030-11-62.
(213684)

ПРОДАЈЕМ локал 70
м2, новија градња, Цара
Душана 36-б. 061/52266-10, 064/387-93-05.
(213578)
ХИТНО, одличан локал
25 м2, унутар Зелене
пијаце, 15.000. (398),
060/683-10-64. (и)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, Сокаче, од 30 м2.
Тел.
063/812-42-83.
(213884)
ИЗДАЈЕМ
пословни
простор, 120 м2, Мите
Топаловића 10 (код Социјалног). 063/278-151.
(213866)
ПРОДАЈЕМ издајем локале у центру, Карађорђева 15 и Цара Душана
22-а. 312-189, 063/77584-53. (213871)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен,
двособан
стан на Содари. 063/82090-71. (213677)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, високо приземље, ЦГ, Косте
Абрашевића, Стрелиште.
060/632-80-01,
060/053-94-86.
(213683)

ЛОКАЛ за издавање на
Котежу 2, 30 м2.
064/134-62-62. (212872)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан на новој Миси, нов,
ненамештен. 060/60358-77. (213805)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан у поткровљу, на Содари. Повољно. Тел. 063/746-2463. (213776)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Тесли,
ТА пећи. 064/224-60-26.
(213692)

ПРОДАЈЕМ локал 20
м2,
центар.
Тел.
063/694-860. (212612)

ПЕКАРА, продавница,
продајем/издајем са инвентаром, употребна
дозвола,
власник.
063/351-709. (213476)

ЦЕНТАР, ненамештен,
двоипособан, 67 м2, терасе, други спрат, ЦГ,
клима. 064/238-16-84.
(213785)

стан 2. 063/163-19-90.
(213225)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ,
може и замена локал на
Новосељанском путу
113. Тел. 063/838-33-97.
(212654)

ИЗДАЈЕМ више канцеларијских
простора
АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (213879)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен
стан.
066/209-400. (213731)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. 062/431774,
013/355-575.
(213733)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа 130 м2, бивша
пекара „Тара”, Војводе Радомира Путника
29.
063/278-250.
(213879)
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погодно за пословни
простор. 062/192-55-94.
(213774)

ИЗДАЈЕМ локале 12 и 25
м2, у дворишту Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (213879)

ИЗДАЈЕМ локал преко
пута Диспанзера, 15 м2.
064/231-07-33.
(213/737)

ИЗДАЈЕМ леп локал 40
м2, центар, за све намене, имам и опрему за
храну. 064/850-70-69.
(21385)

ИЗДАЈЕМ локал, 50 м2,
центар, светао, излог,
паркинг. 062/830-10-73.
(213190)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал близу
Аутобуске и Зелене пијаце.
064/488-38-39.
(213849)

ПОНУДА

ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКА зграда, на
продају, 500 м2, комплетно
опремљена.
062/105-20-12. (213841)

ПОТРЕБАН вулканизер
са радним искуством за
рад у вулканизерској
радњи
„Рео-Нео”.
065/551-17-22. (СМС)

ИЗДАЈЕМ разрађен локал, 50 м2, за картонску амбалажу са машином и алатима, комплет. Нова Миса. Тел.
064/443-07-06, 013/370083. (213793)

СТУДИЈУ за едукацију
„Николада” у Ковину,
потребан је професор
немачког
језика.
064/342-28-22. (213392)

ИЗДАЈЕМ локал, 36 м2,
Његошева, радионица
35 м2, Карађорђева.
064/994-13-16. (213701)

ПОТРЕБНА жена за помоћ у кући 3 - 4 сата
дневно.
367-064,
063/730-69-73. (213562)
КАФЕ „Љубичево” тражи девојку за рад, са искуством, (слободни дани).
069/364-10-04.
(213810)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у маркету, искључиво са искуством и само из
Панчева. Доћи у суботу,
6. фебруара од 13 до 15
сати, у Моше Пијаде 4,
код Хотела „Тамиш”. (ф)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски простор 25 м2,
центар, Р. Путника 2-а,
100 евра. 063/341-871.
(213665)

ПОТРЕБНА конобарица
са искуством, Cafe „Picaso” Панчево. 065/50491-07. (213573)
ПОТРЕБНИ
вредни
млади људи за посао
скелара. Звати до 9 до
13, радним данима.
013/633-560. (213571)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН аутомеханичар са искуством у
раду. Јавити се лично,
„Kizza”, Жарка Зрењанина 68. (213662)
ПОТРЕБНИ вариоци,
бравари, ауто-лимар и
ауто-лакирер, са искуством у раду. Јавити се
лично, „Kizza”, Жарка
Зрењанина 68. (213662)
РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан конобар, пица-мајстор и возач – достављач хране. 060/73436-37. (213860)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстори и
раднице за палачинке.
062/339-279. (213824)
ПОТРЕБНЕ раднице на
индустријским шиваћим машинама, са искуством. 063/606-503.
(213794)
ПОТРЕБАН
тапетар,
Панчево. 060/600-1452. (213729)
„POCO-LOCO” ресторану потребан чекер.
064/874-03-01. (213672)
ГРИЛ „Бум” киоску брзе
хране потребна жена за
рад (код Кеве). 064/32392-77. 213672)
ПОТРЕБНИ озбиљни
радници са искуством
за перионицу. Доћи у
Стевана Шупљикца 77.
(213880)
ПОТРЕБНА радница за
рад у месари. 063/362427. (213887)
ПОТРЕБАН грађевински, машински инжењер или техничар.
013/251-73-02, 013/377853, звати од 9 до 17 сати. (213876)
ПОТРЕБНИ радници за
монтажу грађевинских
скела. 013/251-73-02,
013/377-853, звати од 9
до 17 сати. (213876)
ПОТРЕБНИ кувари, роштиљџије,
помоћни
радници и конобари у
ресторану. 063/194-1939. (213842)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ мањи локал
у центру, вода, телефон.
063/222-358. (213687)
ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пијаце. 060/35103-56. (213784)
ИЗДАЈЕМ
дворишну
зграду 70 м2, строги
центар, у добром стању,

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици
са искуством. 064/12757-01. (213659)
КАФЕ „Љубичево” тражи девојку за рад, са искуством (слободни дани).
069/364-10-04.
(213810)

VAJBAL DOO
Pančevo, Bavaništanski put 18 (put za Kovin)

ВЛАГА, решите се влаге
заувек. Машинско сечење зидова, постављање
домаћег кондора, В-3,
В-4, руски кондор, 20
година успешног рада.
062/427-614. (СМС)
ЧАСОВИ статистике и
рачуноводства, студентима.
Професорке.
064/206-30-25. (СМС)

ЧАСОВИ математике,
основна и средња школа. Магистар технолоших наука. Миленко.
063/829-89-16.
(213464)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање: воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(213141)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци), искусна дипломирана професорка математике. Центар. 343370. (213499)
ОБАРАЊЕ стабла, вађење пањева, кошење зараслих површина, утовари шута, чишћење тавана, итд. 060/035-4740. (213503)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
зидова, разбијање бетона, обарање стабала, кошење, одношење ствари.
064/122-69-78.
(213503)

не, селидбе. Пензионерима попуст. 013/23578-82, 065/557-81-42.
(213507)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (213598)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица негује старе, болесне, непокретне, поуздано, супер повољно. 060/366-63-69.
(213537)

ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, унутрашњости аутомобила. Наташа, 361474,
060/361-47-41.
(213597)

BETONSKO gvožđe obrađeno, glatko i rebrasto
ARMATURNE MREŽE svih dimenzija
FERT GREDICE po meri, punilac 14 i 16
OPEKARIJE, crep, giter blok i polublok
MEDITERAN, betonski crep, cena niža od Bramac
SALONIT ploče, tegola, onduline
CEMENT vr 639,00, KREČ hidrat i gašen, Novimal,beli cement
KNAUF vuna i specijalno za termo peći i rerne
ISOMAT lepkovi za pločice i stiropor, sve vrste izolacije protiv
vlage i brzo vezivanje
STIROPOR, stirodur, mrežice, tiplovi
KAMEN mleveni, beli, crni, crveni
ŠRAFOVSKA roba razna
OSTALO - kolica građ., termosajlend i oprema
BUKOVO drvo u paletama 2m3, Briket i Pelet
MALOPRODAJA I VELEPRODAJA, cene povoljne
Prevoz obezbeđen.

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (213106)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (213229)

СЕЛИДБЕ комбијем, по
граду. Иван, 062/85664-94. (213507)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, обрада шпалет-

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (1213755)

ПРОФЕСИОНАЛНА израда нових, реконструкција старих кровова +
зидарија, демит фасаде.
063/394-724.
(213554)
ЧУВАЛА бих дете, старију особу, имам искуство, кућни послови.
063/864-77-64. (213566)
СПРЕМАМ станове, кувам, пеглам, чувам старије особе, децу, повољно. 063/278-038. (213577)
КЕРАМИЧАР, квалитетно поуздано, повољно.
063/318-780. (213756)

МЕДИЦИНСКЕ сестре:
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60.
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (212633)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем или
камионом, селидбе са
монтажом/демонтажом.
Дејан, 061/626-14-50,
065/440-97-00. (213755)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање
бојлера,
шпорета, грејача. Слободан, 063/865-80-74.
(213545)

013/331-291; faks: 331-292
YTONG, sve dimenzije(siporex),proračun za objekte
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ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила, ТА. 061/13285-43,
062/271-661.
(213593)

СВЕ врсте физичких послова: утовар/истовар
робе, селидбе, сечење/цепање дрва, копање, одвоз шута и старог
непотребног намештаја,
чишћење подрума, тавана и шупа и сви слични послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/62614-50,
341-971.
(213755)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао.
064/120-77-64.
(21370)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном
тестером
свако дрво које вам
смета.
063/369-846.
(213625)
ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(213629)
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тричар, ауто-електричар. Дејан, 063/800-0196. (213523)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације, замена вирбли, батерија, вентила,
све за воду, 0-24 сата,
долазим одмах. Пензионерима екстра попуст.
013/348-139, 064/49344-63, 061/317-26-33.
(213635)
МОЛЕРАЈ, столарија,
гипс, обраде око прозора, најповољније, демит
фасаде. 063/893-39-94.
(213638)
ЧИШЋЕЊЕ олука, фрезирање, сечење дрвећа,
вађење пањева, крчење,
кошење. 064/196-17-32.
(213623)
КЕРАМИЧАР, припрема и постављање свих
врста керамичких плочица. Повољно. Тел.
063/744-08-24. (213606)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
стиропор фасаде, кречење,
повољно.
063/865-80-49.
(213702)
РЕЗИДБА
воћњака,
услужно, професионално. Дипл. инг. пољопривреде. Тел. 065/337-0409. (213725)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме. 061/322-0494. (213765)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 064/341-7960,
065/341-79-60.
(213769)

СРПСКИ, часови, припрема пријемних за
средње школе и факултете.
064/462-37-64.
(213878)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (201894)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња нове инсталације,
машинска одгушења,
санитарија. 062/382394. (213614)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: одгушења судопере,
купатила, адаптације,
замене, поправке, повољно одмах. 013/331657,
064/495-77-59,
063/777-18-21. (213731)

ЧИСТИМО шут, таване,
подруме. 061/322-0494. (213767)

СПРЕМАЊЕ станова,
пеглање, чување деце,
релакс
масажа.
063/430-409. (213741)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,
врата, капије, ситне поправке, врло повољно.
Дуле. 060/140-54-44,
Дуле. (213744)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор, центар. 013/353569,
066/405-336,
061/603-94-94.(213747)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18.
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић” поправља: веш-машине, бојлере, шпорете,
пећи и електроинсталације.
060/180-02-83,
013/251-28-97. (212324)

сервис, одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(213653)
АЛ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери,
комарници, поправљам,
уграђујем. 064/181-2500.
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, наповољније.
065/361-13-13.
(213675)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(213666)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима
или без. Најповољније
Иван. 063/107-78-66.
(ф)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални
попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 0 до
24 сата, за вас радимо и
недељом.
Изаберите
најбоље.
Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
b o m b o n cicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 динара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5
т, камионима 3, 5 и 7 т,
с радницима или без
њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима, 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352236,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап,

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, поставља све врсте плочица, квалитетно, повољно.
061/249-29-90. (213799)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/31710-05. Саша. (213792)

ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем,
цена
по
договору.
064/147-14-77, 013/311514. (212057)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним
машинама.
Може преко рачуна.
„Acqua”, 062/532-346.
(213258)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације купатила,

marketing@pancevac-online.rs

комби 1,5 т, камиони
3–7 т, утоварна рампа, с
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови. 062/97618-42. (213792)

