ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

ВЛАСНИК

Повраћај новца еколошки На реду мечеви
истине
свесним грађанима
» страна 30

» страна 7

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 8. ФЕБРУАРА 2019.

Број 4801, година CL

ВРЕМЕ ЈЕ

Политика
Возачима
АТП-а
веће плате
» страна 4

Друштво
Запошљавање
највећи проблем
» страна 9

Записи
Модеран инструмент,
ефекти, игра
ФОТО: АНА ДАКИЋ

» страна 10

НОВА РЕГУЛАТИВА У ИЗБОРУ СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА

Текст амандмана уставних промена
у области правосуђа Владе Републике Србије предат је Скупштини на
разматрање, након што је Венецијанска комисија дала позитивно мишљење о овом питању. То је само први
корак у процесу промене највишег
државног акта у члановима који се
односе на судове и јавна тужилаштва,
а на шта се Србија обавезала Поглављем 23 у процесу приступања Европској унији.
Након што их усвоји Скупштина
Србије, о уставним амандманима ће
се изјаснити и грађани Србије на референдуму.

Суштина ових уставних измена је да
се Народна скупштина искључи из процеса избора судија и тужилаца, а Влада Србије из процеса њиховог предлагања. Изричита препорука Венецијанске комисије јесте да се судије и тужиоци убудуће могу бирати само међу
онима који заврше програм посебне
обуке на Правосудној академији. Уз
то, на програм ће бити примљени само кандидати који положе пријемни
испит и прођу тестирања, што ће, према речима Ненада Вујића, директора
Правосудне академије, обезбедити јасну селекцију кандидата и боље припремити будуће носиоце правосудне
функције за посао који их очекује.
– То је будућа процедура и Венецијанска комисија је ту препоруку дала
експлицитно, уз обавезу да у Уставу

буде дефинисан положај Правосудне
академије као институције правосуђа, јер законске регулативе Савета
Европе и Европске уније налажу постојање посебног програма почетне
обуке кроз који се врши селекција
кандидата. Та институција не мора
да буде под ингеренцијом Високог савета судства и Државног већа тужилаца, мада они треба да имају неку

зато Србија има обавезу да ову институцију јача кроз кадровску, организациону и материјалну подршку.
Влада Србије је 2015. године донела одлуку да се бивша зграда Савезног суда и Врховног војног суда додели Правосудној академији, а Европска унија издвојила је три милиона
евра за комплетну реконструкцију
зграде. Предвиђено је опремање сала

продужује живот

Култура
Изложба „Сведочанство
времена”
» страна 12

Фото-репортаже
Духови одумирућег
града око нас

» страна 29

Спорт
Тамиш већи
од Дунава

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

» страна 31

Акција траје, рок
продужен за годину дана
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

Умерено је здраво и
» страна 11

ИНТЕГРИТЕТ, ЕТИКА, СТРУЧНОСТ
Препоруке Венецијанске
комисије

Село

„ПАНЧЕВАЦ” НЕ РАДИ
15. ФЕБРУАРА
могућност праћења рада и програма
– истиче Ненад Вујић.
Правосудна академија организоваће и програме континуиране обуке и
усавршавања за судије и тужиоце. Вујић овај део улоге Правосудне академије сматра врло значајним јер, како
каже, независно правосуђе почива на
битним стубовима: интегритету, етици и стручности. Без тих елемената
свака прича о независном судству представља само теоријску фразу. Према
Поглављу 23, Правосудна академија
изабрана је за носиоца стручности и

за симулације суђења, као и дата-центра који ће подржавати учење на даљину и водити личне картоне едукација судија. Кроз електронски систем
биће направљен центар за документацију и истраживање који ће сакупљати примере судске праксе, тако
да ће судијама у сваком тренутку бити доступан увид у решења и мишљења колега о одређеним питањима.
Предвиђено је да радови на реконструкцији и опремању буду завршени
за годину дана.
Б. Павловић Симић

Обавештавамо наше читаоце и пословне партнере да следећег петка, 15. фебруара, благајна „Панчевца” и редакција нашег листа
неће радити, јер се у Србији тог
дана слави Дан државности.
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Паљење лампица
Има она прастара анегдота о познатом српском мађионичару и
продавцу јаја. Безвремена, стварно се десило, па је вреди поновити...
Дође он на пијац, заустави се код штанда и каже продавцу да
’оће да купи јаја од њега, само прво жели да се увери да су добра,
да нису мућак, па ће да разбије једно и да га плати, наравно. Домаћину то био мало необичан захтев, али ајде, ништа не губи...
Илузиониста јако баци јаје на земљу и... усред жуманцета новчаница од сто марака! Узме је, заврти сумњичаво главом, плати
јаје и затражи још једно да се баш, баш увери да су јаја екстра.
Продавац зино, не верује, али ајде, хм, овај, ништа не губи...
Чаробњак тресне и друго и, гле чуда, опет сто марака у жуманцету! Е, сад већ видно задовољан плати и друго јаје и затражи од домаћина да му прода свих неколико стотина колико их има, добра су јаја, не пита за цену... Овај преврне очима,
загледа изблиза влажне новчанице, накашље се, крене да муца, дође себи па подвикне: јаја нису на продају! Ма, платићу
ти дупло, човече, добра су јаја, кажи пошто су. Не! Идите од
моје тезге, ево, комшиница има домаћа, ова моја су донеле
коке које су одрасле испод лампе. И нећу да их продам! Али
допадају ми се твоја јаја, ниси фер, реци шта кошта... Одлази
или ћу звати милицију!
Мађионичар оде, ко бајаги скрушено, и стане неколико метара даље, тако да га продавац не види. А овај, убеђен да није
предмет проматрања, крено да баца јаја, једно по једно. Подигне га грозничаво са земље, склони љуску, прочепрка прстима...
ма, нема марака! Сад већ нервозан, почео да их треска онако
како је последњи купац то радио, али ништа!
Скупила се гомила људи, гледају га и питају се међусобно и у
себи: шта ради ова будала?

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

***
Таксиста. Обичан грађанин. Смисао грађанских протеста свуда
на свету, па и код нас, јесте да у њих нису и не смеју да буду
упетљане политичке партије. Они уговоре или споразуме или
како год се то звало треба да праве међусобно, а не с грађанима.
И текуће шетње, колико у градовима у целој Србији, толико и у
Панчеву, морају да остану нестраначке.
Људе интересује како они сами живе, кога занима политика...

ФОТОГРАФИЈА Опасност.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

ЦРНИ ЕКОЛОШКИ ДАН
ЗА ПАНЧЕВЦЕ
Година 2006. била је веома посебна
за Панчево, и то углавном у лошем
смислу по његове житеље. Може се

***
Лаковерност је по живот опасна особина, посебно ако иде уз
грамзивост. Неопходно је да мозак непрестано ради, човек мора да мисли својом главом.
***
Супер су таксисти. Неки од њих; нећемо да их генерализујемо,
то би било као да желимо да од скупа појединаца направимо
гомилу истих, безличних људи којима се лако манипулише...
Елем, један супер таксиста прекратио вожњу причом о политици. У старту се изјаснио да га она не занима. Ко шиша
протесте. Шта ће они да промене? Ма, ко је променио власт
на улици?
И поред свега, не занима га политика. Има брдо својих проблема. Ради на њиховом решавању. Ако у томе не успе – иде
преко, са женом и ситном децом. Научиће мандарински, каталонски, фламански, шта год, висиће на градилишту, његова драга ће за озбиљан кеш да пази бабе, ево, сад је „докторирала” за
лиценцу... Шта им то тешко. Јер, објашњава, овде никад неће
да буде боље. Овде се увек живело на фору. Ко је на власти – добро му је; то је као дрога, навучеш се да мунташ. Не идеш на
посао, а узимаш лепу кинту. И тако на три места. А кад ниси на
власти, ’оћеш да будеш политички баја баш зато. То важи поготово за оне који су већ видели како је тамо горе добро. Нису Јевреји глупи: дабогда имао па немао...
Е, то је политика, а нећемо о политици. Не занима га.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

огласиле су сирене за узбуњивање и
обавештавање грађана о радиолошкобиолошко-хемијској опасности.
Након тога престрављени
грађани затворили су се у своје
домове, а улице су опустеле и
добиле сабласни постапокалиптични изглед. То ванредно стање довело је у зграду општинске управе челне људе државе
и покрајинске владе – Бориса
Тадића и Бојана Пајтића, што
је само по себи говорило о тежини ситуације.