РЕЛАКС, антистрес, медицинска антицелулит
масажа, медициснки,
естетски
педикир.
061/308-95-86. (213854)
РЕЖЕМО
воће.
013/632-212, 064/33089-91. (213834)
МЕДИЦИНСКЕ сестре
са искуством: нега старих, болесних, терапија,
превијања, катетери.
060/067-61-05. (213902)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, повољно, квали-

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185,
063/278-117,
013/365-051. (213368)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена договор. 063/193-2229,
013/366-843.
(213125)
СЕРВИС телевизора, аудио уређаја, разних
електро-уређаја, елек-

с пик-апом, комбијима,
камионима, екипа радника, монтирање, демонтирање, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за
заштиту намештаја, селите
се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

Задовољан клијент је
наш
једини
циљ.
064/334-85-64, 063/81198-32,
Поповић.
(213764)

тетно с гаранцијом.
„Фриготехник”,
361361,
064/122-68-05.
(213840)

ЗИДАМО, малтеришемо,
радимо кровове, фасаде.
064/206-50-91. (213814)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,
најповољније. 069/26000-40,Раша. (213903)

ТЕПИХ сервис, дубинЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић” поправља веш-машине, фрижидере, бојлере, шпорете, пећи,
електроинсталације.
060/180-02-83. (213861)

тетно,
проверите.
061/141-38-02, 013/25128-53. (213590)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије и санитарије. Све
за воду. Пензионерима
екстра попуст, 0-24 са-

ско прање тепиха, сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (213827)
РАДИМО све грађевинске радове, зидамо куће
од темеља до крова.
www.pangradjevina.rs.
064/206-50-91. (213814)

РАЗНО

СТАРИЈИ господин жели упознати даму ради
заједничког
живота.
060/411-2427. (213111)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради дружења, излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (213559)
УСТУПАМ фиксни телефонски број. 063/354520. (213703)
ОБЈАВЉУЈЕМ неважећом карту 753, издату
од АТП-а, на име Давид
Адам Раду. (213872)

та, нон-стоп, долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (213605)
ВЕШ-МАШИНЕ, судомашине, фрижиери, замрзивачи, клима уређаји, сервис и поправка.
Овлашћени
сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301300,
063/771-24-16.
(213656)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери,
тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата, туш-кабине, комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (213667)
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(213686)
СЕЛИДБЕ станова, екипа радника, чишћење
станова и подрума, откуп
намештаја.
064/155-38-13. Сале.
(213766)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/31710-05. (213792)

СРПСКИ језик, професорка, часови, припрема за завршни испит,
пријемне,
повољно.
060/048-98-77. (213809

ПРЕВОЗИМ мањим кипером, повољно: песак,
шљунак, ризлу, сејанац,
одвозим шут. 064/35469-94. (213582)

КВАЛИТЕТНЕ услуге
селидби, сигурног транспорта и превоза робе
мањим/већим камионом или комбијем, широм Србије. Организација са или без стручног
тима, већ од 1.000 РСД.
060/696-00-02, Јокић.
(213765)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара.
Градска тура, бесплатно
монтажа и заштита намештаја, одвоз старих
ствари не депонију, екипа радника. Попуст на
ванградске туре, 0-24
сата. Ми смо ту због вас.

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче,
шпорете, бојлере, климе, поправљамо квали-

УСАМЉЕНИ мушкарац,
55 година, упознао би
усамљену
жену.
064/372-94-71. (213818)
ПОКЛАЊАМ лабрадора
старог две године, са
уредним
папирима.
061/462-43-68, 061/64820-33, 013/262-43-68.
(213559)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ
апартман,
строги центар Златибора, поред језера. Повољно.
065/892-74-62.
(213694)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(213891)

Петак, 5. фебруар 2016.

ОГЛАСИ

На основу члана 6. Правилника о програму и начину полагања испита за обављање делатности ауто-такси превоза путника („Службени лист града Панчева”,број 25/12), Градска управа града Панчева – Секретаријат за привреду и економски развој расписује
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Наш друг

Последњи поздрав драгом зету и течи

ОГЛАС
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА
У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ТОКОМ 2016. ГОДИНЕ

МИЛОРАД ЧИКА

1. Предмет огласа: Полагање испита о познавању територије града Панчева и прописа из области ауто-такси превоза путника.
2. Испит може полагати лице (кандидат) који има возачку дозволу “Б” категорије
најмање три године
3. Полагање испита обавиће се у просторијама Градске управе града Панчева, у Малој сали Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2 - 4, у термину :
·
·
·
·

дана 18. 03. 2016. године у 9,00 сати
дана 17. 06. 2016. године у 9,00 сати
дана 30. 09. 2016. године у 9,00 сати
дана 16. 12. 2016. године у 9,00 сати

Никада нећемо заборавити твоју доброту и несебичност.

Туга...
ОШ „Бранко Радичевић”, VIII-1,
генерација 1967/1975.

Породица ЈОВАНОВИЋ – МАРИЈА, МАРКО
и МИЛЕНКО с породицом

(125/213803)

(89/213722)

Последњи поздрав нашем одборнику и члану ГО
ПУПС-а Панчево

Последњи поздрав колеги

4. Пријава за полагање испита се подноси Градској управи града Панчева – Секретаријату за привреду и економски развој, преко Градског услужног центра, шалтер
број 3, у термину :
· за полагање 18. 03. 2016. године пријава се подноси од 22. 02. 2016. године
до 04. 03. 2016. године
· за полагање 17.06. 2016. године пријава се подноси од 23. 05. 2016. године
до 03. 06. 2016. године
· за полагање 30. 09. 2016. године пријава се подноси од 05. 09. 2016. године
до 16. 09. 2016. године
· за полагање 16. 12. 2016. године пријава се подноси од 21. 11. 2016. године
до 02. 12. 2016. године
5. Писана пријава кандидата за полагање испита садржи :
1. име, очево име и презиме
2. датум и место рођења
3. јединствени матични број
4. податке о пребивалишту
5. податак о томе који пут полаже испит
Уз пријаву кандидат прилаже :
1. оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених, личне карте-пријаве
пребивалишта (ако је са чипом)
2. оверену фотокопију возачке дозволе “Б” категорије (коју кандидат поседује
најмање три године)
3. доказ о уплати средстава на име трошкова полагања испита (накнада за полагање
испита)
4. доказ о уплати градске административне таксе
6. Литература за полагање испита може се преузети у Градској управи града Панчева – Агенција за саобраћај, III спрат – канцеларија 308, након уредно поднете пријаве за полагање испита.
Информација о висини накнаде за полагање испита, висини градске административне таксе и друге релевантне информације могу се добити у Агенцији за саобраћај,
III спрат – канцеларија 308, контакт особа је Јелена Недељковић, телефон: 308-781.
7. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

БОБАНУ

(Ф-124)

ЧИЛЕТУ

БОГОЉУБУ ЂУРИЦИ
1955–2016.

Колектив Лабораторије РНП

Његови пријатељи, колеге и сарадници
ГО ПУПС-а Панчево

(140/213856)

(137/213845)

Неми од туге и бола

Последњи поздрав

С болом и тугом обавештавамо да је 2. фебруара
2016. преминуо наш драги

ВЕРИЦИ ЂОКИЋ
МИЛЕ ЧИКА

од комшија из Руђера
Бошковића 17

Последњи поздрав
од твојих ТУБИЋА –
МИЦЕ, НАДЕ и ИВАНА
(154/213910)

МИЛОРАД МИЛЕ ЧИКА
Сахрана ће се обавити 5. фебруара 2016, у 14 сати, на Новом гробљу.
Његов драги лик носићемо увек у нашим срцима.
Отац ВИКТОР, супруга ЖИВКА,
ћерка МАРИЈАНА и ДРАГО
(123/213800)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.
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Последњи поздрав драгом сараднику

Последњи поздрав нашем драгом и поштованом

31. јануара 2016, у 61. години, престало је да куца велико срце нашег драгог супруга, оца и деде

БОГОЉУБУ ЂУРИЦИ
БОБАНУ

1955–2016.

БОГОЉУБ ЂУРИЦА БОБАН
1955–2016.

Смрт прекида живот, али никада не може сећања и љубав коју осећамо према теби.
Твоји: супруга СТАНА, синови ВЛАДИМИР и БОЈАН,
снаје СУЗАНА и СЛАЂАНА
и унуци МИХАЈЛО и ВАСИЛИЈЕ

Скупштина МЗ Качарево

Дом културе „Братство-јединство”
Качарево

(40/Ф-166)

(41/Ф-165)

Последњи поздрав брату

Опраштамо се од одборника

(116/213778)

Драгом

МИЛЕТУ ЧИКА
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

БОГОЉУБА
ЂУРИЦЕ

МИЛИЦА, ЉУБА,
НАТАША и МИЛОШ
(124/213801)

Скупштина града Панчева

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

(39/Ф-164)

БОБАНУ

013/301-150

Време неће избрисати године љубави, све срећне и тешке тренутке које смо делили

Последњи поздрав драгом брату

Наш бол је неуништив...
У срцу те носимо и од заборава чувамо.

Од мајке СТАНЕ и брата МИШЕ с породицом
(94/213738)

БОГОЉУБУ
БОБАНУ ЂУРИЦИ

БОБАН ЂУРИЦА

1955–2016.

Последњи поздрав драгом стрицу

Заувек у нашим срцима.
Свастика МИЛЕНА с породицом РАДОНИЋ

Сестра РАДМИЛА ПОЛОВИНА
и брат ДРАГАН с породицама
(109/213757)

(106/213754)

Драгом зету

Тужни смо што је ово последњи поздрав драгом
нам

БОБАНУ ЂУРИЦИ
Најдражи наш,

БОБАНУ ЂУРИЦИ

БОБАНУ

Сећање на тебе чуваћу с пуно љубави и поштовања.
Ташта СМИЉА ЈАРИЋ

1955–2016.
Остаће сећање на тебе као срчаног човека са
огромном стваралачком енергијом.
Твоји: СНЕЖА, НИКОЛА, БАНЕ
и МАЈА ВЈЕШТИЦА, ЈЕЛЕНА,
НЕНАД и ДУШАН ЖИВКОВИЋ

(107/213755)

(88/213722)

Вечно ћемо те носити у срцу и души...
Нека анђели буду с тобом и нека те чувају.
Од братанице ЉИЉЕ и зета АЛЕКСАНДРА
(95/213739)

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

Петак, 5. фебруар 2016.

Наша вољена, најдража

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да смо се 2. фебруара 2016.
опростили од нашег драгог

ДРАГИЊА СЕКА
КОВАЧЕВИЋ
2. II 1952 – 30. I 2016.
Сву твоју љубав, посвећеност, нежност, пожртвованост, радост, носићемо у нашим срцима као непроцењиво богатство и снагу.
Твоји лик и дело биће наша звезда водиља, наша светлост која се никада неће угасити!
Заувек те воле твоји: супруг ТИХА,
син ДРАГАН, унуци ЛАЗАР и РЕЉА
и снаја БОЈАНА

Изненада, 28. јануара 2016. године, напустила нас је наша драга супруга и мајка

ВЕСЕЛИНА ВУЈАНИЋА
1925–2016.

Неутешни његови: супруга ЗОРКА, син ЛАЗАР
и снаја АЛЕКСАНДРА
(29/213561)

(24/213549)

Последњи поздрав мојој драгој сестри

Последњи поздрав дивном човеку и пријатељу

Последњи поздрав куми

ДРАГИЊИ СЕКИ КОВАЧЕВИЋ
Била си ми увек подршка, са пуно разумевања и
блискости.
Твоје срце је куцало и за целу моју породицу.
Увек ће те волети и радо сећати: брат
ДРАГАН, снаја ЗОРА, сестрићи МИЛАН
и МАРКО с породицама

МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ
3. I 1947 – 28. I 2016.
Сахрана је обављена 30. јануара 2016, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ВИКТОР
и син АЛЕКСАНДАР
Овим путем се дубоко и од срца захваљујемо свима који су дошли на последњи испраћај нашој вољеној Марији и умањили
бол који носимо.
(14/213525)

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

ВЕСЕЛИНУ ВУЈАНИЋУ

(26/213555)

После дуге и тешке болести, 27. јануара 2016.
преминула је моја вољена и једина сестра

од прије ГИНЕ, прије ДЕСЕ и СНЕЖАНЕ
(30/213561)

Последњи поздрав драгом стрицу

С поштовањем опраштамо се од комшије

Последњи поздрав нашој вољеној

Последњи поздрав нашој вољеној

28. јануара престало је
да куца срце наше драге
и вољене куме.
Никада те нећемо заборавити, почивај у миру.

Кумови: ЛЕНКА, СТЕВА
и РАДМИЛА КЕПИЋ
(52/213610)

Опраштамо се од драге
и вољене

РАХЕЛА ФИРА

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ
3. I 1947 – 28. I 2016.

3. I 1947 – 28. I 2016.
од сестре СЛАВИЦЕ
и зета АНДРАША

од пријатеља МИЛАНА,
МИЦИКЕ и ПРЕДРАГА
из Србобрана

(17/213521)

(15/213525)

рођ. Коњевић
С љубављу, коју смрт не прекида и непролазном
тугом чуваћу успомену на Тебе.
Твоја тужна сестра ОЛИВЕРА
(120/213795)

Последњи поздрав нашој драгој и племенитој

Последњи поздрав нашој вољеној

ВЕСЕЛИНУ
ВУЈАНИЋУ

ВЕСЕЛИНА
ВУЈАНИЋА

РАХЕЛЕ ФИРА

1925–2016.
Ожалошћени синовац
СЛОБОДАН ВУЈАНИЋ

Станари зграде
у Николе Тесле 5

С поштовањем ВЕРА

(28/213560)

(33/213572)

(121/213795)

Последњи поздрав снаји

РАХЕЛИ ФИРА
рођ. Коњевић
1934–2016.

Сахрана ће се одржати 5. фебруара 2016, на гробљу
Котеж, у 13 сати.
Ожалошћена братаница ВЕСНА, зет СЛОБОДАН
и унуци МИЛАН и БОЈАН.

од ИВИЦЕ ЈОВАНОВИЋА
с породицом

(119/213795)

(1312138299

(69/213656)

ВЕРА ЂОКИЋ

(134/213836)

Сахрана је 5. фебруара 2016, у 13 сати, на гробљу Котеж у Панчеву.
Ожалошћени: брат СИМА, снаја ЈЕЛЕНА и братанац
ЈОВАН из Баваништа.
(133/213835)

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

МАРИ

3. I 1947 – 28. I 2016.
од ПЕРКЕ, МИЛКИЦЕ,
ДРАГЕ, СРЂАНА,
НИКОЛЕ и НИКОЛЕ
из Краишника

од породице МАНДИЋ

(16/213525)

(145/213884)

Последњи поздрав драгој куми

МАРИЈИ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Ожалошћени: братаница НАДИЦА
и зет ВАСА из Баваништа

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

ВЕРА ЂОКИЋ

Уз велику захвалност за љубав и пажњу коју си
нам пружала, увек ћеш бити у нашим мислима.
Ожалошћене породице ФИРА, КОЊЕВИЋ
и РАДЕЧ

ВЕРА ЂОКИЋ

Последњи поздрав

СЕКА
КОВАЧЕВИЋ
Селе моја мила, част ми
је и понос, наших педесет година искреног
пријатељства. У мојој
рањеној души бићеш
жива, док ме има.
Воли те твоја СОЊА са
МИОНОМ и ПЕТРОМ
(112/213764)

ДРАГИЊИ
КОВАЧЕВИЋ

од породице БОРНА
(87/213715)
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Последњи поздрав вољеној мајци

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ БРАКОВИЋ
ЉИЉАНИ БРАКОВИЋ
1961–2016.

Увек ћеш нам бити у срцима.
Вечно захвална породица
(81/213698)

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав драгој другарици

Последњи поздрав колегиници

1961–2016.
Научила си ме да волим.
Научила си ме да слушам срце.
Научила си ме да праштам.
Научила си ме да маштам.
Научила си ме стрпљењу.
Научила си ме да слушам тишину и
из ње извлачим поуке.
Научила си ме да говорим ћутећи, али и
да кажем гласно и јасно све што мислим.
Научила си ме да је живот осмех,
али како се и сузом пружа подршка.
Била си и бићеш увек најјачи ветар у
мојим леђима, на коју год страну да кренем.
Увек ћеш бити у мом срцу.
Хвала ти мама на свему.
Заувек твој САША

ЉИЉИ
БРАКОВИЋ

ЉИЉАНИ
БРАКОВИЋ

(82/213698)

ЉИЉАНИ
БРАКОВИЋ
Драга

Породица ЈОВИН

Породица ЏАИЋ

Синдикат ЈКП
„Грејање” Панчево

(50/213608)

(49/213607)

(60/ф-167)

Напустила нас је наша
драга

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

Мићони, хвала ти на свему.

Синови МИЛАН и МИХАЈЛО
(149/213890)

Последњи поздрав стрицу, деди и прадеди

МИРОСЛАВ БЕЛОБРК МИЋА
2. IX 1936 – 31. I 2016.
Никада нећемо заборавити твоју доброту и племенитост.
Заувек тугују за тобом твоја снајка ЉИЉА
и твоји пелцери ВЕРИЦА, ПЕТАР и МИРОСЛАВ
са својим породицама
(104/213750)

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

ЉИЉАНА БРАКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица МИЛИН

МИКИЈУ

(130/213823)

ЉИЉА
БРАКОВИЋ

ЉИЉАНИ
БРАКОВИЋ

ЉИЉАНИ
БРАНКОВИЋ

28. јануара 2016. преминуо је у 83. години
наш вољени

од породице ТОМИЋ

(93/213735)

(11/213521)

Опраштамо се од нашег драгог пријатеља и другара

Последњи поздрав деди
С поштовањем
и љубављу породица
ПЕШИЋ

Породице ХИБЛОВИЋ,
СТАЈИЋ и КУДРИЋ

(51/2136099

(96/213740)

ФРАЊА КЕЛЦЕР

Последњи поздрав драгом зету, пашанцу и течи

МИРОСЛАВА БЕЛОБРКА

1933–2016.

ФРАЊИ
КЕЛЦЕРУ
Недостајеш...

ФРАЊИ КЕЛЦЕРУ
од НАДЕ, НИКОЛЕ, КАЈЕ и унука НИКОЛЕ

Унука АНА МАРИЈА,
зет ВЛАДАН, праунучад
ТОДОР и НЕДА

(71/213663)

(100/213746)

Деда, много те волимо,
никад те нећемо заборавити

Последњи поздрав пријатељу и дивном човеку

од његових другара са ПЕНГ-а: АПЦИ, ГОМБЕЦ,
КОСТА, ЗЕЛЕ, ЛУЛЕ, РАДОЈЧИЋ, ПЕТРОВИЋ Т.,
ПЕТРОВИЋ Д., СТАНОВСКИ, КРЕША, САВА,
МОША, ЗДРАВКО и ЂОРЂЕВ

Последњи поздрав драгој
прији

С љубављу и тугом његови: НАЦА и ЗЕЛЕ с породицом
(92/213734)

Сахрана је обављена 30. јануара 2016, на
Католичком гробљу.
Ожалошћени: супруга ГОРДАНА и ћерке
ВЕРА и ЉУБИЦА с породицама, унучад,
праунучад и остала родбина

Последњи поздрав

Последњи поздрав предивној жени

(99/213745)

2. фебруара преминула је наша драга

чика МИЋИ
од АЛЕКСАНДРА
и ВАСИЛИЈА
МИЛОШЕВИЋА

баба РАДИ
од ВЕСНЕ и НИЏЕ
с децом

(45/213595)

(150/213899)

Драгом течи

РАДМИЛИ
СВИРЧЕВ

ФРАЊИ
КЕЛЦЕРУ

од пријатеља НЕДЕЉКА
и прије ИВАНКЕ
(152/213901)

ПАНЧЕВАЦ

МИРОСЛАВ, ДРАГАНА,
ВАЊА, МИЛАН
и ЂОРЂЕ

СИМА и ДАНА

(80/213689)

(118/213789)

телефон:
013/301-150

РАДМИЛА СВИРЧЕВ
1941–2016.
Хвала ти на несебичној љубави коју си нам пружала.
Ожалошћени: син САВИЦА, снаја ГОРДАНА и
унуци МИЉАНА и ДУШАН
(151/213900)

ФРАЊИ КЕЛЦЕРУ
последњи поздрав од РОБИЈА, МИРЕ, ДИНЕ, ДИНА
и РОБЕРТДАВИДА
(72/213663)

Петак, 5. фебруар 2016.
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Последњи поздрав драгом

ПЕТРУ МИЛАНОВИЋУ
1932–2016.

Никада нећемо заборавити твој поглед упућен увек свима нама.

Особље поликлинике Панскен
(64/213646)

Последњи поздрав драгом брату, деверу и
стрицу

Последњи поздрав драгом

ПЕТРУ
МИЛАНОВИЋУ

ПЕТРУ МИЛАНОВИЋУ

1932–2016.

Остаћеш заувек у нашим срцима чика Перице.

ПЕТАР МИЛАНОВИЋ
Породица ЈОСИПОВИЋ
(65/313647)

1. фебруара 2016. заувек је престало да куца срце нашег супруга, тате и деке

Твоји; ТОШО,
ЉУБИЦА, ГОЈКО
и ДИМИТРИЈЕ
(122/213798)

Почивај у миру драги
наш

Трајаће сећање на ведри лик

ПЕРО

чика ПЕРЕ
МИЛАНОВИЋА

Помисао да те нема увек ће јако да боли.

ПЕТАР
МИЛАНОВИЋ

Твоји најмилији анђели: БРАНКА, ДРАГАН, ЈОВАНА
и ВУКАШИН

Последњи поздрав драгом чика Пери.
Породица ПАВЛИЦА

БРАНКО ИВАНОВИЋ
с породицом

БОРИВОЈ ЋУРЧИН
с породицом

(98/213743)

(79/213682)

()73/213670)

(75/213673)

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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Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном Свети

СВЕТИ
Породица ШКОРИЋ

СВЕТИСЛАВ МРАЧИЋ
1949–2016.
Сахрана је обављена 4. фебруара 2016, у 13 сати, на Новом гробљу
у Панчеву.
Супруга СЛАВИЦА, ћерка СНЕЖАНА, зет ВЛАДИСЛАВ,
унука АНЂЕЛА и унук СТРАХИЊА

РАДОСАВ НИКОЛИЋ
1943–2016.
Наш вољени супруг, отац и деда преминуо је 29. јануара.

(58/213633)

26. јануара 2016. отишао
је наш партизан, учесник НОР-а у 6. личкој

(35/213580)

Живеће вечно у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ЂУЛКА, кћерке ВЕРА и МИРЈАНА и унуци
ВЛАДИМИР и ЈЕЛЕНА

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав

(84/213706)

ЂОРЂЕ Дане
МИРКОВИЋ
30. јануара преминула је наша мајка, бака и прабака

МИЛИСАВУ
ВУЧКОВИЋУ
од станара зграде у
Стевана Шупљикца 153

Сахрана је обављена на
гробљу Лешће у Београду.
Ожалошћени: син
УРОШ и ћерка ВЕРА

(62/213643)

(22/213547)

6. фебруара навршава
се година откако ниси с
нама

6. фебруара, у 10 сати,
на војловачком гробљу
даваћемо годишњи помен нашем вољеном

СВЕТИ МРАЧИЋУ
РАДОСАВ
НИКОЛИЋ

1928–2016.
Комићко Пољице
Удбина – Лика
Официр Државне
безбедности

АНКА БЕЊОВСКИ
1933–2016.

Последњи поздрав вољеном брату.

Драгом пријатељу Свети од ПЕРЕ,
МАРКА и РАЈЕ

Бићеш вечито у нашим мислима.
Сестра МИЛКА
с породицом

Твоји најмилији

(85/213707)

(128/213817

26. јануара преминула је у Београду наша драга

Последњи поздрав комшиници

(66/213648)

Последњи поздрав нашој драгој комшиници

АНИ
КРЗМАН

ЈАНКО
БАЦКОВИЋ

Станари зграде Проте Матеје Ненадовића 5

МИЛЕВА ЛОВРЕ

(18/213529)

Само је време прошло,
туга и бол остају заувек.
Твоји најмилији

Поносни смо што смо те
имали, а несрећни што
смо те прерано изгубили.
Твоји најмилији

(103/21374)

(146/213890)

ВЕСЕЛКИ
КОВАЧИЋ

рођ. Ђукановић
из Омољице
1935–2016.

СЕЋАЊЕ

Тугују за њом: сестра СТАНИЈА, зет МИХАИЛ,
ћерка ОЉА, унук ФИЛИП и зет СРЂАН

од комшија у Улици
Вељка Влаховића 13,
Панчево

(135/213837)

(68/213655)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 31. јануара 2016, у 88. години
преминула наша драга

Последњи поздрав нашем драгом

НАТАЛИЈА
БЕЉАВСКИ
рођ. Kirhner
8. II 2013 – 8. II 2016.

ЈОЗЕФУ РУПТАКУ

5. фебруара су две године откако није с нама

АНДРАШ ТОМАШЕВИЋ
1949–2014.

Ожалошћени: супруга КАТА, ћерка МАРА, зет
ДУШАН, унуци ДРАГАНА и ФИЛИП

МИЛАН
РАБЉЕНОВИЋ
Породица ЋУРЧИЈА

С поносом те помињемо и с љубављу чувамо од
заборава.

Време прошло. У души
и срцима најмилијих
заувек.