на нивоу молбе и неће донети никакав резултат. Најдаље је отишао представник радикала Петар Јојић истакавши да је реч о катастрофи горој и
од НАТО бомбардовања. Седници су
присуствовали и средњошколци, који
су такође дискутовали и поред осталог навели да не криве раднике ни
фабрике, већ државу и појединце.
Међу разним другим информацијама, занимљива је била и страна посвећена селу, заправо само једном од тих
насељених места, и то кроз рубрику
под називом „Сеоске (не)прилике”, а овог пута ред је дошао
на Ново Село. Тадашњи први
човек Месне заједнице Зоран
Лауташ у интервјуу је акценат
ставио на привођење крају овогодишње инвестиционе године,
у оквиру које је из укупног буџета од двадесет пет милиона
динара за капиталне послове
утрошено око петнаест милиона, а у фокусу су били изградња канализационе мреже, пресвлачење улица асфалтом и
реконструкција југоисточног
гробља. Лауташ је најавио да
ће за наставак комуналног
опремања из наредног општинског буџета тражити око

рећи да је тада наш
град био црна, вероватно и најцрња
тачка у земљи. Мисли се на екологију, заправо на загађење ваздуха, као
последицу испуштања енормних количина по здравље опасних хемијских
супстанци из фабрика у јужној зони.
А кулминација атаковања на плућа
Панчеваца догодила се у уторак 14.
новембра, када је канцерогени бензен
скакао у небеса. Тог дана око 12 сати
Због свега тога
„Панчевaц” је у
првом наредном
броју (4167) насловну
страну
обојио у црно, а
на следећим су
испраћена сва догађања из кобне
ноћи, уз позив на
еколошки устанак, то јест на
протест испред
републичке владе.
И извештај
с ванредне седнице Скупштине општине посвећен је
горућој ситуацији, а
у њему се аутор загонетно
пита шта је била тема те
седнице сазване по хитном
поступку – екологија или
предизборна промоција?
На крају, „с циљем уставног права на здраву животну средину за све грађане
општине”, на основу гласова владајуће већине донето је и седам закључака
за које су неки опозициони одборници рекли да су

четрдесет мили о на ди на ра, што је
мисаона именица из данашње перспективе, када села самостално располажу са четири-пет пута мањом
сумом. У преосталим текстовима било је речи о стању у локалним институцијама – дому културе, амбуланти и комуналном предузећу, а у
то време постојала је и рубрика „Хит
виц”. Овај је био посвећен још увек
недовршеној новосељанској спортској хали и тадашњем председнику
Општине – Миковићу.
Ј. Ф.
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загледа изблиза влажне новчанице, накашље се, крене да муца, дође себи па подвикне: јаја нису на продају! Ма, платићу
ти дупло, човече, добра су јаја, кажи пошто су. Не! Идите од
моје тезге, ево, комшиница има домаћа, ова моја су донеле
коке које су одрасле испод лампе. И нећу да их продам! Али
допадају ми се твоја јаја, ниси фер, реци шта кошта... Одлази
или ћу звати милицију!
Мађионичар оде, ко бајаги скрушено, и стане неколико метара даље, тако да га продавац не види. А овај, убеђен да није
предмет проматрања, крено да баца јаја, једно по једно. Подигне га грозничаво са земље, склони љуску, прочепрка прстима...
ма, нема марака! Сад већ нервозан, почео да их треска онако
како је последњи купац то радио, али ништа!
Скупила се гомила људи, гледају га и питају се међусобно и у
себи: шта ради ова будала?

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

***
Таксиста. Обичан грађанин. Смисао грађанских протеста свуда
на свету, па и код нас, јесте да у њих нису и не смеју да буду
упетљане политичке партије. Они уговоре или споразуме или
како год се то звало треба да праве међусобно, а не с грађанима.
И текуће шетње, колико у градовима у целој Србији, толико и у
Панчеву, морају да остану нестраначке.
Људе интересује како они сами живе, кога занима политика...