Твоја ДРАГА и сестре КРИСТИНА
и ВИКТОРИЈА

(101/213748)

(67/213650)

Двогодишњи помен

Годину дана није с нама
наш

(147/213892)

1937–2016.

МАРИЈА
ЂАКОВИЋ

МИЛАНУ
РАБЉЕНОВИЋУ

Пролази и седма година
без тебе, али наша љубав и захвалност дају
боју сећањима.

Двогодишњи помен

1928–2016.

(132/213830)

Ожалошћени: син
ЂОРЂЕ, унука
ДАНИЈЕЛА, праунука
УНА и брат АУРЕЛ као
и остала родбина
и пријатељи

Последњи поздрав ујни, снаји и шурњави

(136/213863)

ПАНЧЕВАЦ

МАРИЈИ ЈОВАНОВИЋ
од породице КАЛИНИЋ
(111/213762)5

телефон:
013/301-150

МИЛИЦА
СПАСИЋ

МИЛИЦА
СПАСИЋ

1955–2014.
Недостајеш нам!
Ћерка МИЛЕНА,
зет ИВИЦА и унуци
МИМИ и ЛУКА

1955–2014.
Памтимо те по добром,
чувамо те у срцима.
Супруг ЦАКИ, син
САША и унуци АЛЕКСА
и НИКОЛА

(143/2138839

(144/213883)

РАТКА
ИЛИЈЕВСКИ
2012–2016.
Године пролазе, али туга и успомене остају заувек.

ОЛГА
НИКОЛИЋ
Бескрајно нам недостају топлина и сигурност
твог загрљаја.

Твоји најмилији

Супруг БРАНИСЛАВ
и ћерке НЕВЕНКА,
ЗОРИЦА и ВЕСНА
с породицама

(102/213749)

(129/213821)

Петак, 5. фебруар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

10. фебруара 2016, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву дајемо четрдесет дана нашем драгом
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6. фебруара 2016, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, одржаћемо шестомесечни помен нашем вољеном

Две године како није с нама наш

ЗЛАТКО ЖИВКОВИЋ

ДРАГАНУ ШАРЦУ
1944–2015.

… још увек очекујемо да се однекуд појавиш.
Тешко је без тебе. Боли! Волимо те.

Много нам недостајеш...
Твоји најмилији: супруга РАДМИЛА, син
МИЛОШ, ћерка ИВАНА и унуке ЈАНА и АЊА

МЛАДЕНУ БАРАЋУ

МИЛЕНА, АЦА и БРАЦА
(70/2136619

(138/213848)

1952–2016.
Дани пролазе, а бол и туга остају. Живећеш вечно у нашим срцима.

Прошло је седам година
од смрти мога брата

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Његови најмилији: супруга ЈЕЛЕНА, синови МИЛОРАД
и АЛЕКСАНДАР, снаје ГОРДАНА и ЈАДРАНКА,
унуци МЛАДЕН, ДУШАН, СТРАХИЊА и НЕМАЊА
и остала родбина
(48/213603)

8. фебруара навршавају се пуне четири године откако није с нама

МИЛОВАНА
БЛАГОЈЕВИЋА

САВА
СТЕФАНОВ

ДЕСАНКА
СТЕФАНОВ

Драги мој брате, вечно
ћеш живети у мом срцу.
Твој брат ЗОРАН
с породицом
(105/213753)

31. X 1939 – 3. II 1996.

8. VIII 1942 – 3. VII 2011.
СЕЋАЊЕ

Ваша деца с породицама
(55/213620)

РАДОСАВ ЕСКИЋ

7. фебруара навршава се четрдесет дана да се упокојила наша драга

1942–2012.

БОРИВОЈ
ЛУКИЋ

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима, јер вољени не умиру
никада.

АЗУЛИН
2006–2016.
Супруга АНИЦА, син
АЛЕКСАНДАР и брат
ЈОСИП с породицом

Супруга ОЛГА и син БРАНИМИР
(8/213516)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

ЈАСМИНА ЖУНИЋ

(113/213767)

Парастос ће бити обављен на Старом православном гробљу у 11 сати.

СЕЋАЊЕ

Њена деца СТЕВАН, ЉУБИЦА, ЈОВАНА и ЛУКА и супруг ЈЕФТО
(115/213774)

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

ГРУЈИЦА ШАПОЊИЋ
5. II 2009 – 5. II 2016.

Воле те твоји најмилији

5. II 2009 – 5. II 2016.
Тугују за тобом: сестра
МИЉКА, зет НИКОЛА,
сестричине МАРИЈАНА
и СОФИЈА
с породицама

(97/213742)

(12/213524)

Прошло је седам година без твоје љубави, осмеха – без тебе, најдражи наш.

9. фебруара 2016. навршавају се две године откако није с нама наш

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

2009–2016.

Твоја сестра МАРИЈА
с породицом

2009–2016.
Прошло је седам тужних година од твог одласка.
Тугује за тобом твој
брат СЛАВКО
с породицом

Твоји: супруга, син
и ћерка с породицама

(91/213723)

(90/213724)

(148/213894)

Све ове године дишем и
живим од сећања.

Двадесеттри године како смо остали без нашег
јединог

МАРИЈА
МАХМУТЕФЕНДИЋ
рођ. Микашиновић

ГОРАНА
ДИМИТРИЈЕВА

Прошле су три године
без Марије.

из Долова

Успомену чувају деца –
син МАРИН и ћерка
НАДА, супруг СЕАД,
мајка МИЛЕВА, брат
ПЕТАР и сестра САВКА
с породицама

Вечно вољен, никад
непрежаљен и увек у
срцу и мислима твојих:
маме РУЖЕ, сестре
НАТАШЕ, зета НЕШЕ
и ујкиних ТАМАРЕ,
ГОРАНЕ и ЈОВАНЕ

126/213806)

(139/213851)

ЗАРИЈЕ
КОСТИЋ

ЉУБИЦА
ЈАНОШЕВ
ТИТА
Прошло је три године.
Време није учинило да
те заборавимо. Заувек
остајеш на заслуженом
месту у нашим срцима.
Сестра МИРА
с породицом РАДОНИЋ
и твоја мезимица
БОЈАНА
(108/213759)

ДРАГАН
ПЕТКОВИЋ

6. VII 2009 – 6. II 2016.
И после седам година
време није учинило да
те заборавимо. Недостајеш.
Твоја породица
(110/213759)5

СЕЋАЊЕ

НЕВЕНКА
ЛАКУШИЋ
4. II 2006 – 4. II 2016.

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

И после десет година
туга је присутна, ту негде тиња и боли.
Ћерка БРАНКА с децом
(86/213714)

30

Петак, 5. фебруар 2016.

СЕЋАЊЕ
24. фебруара

У суботу, 6. фебруара, у 10 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем
драгом сину и брату

7. фебруара

навршава се осам

навршава се пет

година откад нас

година откад нас

је напустила наша

је напустио наш

драга мајка, бака

драги отац, деда

и прабака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Драги наши

БОЖИЋИ

и прадеда

МИЛОРАД

ЈОВАНУ ЋИРОВИЋУ
ЈОЦИ ЋИРИ

Ћерка НАДА с породицом

1987-2015.
Драги наш, били смо срећна породица двадесет
осам година, шест месеци и двадесетдевет дана
до оног момента кад нас изненада напусти и оде у
Царство небеско, а нас остави да прихватимо неприхватљиво и да се помиримо с непомирљивим.
Почивај мили наш анђеле у миру и спокоју са
анђелима небеским.
Мама ЉИЉАНА, тата МИЛОШ и брат МАРКО

(42/213594)

(77/213678

КАТИЦА

РАДИСАВ

ЦВЕТКОВИЋ

ЦВЕТКОВИЋ

1925–2008.

1927–2011.

Вашу љубав, доброту и пожртвовање које сте нам безгранично пружали увек ћемо носити у нашим срцима.
Вечно ћемо чувати успомену на вас.

У суботу, 6. фебруара, у 11 сати, на Новом
гробљу, одржаћемо годишњи помен нашем вољеном

САВА

СЛАВКО

2. II 2010.
13. IV 2002.
29. IV 2012.
30. VIII 2008.
С љубављу и поштовањем чувамо успомене на Вас.
Ваши најмилији с породицама БОЖИЋ, ЈАКОВЉЕВИЋ и КОСТИЋ
(34/213574)

6. фебруара 2016. навршава се седамнаест година од одласка наше драге и вољене

МИЛИЦА
ЦВЕТКОВИЋ

ГОРДАНЕ ОКУКА

1939–2013–2016.

1999–2016.

Твоји родитељи и браћа с породицама

Много је успомена да те
вечно памтимо и никад
не заборавимо.
Супруг СИНИША и син
САША с породицом

(56/213622)

(54/213619)

Године пролазе, туга остаје. Живећеш у нашим
срцима и мислима док постојимо.

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ
Постоји нека моћ у добрим људима, они
су ту и после смрти. У речима, у мислима...
Био си нам снага, љубав и подршка. Дани
без тебе нас уче да твоју доброту и пожртвованост с поносом чувамо у сећањима.
Твоје ћерке СМИЉА и БИЉАНА
с породицом

ДУШАН

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СТАНКО АРАЛИЦА

БОЖИДАР
ЈОКОВИЋ

МИЛОШУ ВУЛЕТИЋУ
Прошла је година, али ниједан дан без суза и сећања на тебе.
Боли празнина, боли то што ћеш увек и
свуда да ми недостајеш.
Твоја супруга МИЛИЦА
(43/213594)

(44/213594)

2009–2016.

2011–2016.

Тата, чувам те као највеће благо, скривено у срцу. Тамо заборав не долази

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

Чувамо те у срцима.

Твоја породица

Твоји најмилији

(74/213669)

(78/2136799

ШЉИВОВАЧКИ

МИЛОШ
ВУЛЕТИЋ

МИЛОШ
ВУЛЕТИЋ

Лепе успомене остају са
нама да живе.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

СЊЕЖАНА, СИНИША,
МОМЧИЛО и МИЛИЦА
из Градишке

Породица ГАГИЋ
НАДА, ПЕРО и ДАРКО
с породицом

Воли те твоја ДРАГАНА с породицом

(142/213877)

(141/213877)

(114/213770)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
6. II 2010 – 6. II 2016.

МИРЈАНА

ВЛАДИМИР

2004–2016.
2007–2016.
Сећања остају у нашим срцима.
Ваше куме: БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОГА

МИЛОЈИЦА
МИЛОШЕВИЋ

(117/213783)

6. II 2012 – 6. II 2016.
Десет година откада није с нама

СЕЋАЊЕ

Никад те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(32/213565)

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ

МИЛЕНКО САВИН
23. IX 1939 – 6. II 2006.
С љубављу и поносом чувамо те у нашим душама.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

ДИМИТРИЈЕ АРСИЋ

2010–2016.
Био си ми узор у свему...

2007–2016.
… Недостајеш тата.

Породица АРСИЋ

(63/213645)

(37/213584)

(2/213496)

Сећање на драге родитеље

12. фебруара навршава се шест месеци како није с нама наша мама, бака и прабака

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈИЦА
ВУКОВИЋ
11. II 2008 – 11. II 2016.

МИРКО
2005–2016.

МИЛИЦА
1995–2016.
Син РАДИША с породицом
(76/213676)

ЖИВОЈКА ГАЈИЋ

ГОСПА ИВАНОВИЋ

4. II 2010 – 4. II 2016.

из Старчева
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја породица
(19/213539)

ЈОВАН

Браћа и сестре
с породицама

(6/213511

(1/и)

Петак, 5. фебруар 2016.

У суботу, 6. фебруара, у 11 сати, на Старом православном гробљу даћемо помен
драгој мајци

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

7. фебруара је већ шест месеци откада живимо
без наше звезде водиље – најбољег супруга, оца,
деде и зета

10. VIII 2015 – 10. II 2016.
Шест месеци како су нестале очи које су
нас чувале, како су нестале руке које су
нас грлиле и осмех који је грејао.
Захвални и поносни што смо те имали.
Твоји: ЈЕЦА, САШКА, БАНЕ, ВЛАДА
и ЖИЛЕ

СЕЋАЊЕ

СЛАВЕ
МИЛКОВСКИ

ДРАГАНА ТУБИЋА

МИРИ ТУЧЕН
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7. VIII 2015 – 7. II 2016.
У срцу туга, на гробу тишина а у твом дому велика туга и празнина.
Воле те бескрајно твоја супруга МИЦА, ћерка
НАДА, син ИВАН, снаха МАРИНА, унуци
ПЕТАР и УРОШ и ташта СТАНА

10. II 2006 – 10. II 2016.
С поносом чувамо успомене на тебе.
Твоји: НАДА,
СЛОБОДАН,
СЛОБОДАНКА
и ТАМАРА

(20/2135419

(7/213514)

СЕЋАЊЕ

Петогодишњи помен

Драги наши

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ

(3/213512)

2009–2016.
Успомену на тебе чуваћемо с љубављу и поштовањем.

Шест месеци од смрти
наше

МИРКО
БАЊЕВИЋ

БОГДАН
РАШКОВ

МАРИЈА
ШТИМАЦ

2008–2016.
2011–2016.
Дан по дан, прођу године.
Ви ипак живите у нама, у нашим срцима, срцима
оних који Вас воле.
Породица
(9/213517)

МИРЕ ТУЧЕН
Чувамо те од заборава

САВО
СТОЈИСАВЉЕВИЋ

Сећање на тебе чуваћемо с поштовањем и љубављу.
Твоја породица

Породица РАШКОВ
(21/213544)

6. фебруара 2016. навршава се шестомесечни
помен нашем драгом супругу, оцу, свекру и деди

Навршава се четрдесетпет година откада није с
нама наш драги

МАРИЈЕ
ТОМАШЕВИЋ
Помен ће се одржати 6. фебруара, у 11 сати.

ЦВИЈЕТА
БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Породица

Твоји најмилији

СВЕТИСЛАВУ
КАРАНФИЛОВСКОМ

(46/213591)

7. фебруара 2016. навршавају се три године од
смрти моје сестре

11. II 1971 – 11. II 2016.
Успомена на њега остаће с поштовањем вечно
у нама.
Породице МИЈИЋ
и ЂОРЂЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

МИЛЕТУ ПОПОВУ
Бол и туга не престају.

Драгом брату

БОРИСАВ
МИЛЕНКОВИЋ

ЉУБИЦЕ ЈАНОШЕВ

ЂУРИЦА
РАДИЋ
Нови Козјак
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЈЕЛИЦА, син
ДРАГАН и ћерка
ДРАГАНА с породицом

6. фебруара, у 11 сати, даваћемо годишњи помен
нашем вољеном

(10/213520)

(53/213661)

Прошло је пет година
откако није с нама наш
драги

(47/213600)

ТОМА МИЈИЋ

И после шест година постоји нешто што никад
умрети неће, а то су љубав, понос и сећање на тебе.

1955–2015.
Увек ћеш остати вољен и непрежаљен.
Твој драги лик ће нас увек пратити у мислима.
Твоји: супруга ДОБРИЦА, синови
ИГОР и ИВАН, снаје ЈАСМИНА и АЛЕКСАНДРА
и унуци УРОШ, МАРКО и МИЛОШ

7. фебруара навршава се годину дана како смо
остали без наше мајке, бабе и прабабе

(5/213508)

8. фебруара навршиће
се десет година откада
ниси с нама.

(127/213811)

(25/2135529

1941–2011.

2006–2016.

Твоји КРСТИЋИ
и САВОВИЋИ

Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ

БЛАГОЈУ
ЈОВАНОВИЋУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја сестра
с породицом

Оставила си трагове који се не бришу и доброту
која се памти.
Вечно ћеш живети у мени кроз најлепше успомене које болно подсећају на љубав, пажњу и
искреност коју сам твојим одласком изгубила.
Неутешна је твоја ЦАЛЕ
(83/213705)

10. фебруара 2016, у 11
сати, на Новом гробљу
дајемо годишњи помен

Супруга ЈЕЛЕНА, синови ДЕЈАН
и ВЛАДИМИР с породицама
(38/213585)

Прошло је девет година
откако си само у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(61/213640)

Прошле су три године
откако се преселила у
вечност наша мила сестра

МИЛОШ ГЛИГОРИН СРЕТА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(57/213624)

(59/2132637)

(36/213583)

5. фебруара 2016. године навршавају се три године откако више није с нама наша драга

Ожалошћени: сестра
ЈОВАНКА и сестричине

1956–2013.
Време не може да избрише бол и тугу. Знај,
ако твој живот није био
вечан, љубав и сећање
на тебе су вечни.
Супруга ВУКОСАВА

рођ. Ловић
29. I 2013 – 29. I 2016.
Тугују за тобом твоје
сестре и браћа

(4/213505)

(13/213524)

(31/213563)

СВЕТЛАНИ
ЈОВАНОВ
ЗОЈА СТАНКОВИЋ
Увек ћемо те се сећати и чувати од заборава.
Твоји најмилији
(27/213556)

ШКУЛИЋ

МИЛАН
МИЛИЋЕВИЋ
РАДОЈКА
МУНИЋ
ВЕРА

СЛАВКО

Сећање на драге родитеље испуњава наше животе најлепшим успоменама.
Син ЂОКА и ћерка ЈАСМИНА с породицама
(23/213548)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 5. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – ћерке
12. јануара: Миу и Машу – Мирјана и Михајло Дробиловић.

Добили ћерку
2. јануара: Валентину – Јелена и Дејан Поповић; 4. јануара: Емилију – Јелена и Бобан Исидоровић, Кристину – Јелена Живанић и Бобан Николић; 6. јануара: Нађу – Драгана Балаш и Иван Ереш, Николину –
Александра и Демир Калић, Викториу – Славица Димитријев и Јон Виктор; 8. јануара: Маријану – Данијела и Момчило Милосављевић, Александру – Илонка и Александар Ковач; 9. јануара: Наташу – Милена и
Ђула Трајковски; 10. јануара: Лену – Биљана и Предраг Величковић; 11. јануара: Срну – Драгана и Боривој Оморац, Сару – Мирјана Штетин и Небојша Давидовић, Лену – Кристина и Бојан Бјелић; 13. јануара:
Уну – Санела и Дејан Чувик, Сару – Јована и Иван Шотић; 14. јануара: Василију – Аника Шике и Милан
Ђаковић; 15. јануара: Милицу – Јелена и Горан Цветковић; 17. јануара: Зоју – Сашка Пејчић и Милош Речник; 19. јануара: Барбару – Светлана Јовановић и Зоран Митровић, Анђелу – Ружица и Дамир Смиљанић.

ВЕНЧАНИ
21. јануара: Татјана Петровић и Миљан Вуковић, Бранислава Керекеш и Бранислав Комадиновић; 23. јануара: Биљана Милетић и Срђан Тодић, Бранка Ловрић и Милан Ајкало; 24. јануара: Бојана Илић и Петар Адамов; 28. јануара: Бојана Вујаклија и Игор Ставревски, Јелица Живков и Ђорђе Живков.

УМРЛИ
15. јануара: Перка Пјевчевић – 1947, Марија Кришан – 1942, Славко Лукановић – 1934, Владимир Рајковић – 1950; 16. јануара: Првослав Џамбић – 1930, Цона Ристић – 1928; 17. јануара: Шандор Пап – 1954,
Владимир Милосављевић – 1930, Видосава Ђукић – 1926; 18. јануара: Бафтије Селими – 1930, Нада Анђеловић – 1943, Анђелија Поповић – 1939, Радмила Тимотић – 1947; 19. јануара: Анђелко Шљукић – 1949,
Елена Давидовић – 1942, Ивана Каменковић – 1959; 20. јануара: Даница Попов – 1939, Иносава Ивић –
1938, Стојадин Алексић – 1946; 21. јануара: Мирослав Стојановић – 1937, Јелена Вилотић – 1934, Јожеф
Ђерђ – 1948; 22. јануара: Станија Илић –1927, Ратка Стаменковић – 1936, Танкосава Петровић – 1935,
Продан Јевтић – 1933, Милан Латиновић – 1963, Никола Инђић – 1938; 23. јануара: Ђурђевка Миклош –
1951, Дубравка Тадић – 1922, Слободанка Михајловић – 1945, Павел Бобор – 1963; 24. јануара: Милан Маџевски – 1944, Петру Кишереу – 1942, Стеванија Зељковић – 1935, Јован Питејин – 1954, Божидар Јакшић
– 1949; 25. јануара: Иванка Станимировић – 1945, Вујадин Живковић – 1952, Барабаш Ђерфи – 1923, Милена Тодоровић – 1934; 26. јануара: Љубодраг Алексић – 1956, Лајош Ходи – 1934, Ержебет Ђерфи – 1928,
Помпилију Албу – 1937; 27. јануара: Јандре Видмар – 1935, Никола Димитријевић – 1947, Рахела Фира –
1934; 28. јануара: Фрања Келцер – 1933, Сава Бабин – 1932.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

2

3

4

5

6

КВАДРАТ 7 х 7

7

Речи су састављене од следећих слогова: A, ДВО, JA, ЈА, КA, КAШ, ЛАЈ, ЛИ,
ЛO, ЛO, MA, МАК, НA, НA, НA, НИ, НИК, О, OД, ПИ, РA, РE, РE.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. комад одломљен од нечега, одсечак, 2. сала за
веће јавне скупове, 3. песма Хајнриха Хајнеа инспирисана легендом о лепотици с Рајне, 4. део лисичјег крзна од леђа до репа, 5. место где се узгајају малине, малињак, 6. старинско мушко име, 7. тaкмичар у једном спорту на води.

1
2
3

Стекли сте, докторе,
моје поверење,
ВИДАСТЕ ми душу
леком за смирење.

6
7
ПАНЧЕВАЧКА
ОДБОЈКАШИЦА

Крилати
коњ

Симбол
иридијума

Нојево
пловило

Бања у
Пиринејима

Роберт
одмила
Гомила

Предлог
(према)

Место на
Крфу
Завера

Учинити
густим
Рибарски
прибор

мало неусклађени, али успевате
да се наметнете својим шармом.
Вама битни пројекти ће се покренути и већ крајем месеца ћете одахнути. Очекујте већу суму
новца за викенд.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Проблеми с кичмом ће вам додатно тањити живце, поред сарадника који вас константно саботирају. Време је на вашој страни и
препреке ће полако нестајати. Порадите мало на односу с партнером.

Ствари су се покренуле, али ви
сте још у страху, па веома битна
питања стављате под тепих. Не може све сада и одмах. Чека вас велики успех ако пустите да све иде
својим током – лагано. Не јурите,
само ћете успорити ток догађаја.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Близанци, тренутно нисте спо-

Поље новца се полако стабили-

собни да успоставите добру комуникацију. Као да се играте
глувих телефона. Ствари иду полако, али постоје сви изгледи да
ћете стићи до циља.

зује и створиће се неке прилике.
Не дајте да вас нестрпљење
успори. Крајем седмице ћете добити повољне вести, могуће из
иностранства, па ће све доћи на
своје место.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Мањи проблеми у комуникацији

Ствари се полако враћају у нор-

са сарадницима, али и са члановима породице. Склони сте брзим променама расположења
зато што се све дешава у последњем тренутку. Све вам виси о
концу, чак и новчани прилив.

малу. Коначно знате на кога
стварно можете да се ослоните, а
коме да кажете збогом. Новац
континуирано долази, довољно
да размишљате о плановима и
пројектима.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Упорно терате по своме, а ства-

Корак напред, корак назад. Све

ри измичу контроли. Потребно је
да покажете више воље и заинтересованости за сарадњу – тако
ћете лакше препознати праве сараднике и оне који би само да се
закаче за вас.

бисте да преломите преко колена. Сарадници су вам склони
провокацијама, па користите
своју памет и не дајте да вас избаце из такта. Непланирани краћи пут доноси добитак.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

ти не прате ваше залагање. Однос с колегама је на граници усијања, али имате подршку битних
људи. Коначно ћете добити папире које дуго чекате – и то је позитивно решење.

Имате визију како желите да се
ствари одвијају, а уз мало стрпљења и мудрости почеће и реализација. Одаберите сараднике и
не мењајте екипу која добија. Чувајте се људи који вам ласкају,
јер вам дају лажне информације.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете мудру
мисао староримског песника Вергилија, аутора херојског
епа „Енејида”.
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АНАГРАМ
ДЕО ПАНЧЕВА

Екипа

КВАРТ СА УГЛА

Житељ
Старији
(скр.)

Ознака за
килотону
Место у
Банату
Ознака за
литар

Ухапсити,
затворити
Интервал
од седам
тонова

ОНА ЈЕ Војвођански
ПРИМАЧ
сликар
СЕРВИСА
(Павле)

ЊЕНО
ПРЕЗИМЕ

Рђаво,
неваљало

Талас

Први и
трећи вокал

Музичка
нота
Сивоћа (мн.)

Лука у
Израелу

Град у
Сирији

Хемијски
елемент

Новац
Камбоџе
Кекс

Ознака за
грам

Делови
динара

Ознака за
пречник

Симбол
бора
Филм
Ите Рине

Река у
Француској

Врста
житарице
(зоб)

Због љубави СТАРА КУМА,
кад је некад млада била,
ту индијску књигу знану
детаљно је проучила.