ФОТОГРАФИЈА Опасност.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

ЦРНИ ЕКОЛОШКИ ДАН
ЗА ПАНЧЕВЦЕ
Година 2006. била је веома посебна
за Панчево, и то углавном у лошем
смислу по његове житеље. Може се

***
Лаковерност је по живот опасна особина, посебно ако иде уз
грамзивост. Неопходно је да мозак непрестано ради, човек мора да мисли својом главом.
***
Супер су таксисти. Неки од њих; нећемо да их генерализујемо,
то би било као да желимо да од скупа појединаца направимо
гомилу истих, безличних људи којима се лако манипулише...
Елем, један супер таксиста прекратио вожњу причом о политици. У старту се изјаснио да га она не занима. Ко шиша
протесте. Шта ће они да промене? Ма, ко је променио власт
на улици?
И поред свега, не занима га политика. Има брдо својих проблема. Ради на њиховом решавању. Ако у томе не успе – иде
преко, са женом и ситном децом. Научиће мандарински, каталонски, фламански, шта год, висиће на градилишту, његова драга ће за озбиљан кеш да пази бабе, ево, сад је „докторирала” за
лиценцу... Шта им то тешко. Јер, објашњава, овде никад неће
да буде боље. Овде се увек живело на фору. Ко је на власти – добро му је; то је као дрога, навучеш се да мунташ. Не идеш на
посао, а узимаш лепу кинту. И тако на три места. А кад ниси на
власти, ’оћеш да будеш политички баја баш зато. То важи поготово за оне који су већ видели како је тамо горе добро. Нису Јевреји глупи: дабогда имао па немао...
Е, то је политика, а нећемо о политици. Не занима га.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

огласиле су сирене за узбуњивање и
обавештавање грађана о радиолошкобиолошко-хемијској опасности.
Након тога престрављени
грађани затворили су се у своје
домове, а улице су опустеле и
добиле сабласни постапокалиптични изглед. То ванредно стање довело је у зграду општинске управе челне људе државе
и покрајинске владе – Бориса
Тадића и Бојана Пајтића, што
је само по себи говорило о тежини ситуације.

на нивоу молбе и неће донети никакав резултат. Најдаље је отишао представник радикала Петар Јојић истакавши да је реч о катастрофи горој и
од НАТО бомбардовања. Седници су
присуствовали и средњошколци, који
су такође дискутовали и поред осталог навели да не криве раднике ни
фабрике, већ државу и појединце.
Међу разним другим информацијама, занимљива је била и страна посвећена селу, заправо само једном од тих
насељених места, и то кроз рубрику
под називом „Сеоске (не)прилике”, а овог пута ред је дошао
на Ново Село. Тадашњи први
човек Месне заједнице Зоран
Лауташ у интервјуу је акценат
ставио на привођење крају овогодишње инвестиционе године,
у оквиру које је из укупног буџета од двадесет пет милиона
динара за капиталне послове
утрошено око петнаест милиона, а у фокусу су били изградња канализационе мреже, пресвлачење улица асфалтом и
реконструкција југоисточног
гробља. Лауташ је најавио да
ће за наставак комуналног
опремања из наредног општинског буџета тражити око

рећи да је тада наш
град био црна, вероватно и најцрња
тачка у земљи. Мисли се на екологију, заправо на загађење ваздуха, као
последицу испуштања енормних количина по здравље опасних хемијских
супстанци из фабрика у јужној зони.
А кулминација атаковања на плућа
Панчеваца догодила се у уторак 14.
новембра, када је канцерогени бензен
скакао у небеса. Тог дана око 12 сати
Због свега тога
„Панчевaц” је у
првом наредном
броју (4167) насловну страну обојио у црно, а на
следећим су испраћена сва догађања из кобне ноћи, уз позив на
еколошки устанак,
то јест на протест
испред републичке владе.
И извештај
с ванредне седнице Скупштине општине посвећен је
горућој ситуацији, а
у њему се аутор загонетно
пита шта је била тема те
седнице сазване по хитном
поступку – екологија или
предизборна промоција?
На крају, „с циљем уставног права на здраву животну средину за све грађане
општине”, на основу гласова владајуће већине донето је и седам закључака
за које су неки опозициони одборници рекли да су

четрдесет мили о на ди на ра, што је
мисаона именица из данашње перспективе, када села самостално располажу са четири-пет пута мањом
сумом. У преосталим текстовима било је речи о стању у локалним институцијама – дому културе, амбуланти и комуналном предузећу, а у
то време постојала је и рубрика „Хит
виц”. Овај је био посвећен још увек
недовршеној новосељанској спортској хали и тадашњем председнику
Општине – Миковићу.
Ј. Ф.
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Петак, 8. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОВОДОМ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ

КОМПАС ПРИРЕЂУЈЕ ЖУРКУ
И КОНКУРС
Вече почиње
караокама
Улазница сто динара
Као сваке године, Креативни
омладински центар за борбу
против сиде (КОМПАС) и овог
14. фебруара, поводом Дана заљубљених, приредиће журку и
визуелни конкурс.
На зив кон кур са „Во ли те
се(бе)” сугерише да је у животу важно неговати и љубав према самоме себи, а сви они који
желе да на креативан начин
прикажу како то раде, шта на
Дан заљубљених чине за себе и
на које све начине чине себе
срећним, добродошли су да учествују на овом надметању. Конкурс траје од 1. до 13. фебруара у поноћ, а фотографије, дизајн или цртеже треба доставити на kompasida@yahoo.com.
За нај кре а тив ни је уче сни ке
обезбеђене су симпатичне награде.
КОМ ПАС-ова жур ка би ће
одржана у четвртак, 14. фебру-

ара, од 20 сати, у дворани „Аполо”. Вече ће почети караокама
и тада ће најталентованији и
најхрабрији имати прилику да
искажу своју љубав према различитим музичким жанрови-

ма. Очекује се да ће атмосфера достићи тачку усијања после 22 сата, када следи провод
уз R&B, поп, реп и треп хитове. Улаз кошта 100 динара, а
КОМПАС поручује и онима ко-

ји нису заљубљени, односно немају партнера, да свакако дођу, јер их већ на вратима чека
поклончић који ће им помоћи
да упознају неког.
Д. Кожан

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
Панчеваца и Панчевки већ
и становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематоло-

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.

О ФИРМИ „М & M PETAKOVIĆ TRADE”

ГЛАСНИК МУЗЕЈА БАНАТА

Држава
у држави

Промоција јубиларног
броја

„Дунав осигурање”
одузело полисе
овој фирми
У редакцију нашег листа стигло је саопштење Удружења
српских техничких прегледа
(СТЕП), огранак за јужни Банат, у коме стоји да фирма „М
& M Petaković Trade” једина на
територији нашег региона не
поштује препоруке државе о
јединственој цени техничког
прегледа возила.
Због тога им је компанија
„Дунав осигурање” повукла полисе из продаје. Постоје најаве да ће и остале осигуравајуће куће учинити исто, што је
врло важна информација за
грађане, јер то значи да они у
тој фирми неће моћи да ура-

де комплетан посао у вези с
регистрацијом возила, већ ће
има ти до дат не тро шко ве и
биће при мо ра ни да сто је у
редовима.
Више информација о овоме
објавићемо у следећем броју.
Р. Т.

ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Помоћ угроженима и
породицама с децом
Поводом реализације Одлуке
о субвенционисању трошкова
комуналних услуга социјално
најугроженијим грађанима,
Градска управа обавештава социјално
најугроженије становнике Панчева да
се почев од 1. фебруара у Градском
услужном центру и
на
интернету
(http://www.pancevo.rs/do ku men ta/socijalna-zastita) може преузети захтев за остваривање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга, који се подноси у канцеларији
број 20 у ГУ. Све додатне информације могу се добити позивањем броја 013/308-847.
Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова
објавио је оглас за доделу средстава из буџета АП Војводине
у 2019. години за децу и породицу за реализацију одлуке покрајинског парламента о пра-

ву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго,
треће и свако наредно дете.
Ово се, наравно, односи
на породице с најмање једним дететом, које имају пребивалиште на територији града Панчева. Увид у предметни оглас може се
остварити
на
www.pancevo.rs, а
информације се
могу добити путем
телефона 021/452371 и 021/452-339, као
и на www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
Незапослене мајке с пребивалиштем на територији града Панчева обрадоваће вест
да је поменути покрајински
секретаријат објавио оглас и
за доделу средстава за реализацију одлуке Скупштине АП
Војводине о материнском додатку за незапослене мајке за
треће или четврто дете. Оглас
је постављен на сајт Града.
С. Т.