ЊЕНО
ИМЕ

Лудолфов
број

ЧЛАНИЦА
ЖОК
„ДИНАМО”

ЉУБАВНИ ПРИРУЧНИК

ЛЕК ЗА СМИРЕЊЕ

5

Односи са сарадницима су по-

вобоља. Преконтролишите зубе.
Колико год да вам је мука, мораћете да успорите. Немојте улазити у сукобе и не правите испаде,
јер сте скоро пред решењем проблема.

Превише се трошите, а резулта-

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

4

(23. 9 – 22. 10)

Титан који
на плећима
држи цео
свет (мит.)

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: oдломак, дворана, „Лорелај”,
oрепина, малиник, Aнанија, кајакаш. Стиховни анаграми:
седатив, „Камасутра”. Анаграм: „Турска глава”. Коњићев
скок: Никад немој да устукнеш пред недаћама, већ им крени
у сусрет. Скандинавка: пи, арка, б, Ердр, риел, г, Роби, ре,
Ака, Ипсос, загустити, опако, Марковић, вал, становник, арестирати, Лок, септима, Атлант.

1

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Целе недеље ће вас пратити гла-

Добили сина
2. јануара: Виктора – Јелена Гуцијан и Вук Крстановић; 5. јануара: Стефана – Тамара Балан и Дарко Лујанов,
Огњена – Тамара Ушак и Иван Николић; 8. јануара: Луку – Бранка и Јован Радмановић, Виктора – Лидија и
Иван Милошевић, Лазара – Нада Медаковић и Жељко Бранковић, Стефана – Жељка и Александар Крчадинац,
Јакова – Тијана и Орбан Катона; 9. јануара: Војина – Драгица Ћук Цветковић и Дарко Цветковић; 10. јануара:
Андреја – Катарина Суханек и Сава Влајић, Вељка – Марија Андреа Брад и Иван Латић; 11. јануара: Данијела
– Аманда Тодоров и Иван Паун, Вељка – Биљана Форгић Каналаш и Дејан Каналаш, Јована – Слађана Пришић
и Предраг Злата, Ерика Јана – Ана Сухански и Желимир Томаш; 12. јануара: Василија – Љиљана Живков и Бојан Митић; Лазара – Светлана и Александар Михајловски, Лазара – Драгана и Марко Илић; 13. јануара: Давида – Дијана Зарић и Ондреј Чижик, Алексу – Светлана и Дејан Проле, Бојана – Драгана Николић Шајн и Иван
Шајн; 14. јануара: Вукашина – Ивана и Бојан Вуловић; 16. јануара: Вању – Јелена и Милан Рајков; 17. јануара: Душана – Тамара Терзић и Марко Грубетић, Вука – Маја и Иван Вучинић, Богдана – Ивана Јовановић.

Ован
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ХУМАНИТАРНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ЗНАК СЕЋАЊА НА ТОШЕТА ПРОЕСКОГ

Манифестација под називом
„Срце није камен” организована је у знак сећања на једну
од најупечатљивијих личности из света уметности на
Балкану – Тошета Проеског.
Поред тога што је, као вансеријски таленат, од самог почетка каријере словио за несумњиву музичку звезду, ниједног тренутка није, попут
многих, дигао нос, већ је на
сваком кораку пленио својом
простодушношћу и племенитошћу.
Нажалост, трагична саобраћајна несрећа га је 2007.
године лишила живота у напону снаге, па се прерано нашао на „небу међу звездама”.
Тоше је и данас многима надахнуће, не само када је реч о
врхунском бављењу уметношћу већ и када се треба показати људска величина.
„Не заборави никад, на твојој сам страни...”, прве су
речи песме „Срце није камен”, коју је Форум младих
Македонаца узео као назив
за обележавање тридесетпетогодишњице од рођења
(25. јануар 1981) великог
македонског певача божанског гласа Тошета Проеског, али још више као

ФОТО: ФММ

ПАНЧЕВАЧКА СРЦА НИСУ ОД КАМЕНА

Крв за Болницу

Звезда у успону с Качаревцима
лајтмотив за хуманитарне
акције.
Манифестација је одржана
у суботу, 30. јануара, и била
је подељена у неколико сегмента. Најпре је у преподневним сатима у Служби за
трансфузију крви у Панчеву
спроведена акција добровољног давања драгоцене течно-

сти која живот значи, преко
потребне градској болници.
Позиву се одазвало десетак
људи, а подршку овом чину
дали су и Борче Величковски, председник Националног савета македонске националне мањине, Милица Тодоровић, заменица председника Скупштине града Пан-

чева, и Слободан Илић, председник Скупштине Месне заједнице Јабука, места с највећим процентом Македонаца
у Србији.
Међу њима се нашао и Данијел Кајмаковски, певач који
се прославио као победник
такмичења „Икс фактор” за
2014. годину, а већ наредне

Племенит свет у „Купеу”

Кајмаковски и Александра Милутиновић

године представљао је Македонију на „Евровизији”.
Нешто касније он је посетио и Центар за афирмацију и
заштиту македонске традиције и посебности, у којем је, заједно са члановима певачке
групе „Тоше Проески”, отпевао неколико македонских
изворних песама. Том приликом Кајмаковски је разговарао и са ученицима који у Качареву изучавају предмет Македонски језик са елементима
националне културе.
Будући да у њему многи виде
достојног Тошетовог наследника, није чудно што је истог дана
на хуманитарном концерту у
клубу „Купе” интерпретирао
песме певачке легенде.
– Овде сам зато да бисмо се
сетили човека од којег смо
много могли да научимо. Поред тога што је био изузетан
уметник и идол многих, Тоше
је био и веома хуман, па ми је и
у том погледу узор и трудим се
да, кад год могу, учествујем у
племенитим акцијама. Већ сам
боравио у Панчеву, углавном
код пријатеља које сам стекао,
поред осталог, и током такмичења „Икс фактор”, али први
пут долазим из оваквог разлога
– рекао је Кајмаковски.

Те ноћи њега је, у одлично
попуњеном „Купеу”, на гитари пратила кантауторка
Александра Милутиновић, један од најмлађих српских
текстописаца. Она је била и
Тошетова пријатељица (с
њим је чак свирала на концерту у „Арени”), а сада помаже Кајмаковском, па је
овај дуо изводио и песме с
његовог албума првенца. Наравно, већину репертоара чиниле су Тошетове песме, а публика је најбоље реаговала на
хитове као што су „Чија си”,
„Тајно моја” и, наравно, „Срце није камен”.
Форум младих Македонаца
већ четврту годину заредом
(први пут у Панчеву) приређује ову манифестацију, и то
уз помоћ Међународне фондације „Тоше Проески” из
Крушева и Националног савета македонске националне
мањине, чији је портпарол
Зорица Митровић навела да
је на поменутом концерту
продато преко сто карата и да
ће сав приход бити уплаћен
Центру за церебралну парализу у Београду.
Тако су Панчевци још једном доказали да нису срца каменог...

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ЏЕЈМСУ БРАУНУ У ДВОРАНИ „АПОЛО”

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Добар је осећај вратити се у седамдесете

Не купуј – удоми!

Преко сто људи имало је привилегију да присуствује једној
од најбољих журки у последње време у граду – током вечери посвећене Џејмсу Брауну – у петак, 29. јануара, у
дворани „Аполо”. Заслуге за
то припадају поменутом великану рок музике и утемељивачу жанра под називом
фанк, који се као претеча диска појавио почетком седамдесетих година.
Тај период се очигледно показао веома инспиративним,
па је на идеју запослених у
Дому омладине да поменуте
вечери приреде и маскенбал с
том тематиком, позитивно

одговорио велики број „дрескодираних” људи.
Као да је у ту ноћ прсте умешала временска машина и
вратила љубитеље фанка у хипи епоху: неуморно су ђускали одевени у звонарице и шарене кошуље с великим крагнама, док су им на главама лелујале афро-фризуре, а испод
њих вириле ретро-наочаре.
Истовремено су ноге у ципелама с платформама вешто
пратиле убитачан ритам музичара из састава „James
Brown Tribute Bаnd”.
Тај београдски бенд, поред
старог знанца панчевачке
публике саксофонисте МакХипи-времеплов

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

Лабрадор
Неизбежна браћа Блуз
јом гласовним квалитетима
и прецизношћу интерпретације песама великог Брауна
(познатог и као Мистер Динамит) довео до праве експлозије одушевљења у публици.
Двочасовна свирка је окончана ултимативним хитовима
„James Brown Tribute Bаnd”

Страну припремио

Јордан
Филиповић

са Кочетова, чине и Бранко
Тријић (гитара), Владимир
Чукић (бас), Пеђа Милутиновић (бубњеви), Милош
Николић (труба) и вокал
Марко Влаховић, који је сво-

„кума соула” као што су „I
Feel Good” и „Sex Machine”,
док је за бис остављен „It’s a
Man’s Man’s Man’s World”.
Утисак је да ни даме нису
имале ништа против таквог
избора, јер је непоновљив осећај вратити се макар начас у
безбрижне седамдесете...

Мужјак лабрадора ретривера, који
је ухваћен у Глогоњу пре неколико
дана, тражи власника.
Нема микрочип, па се не може
утврдити власништво, а пронађен је
како трчкара с другим псима по
центру села.
Уколико га неко препозна или
жели да га удоми, може га наћи у
градском прихватилишту у Власинској 1 (број телефона ).

Глогоњка
Још једна „власничка” куца која
тражи удомитеља такође је ухваћена у Глогоњу пре неколико дана.
Веома је ухрањена и у доброј је
кондицији; вероватно је кратко
време провела на сеоским улицама. С обзиром на то да није стерилисана, ушла је у фазу „терања” и
управо због тога је побегла и за
собом повукла све псе из краја.
Будућег власника чека у служби „Зоохигијене” у Власинској
улици.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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РЕШАВАЊЕ ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА

ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ЗАПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ

СВЕТСКО ЗЛАТО ЗА ИЛИЈУ

„ДИЗЕЛКА” УПАЛИЛА МОТОРЕ
Костур екипе остао
на окупу
Биће и појачања

Дванаесто, симултано међународно такмичење у решавању шаховских проблема
одржано је 24. јануара, а на
њему су се надметала 464
учесника из 29 земаља. Ово
најмасовније светско решавачко такмичење подељено
је у три категорије: прву (за
такмичаре с рејтингом преко 1.700 поена), другу (за
оне с рејтингом до 1.700 поена) и трећу (за кадете до
дванаест година).
Од нашег младог суграђанина Илије Серафимовића
очекивао се добар резултат, с
обзиром на то да је на прошлогодишњем такмичењу,
као десетогодишњак, освојио
бронзану медаљу у конкуренцији кадета. Овог пута Илија
је заблистао пуним сјајем, па
је освојио шампионску титулу
у конкуренцији 148 најбољих
светских младих решавача.

Награда за овај сјајан резултат биће му додељена на
конгресу Светске федерације за проблемски шах, који
ће почетком августа бити
одржан у Београду. Добра
вест је да Илија и наредне
године може наступити у истој категорији, па ће тако
имати прилику да (од)брани
светску титулу.
Млади Серафимовић се
веома успешно бави и компоновањем шаховских проблема и до сада има више од
двадесет радова награђених
на међународним сениорским турнирима. Треба напоменути да је Илија одличан ученик петог разреда
ОШ „Мирослав Антић” и да
је редован освајач награда
на такмичењима из математике, а већ пет година тренира и кошарку у КК-у Крискрос.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

МАСТЕРС ВЕТЕРАНИ
Традиционалан, осми куп за
џудо-ветеране из Мастерс серије одржан је у суботу, 30. јануара, у француском граду
Лилу. Ове године ЏК Динамо
је имао два представника на
том престижном надметању.
Славко Станишић, који се
такмичи у категорији М6 преко 100 кг, поновио је прошлогодишњи успех и одбранио
титулу шампиона, док је његов брат Љубомир у свом дебитантском наступу у категорији М7 до 90 кг заслужио
бронзано одличје.

Наш циљ је да играмо добар
фудбал и да трибина на СЦ-у
„Младост” буде попуњена на
нашим утакмицама – рекао је
Зоран Наунковић, који се вратио на место генералног секретара ФК-а Железничар.
Александру Стевановићу
ће у раду помагати Звонко

Лазаров и тренер голмана
Влада Растовић, а већ сада је
направљен и програм пријатељских утакмица за припремни период. „Дизелка” ће
све мечеве играти као гост,
како би се што више сачувао
ионако прилично лош терен
на СЦ-у „Младост”. Први

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА САРАДЊА
Сарадња ФК-а Железничар
и Школе фудбала Мондијал
траје већ четири године, а
огледа се у томе да најталентованији малишани прелазе
у одговарајуће селекције
српсколигаша.
Како би лепа традиција била настављена, у петак, 29.
јануара, у сали Пољопривредне школе „Јосиф Панчић” одржана је мала свечаност на којој су малишанима
дељени календари, шалови
и капе са обележјима Железничара и Мондијала. На терену сале појавило се 160
малих фудбалера, који су дошли у пратњи родитеља, па
је слика заиста била импозантна.

Челни људи Железничара
захваљују НИС-у, Покрајинском секретаријату за омладину и спорт с Мариником
Тепић на челу, као и Алексан-

дру Фаркашу, члану Градског
већа задуженом за спорт, на
помоћи у претходној години и
надају се да ће сарадња бити
настављена и у 2016.

ДУЦА У ТИМУ С ХОМОЛОМ
служили: Алекса Ђуровић,
Матеја Зубовић, Милош Стојановић и Владимир Богдановски. Сребром су се окитили Марија Стојановски, Тијана Стојанов и Немања Јурица, а бронзе су заслужили
Милица Секуловић, Ђорђе
Јакимовски и Филип Француз. На пета места су се пласирали: Никола Мирковић,
Јована Раховић, Вања Живковић, Јелена Стојановски и
Лука Ковачевић.

МАЈСТОРИ – ПРВИ ДАН

Наш суграђанин, двоструки
европски шампион у аутомобилизму Душан Борковић после једномесечних припрема
у Америци отпутовао је у Мађарску, где је у седишту Б3
рејсинг тима на Хунгарорингу
одржано прво окупљање поставе за 2016. годину. Нашем
најбољем аутомобилисти узете су и мере због израде нове
опреме, а урађено је и подешавање седишта и баланса аутомобила.
Борковић је задржао свој
шампионски ЕТЦЦ тим, али у
нову сезону Б3 рејсинг тим
улази с доста новитета. Много
је уложено у пројекат „ТЦР
Инт”, а поред Дуце у новој сезони биће и још двојица новајлија. Један од њих је Мато Хомола, један од главних конкурената нашем асу у прошлогодишњем шампионату ФИА
ЕТЦЦ.

– Забавна ми је чињеница
да смо Хомола и ја до јуче били љути противници, а ове године ћемо бити клупске колеге. Иако ћемо и даље на стази
бити конкуренти, јако се раду-

јем заједничком раду и унапређивању – рекао је Борковић после састанка.
Наш суграђанин је највише
времена провео у разговору с
тим-менаџером и инжење-

МИТИНГ У НОВОМ САДУ

ОДЛИЧНИ ПЛИВАЧИ

Такође у Новом Саду одржано је и полагање за мајсторске појасеве. Из ЏК-а
Динамо носиоци мајстор-

контролни меч биће на програму 9. фебруара против
БСК-а у Борчи, потом следи
гостовање у Банатском Карловцу и мегдан против Пролетера, па дуели с београдским Синђелићем и Слогом
из Пландишта, као и са омладинцима ОФК Београда и
Слогом из Банатског Новог
Села. Железничар ће 3. марта бити гост ФСС-а, па ће у
Старој Пазови одиграти меч
с националном селекцијом
коју чине играчи до 19 година, а 5. марта на програму ће
бити „генералка” у Вршцу.
– Најважније је да нам је
тим остао на окупу. Прозивци
су се одазвали сви играчи и
видим да су жељни тренинга
и лопте. Наш циљ је опстанак
у Српској лиги, али ја верујем
у моје момке, јер су се већ доказали као квалитетни и људи
и играчи. Имамо довољно
времена да се уиграмо и спремимо за наставак првенствене
трке. Једини проблем нам могу представљати услови, јер је
тренутно тешко наћи адекватан терен у Панчеву – истакао
је Александар Стевановић.
Пролећни део шампионата
у Српској лиги група „Војводина” почиње 13. марта, када
ће у Панчеву гостовати Долина из Падине.

ПРЕД ПОЧЕТАК ТЦР СЕЗОНЕ

СВЕТОСАВСКИ КУП
У организацији ЏК-а Славија, у малој сали дворане
„Спенс” у Новом Саду прошлог викенда је одржан међународни турнир на коме
се надметало 620 такмичара
из преко 60 клубова из земље и иностранства.
ЏК Динамо је наступио са
24 борца, који су освојили
десет медаља, али и пехаре
намењене најбољим полетарцима у обе конкуренције.
Највредније трофеје су за-

Најуспешнији фудбалски колектив у јужном Банату је у
понедељак, 1. фебруара, започео припреме за пролећни
део сезоне у Српској лиги
„Војводина”. Прозивку првотимаца Железничара извршио је шеф стручног штаба
Александар Стевановић, а на
првом окупљању у новој години било је тридесетак играча.
– Прелазни рок траје до 12.
фебруара, тако да имамо довољно времена да оформимо
тим с којим ћемо наступати у
пролећном делу сезоне. Костур екипе је остао на окупу,
само је Адвигов напустио клуб
и отишао у Словачку. На проби је десетак нових играча, па
ћемо видети ко ће се од њих
наметнути стручном штабу.

ског појаса – први дан постали су Андреа Стојадинов,
Филип Ринковец и Марко
Илијевски.

У Новом Саду је прошлог викенда одржан митинг под називом „Европа 2016”, на којем
је учествовало 678 пливача из
38 клубова из земље и иностранства. ПК Динамо се
представио са 20 чланова, које су предводили тренери
Влатка Комленац и Живко
Паранос.

Вања Грујић је тријумфовала
у трци на 100 м прсно, а на 200
м мешовито је трећа стигла на
циљ. Наташа Праскало и Катарина Белић су освојиле бронзане медаље у својим групама на
200 м мешовито. Најуспешнији
је био Петар Ранковић, који је
освојио златна одличја на 50 и
100 м прсно и сребрне медаље

на 200 м мешовито и 400 м краул. Ања Гвозденовић је била
друга на 50 м краул, а Теодора
Нагуловић трећа на 100 м леђно. Јелена Врховац је заслужила сребро и бронзу на 50 и 100
м делфин, док је Огњен Стојшић био најбржи на 50 м леђно,
а у трци на 200 м истим стилом
трећи је стигао на циљ.

ром Давидом Баријем о свим
техничким стварима неопходним за успешан старт у
дебитантској ТЦР сезони. Као
највиши професионални аутомобилиста на свету, Борковић има проблема с намештањем седишта, али је сигуран да ће Б3 рејсинг тим као
и прошле године све успешно
решити.
– Узбуђен сам пред почетак
нове сезоне. Први пут ћу имати двојицу клупских колега и
сигуран сам да ће бити потребно доста прилагођавања.
Наравно, ја гледам своју причу и трудићу се да са сваком
трком будем све бољи у ТЦРу. Прво надметање је у Бахреину 3. априла, вози се уз „Формулу 1” и мислим да ће то бити сјајан почетак сезоне. Пре
тога ме чека још доста припрема и договора с тимом.
Надамо се да ће нови „сеати”
бити спремни за тест средином марта и да ћу успети добро да осетим нове перформансе аутомобила пре трке у
Бахреину – додао је Дуца.
Борковић је боравак у Будимпешти искористио да се
састане са својим великим
пријатељем, мађарским суперстаром Норбертом Михилисом.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЗЛАТНИ АЛБИЈАНИЋИ

„ЛАВИЦЕ” БОЉЕ ОД ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ

На „Светосавском купу” у џуду, одржаном у Новом Саду,
одличне резултате су остварили и чланови ЏК-а Панчево,
које предводи тренер Марко
Атанасов.

Нина и Лазар Албијанић су
освојили златне медаље у својим категоријама, док су се
Немања Нишић и Катарина
Путић окитили бронзаним
одличјима. На пета места су
се пласирали Лазар Ваневски
и Ана и Александар Лупулов.
Један од судија на том такмичењу био је Дарко Васиљевић.

БРЗО ХОДАЊЕ
У ПАНЧЕВУ
На међународном митингу у
Новом Саду, у веома јакој
конкуренцији, девојчице из
АК-а Тамиш успеле су да
освоје три сребрне медаље.
Олга Лисицин је друга стигла
на циљ у трци на 60 м, док је
Ана Драгојевић била друга и
на 60 и на 150 метара.

Ових дана у АК Тамиш је
стигла још једна лепа вест –
АСС је колективу из нашег
града поверио организацију
Првенства Србије у брзом ходању за све категорије. Шампионат ће бити одржан 2.
априла на територији МЗ Војловица. Учешће су потврдили
наши најбољи атлетичари, а
челници АК-а Тамиш захваљују Александру Фаркашу и
Саши Павлову на подршци
коју пружају клубу у организацији овог такмичења.

Одбојкашице Динама
тријумфовале
у Београду
Борац у серији победа
Одбојкашице Динама су још
једном потврдиле да су тим за
велика дела. Популарне панчевачке „лавице” су у тринаестом колу Суперлиге оствариле величанствену победу у нашем главном граду. У дворани СЦ-а „Вождовац” на Бањици девојке које предводи тренер Александар Владисављев
надиграле су Црвену звезду у
свим елементима и оствариле
максималну победу од 3:0, по
сетовима: 25:13, 25:17 и
25:19.
Јелена Лазић и њене другарице бриљирале су током целог сусрета и ниједног тренутка нису дозволиле Црвеној
звезди, коју предводи легендарна Весна Читаковић, да их
озбиљније угрози. Панчевке
су од самог почетка играле
ангажовано, борбено и одговорно. Све замисли стручног
штаба пренеле су на терен, па
девојке у црвено-белим дресовима нису имале ни грам
наде да из овог дуела могу да
извуку повољнији исход.
Да су у Београд дошле с највишим амбицијама, „лавице”
су показале већ у првом сету,
када су ривалкама дозволиле
да освоје само тринаест поена. Око 200 навијача на Бањици очекивало је да Црвена
звезда преузме иницијативу,

да узврати ривалу у другом
сету, али тако нису мислиле и
Нина Коцић, Драгана Марковић, Александра Петровић,
Ања Владисављев, Николина
Ашћерић, Слађана Мирковић
и остале девојке у плавим
дресовима. Већ на почетку
другог дела игре Панчевке су
оствариле предност од 11:4,
коју су до краја сета рутински
сачувале и већ тада наговестиле велики тријумф. Слична слика је виђена и у трећем
сету. У незаустављивом налету, без великих трзавица, одбојкашице Динама су стигле
до максималне победе и три
велика бода.
– Честитам мојим играчицама. Играле су јако добро,
дисциплиновано, с мало грешака. Добро смо анализирали
противника, а девојке су све
договоре спровеле у дело. Иако је Црвена звезда била ослабљена, не треба заборавити да
тај тим чине све саме репрезентативке, у кадетској, јуниорској и сениорској конкуренцији. Због тога наша победа
још више добија на значају.
Ушли смо у добру форму, што
значи да смо током паузе добро радили. Све утакмице у
овом делу шампионата играмо на високом нивоу. Нина
Коцић је још једном била
сјајна, Драгана Марковић
је изненадила освојеним
поенима и феноменалном игром у пољу, али
када се победи Звезда,
то значи да је цео
тим дао свој допринос. Мислим да је

Слађа Мирковић играла
можда најбоље од када је
код нас. Ма, свака част
свим девојкама. Сада
нам долази Зрењанин, дужник из
првог дела првенства. Пробаћемо да му
се реванширамо за пораз – рекао
је Александар
Владисављев, тренер панчевачких
одбојкашица.

Тринаесто
коло је одиграно и у Првој лиги за одбојкаше,
а старчевачки Борац је остварио и
десету првенствену
победу. Овог пута, у
Хали спортова на
Стрелишту, тим који
предводи тренер Драгољуб Стојановић савладао
је Железничар из Београда
с 3:0, по сетовима: 25:16,
25:21 и 25:23.
– Ово је била врло тешка
утакмица, пре свега на психолошком плану, јер смо од Железничара изгубили у првом
делу сезоне, па смо јако желели да му се реванширамо. Поред тога, овај меч нас је дефинитивно квалификовао за врх
табеле. Морамо да побеђујемо
у континуитету ако желимо

неки успех, односно
битку за пласман у
Суперлигу. Једноставно, морали смо
да добијемо Београђане, које
предводи искусни тренерски вук
Богдан Сретеновић.
Честитам
момцима
на залагању и освојеним бодовима –
рекао
је
тренер Борца Драгољуб
Стојановић.
Старчевци
су лако прва два
сета решили у
своју корист, а
онда је, у трећем
сету, уследила
права резултатска клацкалица.
Играло се поен
за поен све до
самог краја, када су искуснији
и квалитетнији
одбојкаши
Борца „преломили” меч у
своју корист.
Оно што може
охрабрити све
пријатеље
Борца јесте
чињеница да
тим делује све
боље и сигурније. И
овог пута
одлични су
били: Милошевић, Кнежевић,
Рајковић, Познић, Милић,
Зиндовић, Милетић, Гаврилов
и Меденица, али свој допринос успесима Борца свакако
дају и Спасојевић, Симић и
Бојковић.
Следећег викенда на реду је
нови дерби Прве лиге. Борац
гостује Спартаку у Суботици.