У Народном музеју у петак, 8.
фебруара, у 12 сати, биће одржана промоција јубиларног,
двадесетог броја „Гласника музеја Баната”.
Овај стручни часопис из
области музеологије, уметности и културе основан је 1988.
године као „Гласник Народног
музеја Панчево” са задатком
да стручној и широј јавности
представи резултате научних
истраживања и музеолошке делатности у Музеју. Године 1995.
часопис прераста у „Гласник
музеја Баната”, када се панчевачком музеју придружују и
колеге из Кикинде, Вршца, Зрењанина и Беле Цркве.
Данас за „Гласник” пишу и
стручњаци који раде у другим

сродним установама заштите.
Чланци су подељени у више
целина: археологија, етнологија, историја, историја уметности, конзервација, грађа, извештаји и прилози и прикази.

Цена: 4.000 дин.
ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК
+ ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.
Прегледе обавља

др Јован Рудић
(ГАК „Народни фронт”)
Заказивање радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Средства за реализацију новог „Гласника” обезбедили су
Покрајински секретаријат за културу и Град Панчево.
М. М.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Нека ваш осмех буде
холивудски

Доведите свој осмех до савршенства без непотребног брушења зуба. Винири, познати и
као фасете, најтање су керамичке надокнаде и идеално решење за промену боје, облика
и величине зуба.
Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се квалитетом услуга, савременом опремом, професионалним и љубазним особљем и пријатним
амбијентом, па се све већи број
наших суграђана одлучује за
услуге те стоматолошке ординације, којом руководи др Ђорђе Николић.

УЛТРАЗВУК

Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су припреми ли ве ли ке но во го ди шње
поспусте.
Искористите ову прилику и
закажите преглед, путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2. Посетите
„Никодент медик”, осетите спој
науке и уметности, оживите
свој осмех и живите за исти,
јер је управо осмех ваш најбољи адут!
Д. К.

Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистички преглед и ултразвук срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, ендокринолошке др Гордана
Вељовић, такође из Опште
болнице, а уролошке њихов
колега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован
Ру дић из ГАК „На род ни
фронт”. Треба напоменути
да су прегледи код др Небојше Тасића тренутно на
акцији, па тако комплетан

шко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Ту постоје неки млади момци које сам запазио у тим странкама, за њих постоји место. Ови садашњи лидери, њима је
место у шетњи, у колони. Њима треба времена за рехабилитацију јер нису добро радили у периоду своје владавине…
Имао сам прилике да видим тај документ који они зову уговор с народом и тамо почиње једна реченица са: „Залагаћемо се”. Тог момента сам бацио тај уговор, јер то није никакав уговор. Они морају да гарантују својим личним интегритетом, својим личним примером, својом имовином. Морају прво да потпишу уговор између себе.
(Глумац Никола Којо, телевизија Н1, 4. фебруар)

***
Иза нас је јако тежак викенд. У суботу су се појавила вешала на улицама, та немоћ прераста у агресију, то је политика
линча. Изузетно је тешко радити у оваквим условима.
(Председница Владе Ана Брнабић, „Политика”, 4. фебруар)
***
Свих осам претходних субота био сам на протестима, као и
на дан убиства Оливера Ивановића. Нисам излазио на говорницу, а онда је Александар Вучић замолио патријарха
да се обратим у три реченице. Додуше, не патријарха Иринеја, него мог патријарха који се зове грађанска дужност,
част и слобода.
(Уметник Марко Шелић Марчело, „Недељник”, 2. фебруар)
***
Желе да политика постану вешала, јер спречавају напредак
Србије. То је симбол њихове политике – фуксе, курве и вешала, а моје политике симбол јесте будућност Србије, фабрике, школе и станови за младе људе. Али ви од мене нећете чути да плачем што говоре о мојој породици и прете
ми.
(Председник Србије Александар Вучић, ТВ „Хепи”,
4. фебруар)
***
У Београду се за викенд окупило више десетина хиљада
грађана, с јасним захтевима упућеним представницима власти – то је оно што је вест. Реквизит је вест онда када треба
да се сакрије да се под носом телевизија којима то није вест
дешава огроман протест грађана. То је за мене као новинарку најстрашније – кад нешто што је објективно вест, покушава да се сакрије и да се заменом теза, инверзијом и криминализацијом замагли стварност.
(Новинарка Весна Малишић, телевизија Н1, 4. фебруар)