ТАКМИЧЕЊЕ У БАДМИНТОНУ

Панчевачки мали рагбисти,
предвођени тренером Александром Недељковићем, прошлог викенда су наступили на
турниру Зимске лиге Србије у
Београду, где су са по две екипе у селекцијама пионира и
кадета освојили друго и треће
место у обе категорије.

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЗРЕЊАНИН
субота, 17 сати
ПРВА ЛИГА
Суботица: СПАРТАК–БОРАЦ

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДЕЧ
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – БНС
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ
недеља, 16 сати

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК

61:56

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – АКАДЕМИК

74:76

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПИОНИРКЕ
НАЈПРЕЦИЗНИЈЕ
У Сремској Митровици је прошлог викенда одржано претпоследње коло Лиге пионира Војводине у стрељаштву.
Тим пионирки СД-а „Панчево 1813” је новим тријумфом осигурао прво место, а
Марија Алексић је освојила
друго место са 173 круга, колико је имала и првопласирана такмичарка.

ТРОФЕЈИ ИЗ ОБРЕНОВЦА
ТРАДИЦИОНАЛНО ШКОЛСКО НАДМЕТАЊЕ

НАЈБОЉИ СУ ШАХИСТИ ИЗ „МИКИНЕ”

СЈАЈНИ РАГБИСТИ
Стручњаци из Рагби федерације Енглеске посетили су
прошлог викенда РК Динамо
1954 и наш град. Уважени гости су били задовољни радом
панчевачког клуба, као и чињеницом да се њихове смернице у развоју клуба, дате у
претходном периоду, поштују, па ће наставити сарадњу с
Динамом 1954.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

И ове године је прослава у
част првог српског архиепископа била идеалан повод да
се у ОШ „Свети Сава” организује екипно првенство у шаху
за основне школе из нашег
града. Учествовало је највише
екипа до сада, а сваки тим су
сачињавала по четири члана.
Слично као и прошле године, али знатно теже него раније, победнички пехар је
освојила школа „Мика Антић”, која је наступила у саставу: Филип Стојановски,
Никола Путник, Чедомир
Сретеновић и Марија Хаџић.
Друго место је заузела школа
„Стевица Јовановић”, а треће
екипа ОШ „Свети Сава”.

Судијски посао је беспрекорно обавио Александар Врбљанац, ФИДЕ мајстор шаха и
професор школе домаћина, а
помагали су му професор Радоје Радојевић, тренер победничке екипе, као и професор
Зоран Јовановић.
Пехар и медаље за све чланове трију првопласираних
екипа обезбедио је Шаховски
клуб „Светозар Глигорић Глига”. Договорено је да се ова
традиција настави, а како сазнајемо од домаћина, планира се организација и појединачног Првенства Панчева на
коме би учествовали сви најбољи млади шахисти из нашег
града.

Традиционалан „Светосавски
турнир” у бадминтону одржан
је прошлог викенда у ОШ „Јефимија” у Обреновцу, а на њему су основци из нашег града
освојили девет медаља.
У категоријама девојчица и
дечака из трећих и четвртих
разреда блистали су ученици
ОШ „Исидора Секулић”. Марија Самарџија је освојила
злато, Катарина Виг се окитила сребром, а Петар Радонић
је заслужио бронзу. Ученици
петих и шестих разреда Ната-

лија Бохаревић и Никола Борка (обоје из ОШ „Јован Јовановић Змај”) освојили су сребрне медаље, док су се Луна
Поповић (ОШ „Свети Сава”) и
Вељко Цуканић (ОШ „Бранко
Радичевић”) окитили бронзаним одличјима.
Одлични су били и најстарији основци. Ана Милошевић (ОШ „Исидора Секулић”)
освојила је сребрну, а Михајло
Борка (ОШ „Јован Јовановић
Змај”) заслужио је бронзану
медаљу.

Екипа пионира из нашега
града била је четврта, а добро
су пуцали: Стефан Михајлов,
Владимир Стајчић, Александар Павловић, Сергеј Вукасовић и Стеван Калинић.
Ускоро ће у нашем граду
бити одржано Школско првенство Панчева (1. марта),
па ће сви ђаци моћи да се
опробају и докажу у спортском стрељаштву.

ШАХОВСКИ КУТАК

Nemo
8
7
6
5
4

СКУП ТЕНИСЕРА
Редовна скупштина ТК-а
Динамо биће одржана у среду, 10. фебруара, у великој
сали Спортског савеза нашега града.

Овим путем позивају се
сви чланови клуба и љубитељи тениса да присуствују
том скупу, који ће почети у
18 сати.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц4)
Избор Р. Радојевић

НА
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З
ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ФАНТАСТИЧАН ПРЕОКРЕТ ТАМИША
Два потпуно различита
полувремена

Кошаркаши Тамиша су ушли у серију
победа. Тим из нашега града је прошлог викенда, пред својим навијачима, савладао Спартак из Суботице и
тако „везао” трећу узастопну победу.
Око 400 поклоника игре под обручевима у Хали спортова на Стрелишту
присуствовало је правој спортској драми, онаквој какву само кошарка може
да режира. Био је то меч са два потпуно различита полувремена, утакмица
у којој су одигране „две утакмице”...
На крају су терен уздигнутих руку напустили наши кошаркаши: Тамиш–
Спартак 61:56, по четвртинама: 13:17,
8:20, 22:7 и 18:12.

љали су из грешке у грешку, а гости су
то кажњавали из минута у минут.
Потпуну доминацију Спартак је исказао у другој четвртини, па је на полувреме отишао с предношћу од чак шеснаест поена.
На срећу љубитеља спорта у нашем
граду и навијача Тамиша, после одмора се слика на терену потпуно изменила. На паркет Хале спортова као
да су изашли неки други тимови...
Момци Бојана Јовичића су заиграли
као у трансу, решетали су кош ривала из свих позиција, доминирали су
под обручем, сјајно су скакали како у
одбрани, тако и у нападу... Суботичани нису знали одакле им прети већа
опасност. Деловали су потпуно збуњено и уплашено. Панчевци су трећу
четвртину решили у своју корист с
резултатом од чак 22:7, па су у последњи период меча ушли са само
„пола коша” заостатка (43:44). Мом-

Тренер Тамиша Бојан Јовичић је поверење на почетку утакмице поверио
саставу који су чинили: Душан Хукић,
Немања Манојловић, Душан Милошевић, Радосав Пековић и Филип Думић.
Сам почетак утакмице није наговештавао потпуну доминацију гостију, јер је
у петом минуту на семафору писало
9:6... А онда је Спартак заиграо агресивно у одбрани, расположено у нападу... Врло брзо су Суботичани преокренули резултат, искористивши све
грешке домаћег тима, којих је било
напретек. Кошаркаши Тамиша никако нису успевали да повежу конце, ср-

ци из Суботице су покушали да се
врате, у 35. минуту је било 46:51, али
више нису имали ни самопоуздања
ни моћи да зауставе расположену
„машинерију” из Панчева. Севнула је
„тројка” Николе Симића, једина његова на утакмици, али таман када је
требало – за прикључак, за егал, за
фуриозну завршницу. После још једне величанствене победе сви момци
заслужују похвале, али овај дуел су
пре свих изнели новајлија у тиму Тамиша Миљан Марковић (16 поена),
Душан Милошевић (12) и Никола
Вујовић (11 поена).

Одличан деби
Миљана Марковића

– Невероватна утакмица. У првом
полувремену смо деловали као тим
који је тек окупљен, а у наставку меча
као да је друга екипа изашла на терен.
Имали смо енергију и жељу да испоштујемо све оно што смо радили током целе недеље. Нисмо се обазирали
на тренутни резултат, већ смо играли
за част, образ и публику која је дошла
да нас гледа. Ову победу посвећујем
Ивану Смиљанићу, који није играо
због повреде, али је целе недеље био уз
екипу, као и на утакмици – рекао је
кошаркаш Тамиша Никола Симић.
После 18. кола Панчевци имају скор
од девет победа и девет пораза, па су
се прикључили горњем делу првенствене табеле.
– Честитао бих својој екипи на игри
само у другом полувремену, јер у првом
делу нисмо личили на озбиљан тим. Појединци ће сигурно сносити последице
због односа према игри у првом полувремену. Спартак је био феноменалан у
првом делу. Било је јако тешко играти
против њега, јер је то одлично утренирана екипа. Није проблем игра у нападу,
када се изгуби лопта или промаши кош,
недопустиво је да гости остваре толико
скокова у нападу, да нас тако лако пробијају, а да притом ми не правимо тактичке фаулове. Та неодговорност је могла скупо да нас кошта, у веома важној и
тешкој утакмици – истакао је шеф
стручног штаба Тамиша Бојан Јовичић.
Следећег викенда Панчевци ће бити
на новом великом искушењу. Путују у
Чачак, на мегдан с домаћим Борцем.
Утакмицама 14. кола настављена је
трка за бодове и у Првој српској лиги.
У врло узбудљивом и неизвесном мечу
Крис-крос је на свом терену изгубио
од Академика из Србобрана са 76:74.
– Била је то тврда и потпуно уједначена утакмица. Гости су наметнули
чврсту, на моменте и прљаву игру, па
нам је требало времена да се на то
адаптирамо. У трећој четвртини Академик се одлепио на десет поена разлике, али успели смо да се вратимо у
меч и да у самој завршници поведемо.
На десет секунди до краја имали смо
„пола коша” вишка, али примили смо
„тројку” преко руке. Иако смо оставили срце на терену, то овог пута није
било довољно за победу. Али вратиће
нам се ово, сигурно – рекао је Вук Станимировић, тренер Крис-кроса.
Панчевци наредног викенда путују
у Бачку Тополу.
A. Живковић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ми смо четверац!
Кад би људи били галебови, тад би се, док двојица причају, нашао трећи да добацује и диже им живац. Тај би увек био спреман да збрише ако се ово двоје устреми на њега.
Четврти би, већ, стајао по страни и као бајаги гледао своја посла. Е, њега би се ваљало чувати. Јер ти што „ћуту, пушу и смрду” су најопаснији.
Ал’ срећом људи нису галебови. У ствари...

Ја сам само вагабундо...
Кад би људи били пси, неки би били луталице. Вукли би се по
улицама, гладни и бесни, спремни да нападну да би утолили
глад. Ништа им не би било свето.
Мало ко би разумео да би били другачији да имају топао дом,
породицу, сигурност. Сви би у ствари били исти, само би се околности разликовале.
Али добро је да међу људима нема луталица... Ах, заправо...

НОВОСТИ ИЗ ККК-а ПАНЧЕВО

СТИГЛА АТРАКТИВНА ПОЈАЧАЊА
Кајак-кану клуб Панчево је
у 2016. години постао јачи
за неколико такмичара
афирмисаних на нашој и
међународној кајакашкој
сцени.
Најзвучније име које је
пристигло у наш град јесте
Биљана Рељић, јуниорска
репрезентативка Србије.
Она је прошле година била
пета на Светском првенству за јуниоре у Португалији, док је на европском
шампионату заузела четврто и седмо место у тркама
К-1 и К-4. На Купу олимпијских нада освојила је
две златне медаље, а иначе
је вишеструки првак Срби-

је у појединачним и групним посадама. После једногодишњег веслања за

други клуб у Панчево се
вратио и Иван Стојановић,
јуниорски репрезентативац

Србије. Клуб из нашега
града је појачан и у млађим категоријама, јер су
нови чланови постали Бојан Мариловић и Страхиња
Вујичић.
Уз новопридошле такмичаре, кајакаши с Тамиша
предвођени тренером Ђурицом Левнајићем покушаће
ове године да премаше резултате из претходне сезоне
такмичећи се у можда најјачој конкуренцији у историји
кајака на овим просторима.
Већ крајем фебруара предстоји им Првенство Србије
на кајакашким ергометрима, које ће бити одржано у
Новом Саду.
A. Ж.

Поштовани гледаоци!
Кад би жене биле мачке, најважније би им било да имају оригинал крзно, добра кола и микрофон. Није важно где – на сцени
неког такмичења, у ријалитију, у недељној емисији или макар на
сеоском вашару.
Не би бирале средства, само да буду главне мачке. Пих, јадног ли система вредности!
Али срећом ниједна жена није мач... кхм, кхм...

Д. Исаков Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Никола Бркљач,
гимназијалац:

Саша Јовановић,
трговац:

Дуња Стојановић,
петогодишњакиња:

– У суботу ћу преко
дана ићи с другаром у
Београд на премијеру
једног филма, а увече
на рођендан. Недељу
ћу провести учећи за
школу.

– Викенд ћу
највероватније
провести одмарајући
се, а уколико буде
лепо време, прошетаћу.
Можда ћу увече изаћи
у град..

– Ићи ћу на фолклор и
играћу се с другарима.
Такође, планирам да
одем у Јабуку код баке
и проведем мало
времена тамо.
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Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана
• Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра
2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

Биће