***
Дакле, било би врло лоше ако бисмо сматрали да ће одлазак Александра Вучића да реши наше проблеме. Неће, јер
морамо мењати комплетан политички систем, вредносни
систем, и људи морају променити себе и постати бољи него
што јесу. Јер, када кажем да је наше друштво разорено, мислим на то да су појединци остали без вредносног темеља и
норми које усмеравају њихово понашање. Овде је постало
увелико пожељно да се човек продаје и да постане роба коју ће политичке странке користити.
(Социолог Јово Бакић, DW, 31. јануар)
***
Изгубљен је један људски живот. Иако сам био само сапутник, за мене као човека то је довољан разлог да више не
обављам функцију вршиоца дужности директора „Коридора Србије”. Безбедност, сигурност, то је оно што су били моји циљеви и то је потпуно јасан мотив да поднесем неопозиву оставку.
(Директор „Коридора Србије” Зоран Бабић, „Курир”,
2. фебруар)

***
Проблем с демократијом нема само Србија, нема само Европа. Демократија пролази кроз кризу, кризу раста, рекао
бих... Можемо да гледамо на демократију као на систем
слободних избора где се на сваке четири године бирају нови
лидери. Али демократија је у основи институционализација
конфликта и заштита права мањина, она није диктатура већине. Другим речима, то је стални процес вођења дијалога
који воде ка решењима о којима се преговарало. Демократија успева да институционализује конфликте, присиљује
људе да седну и да преговарају.
(Председник Управног одбора Европског удружења судија и тужилаца за демократију и слободу Филип Маркеш, телевизија Н1, 5. фебруар)

Петак, 8. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ВОЗАЧИМА АТП-а ВЕЋЕ ПЛАТЕ
Кондуктери у
аутобусима само
у шпицевима
Састанак одборника
7. фебруара
Прва од две седнице Градског
већа одржане у последњих недељу дана десила се 31. јануара. Најпре је представљен предлог Пројекта јавно-приватног
партнерства реконструкције и
дугогодишњег одржавања система јавног осветљења на територији града Панчева применом мера уштеде енергије.
Дошло се до закључка да Панчево не поседује ни новац ни
техничку експертизу за реконструкцију јавног осветљења, па
„ангажовање приватног партнера применом модела ЈПП за
град представља атрактивно решење”, како стоји у материјалу.
Потом је аминована продаја и
давање у закуп двеју парцела
којима газдује град. Одборницима је упућена одлука Надзорног одбора ЈКП-а „Зеленило”
којом су усвојени ценовници за
радне јединице у оквиру тог
предузећа. Изнет је и предлог
програма рада Скупштине града за 2019, а „Фестивал сланине 1988. Сланинијада” утврђен
је за градску манифестацију.

На састанку већника 5. фебруара највише времена и пажње привукао је Програм пословања ЈКП-а АТП за 2019.
годину са измењеним финансијским планом, ком је придодато 17 милиона динара за
исплату солидарне помоћи.
Бо јан Бо ја нић, ди рек тор
АТП-а, рекао је:
– Плате возача аутобуса у
региону су знатно више него
у Панчеву, а и приватни прево зни ци су по ве ћа ли пла те
својим возачима, због чега су
радници АТП-а изразили неза до вољ ство. Ни смо би ли у

могућности да нашим возачима аутобуса изађемо у сусрет
и повећамо им плате без додатног ангажмана. Нашли смо
модус, промењени су услови
рада, па ће сада сви они да се
баве и продајом карата. И досад су за 12.000 динара имали већа примања они који су
продавали карте од оних који
нису. Кондуктери који су код
нас запослени остају у фирми
и би ће на ли ни ја ма у
шпицевима.
Додао је да је прошле године из фирме отишло 46 возача, да их нема довољно за по-

кривање свих полазака, па је
на снази зимски режим вожње,
по редукованом распореду.
На крају, измењен је састав
Савета за здравље и утврђени
су финансијски планови месних заједница Банатско Ново
Село, Тесла, Стрелиште, Стари Тамиш и Младост.
Најважније овде поменуте
теме, као и још прилично материјала, биће пред одборницима на 30. седници Скупштине града Панчева 7. фебруара,
када овај број нашег листа буде био у продаји код колпортера на улицама.

И У ПАНЧЕВУ ШЕТЊА ПО ГРАДУ

Кратки говори и ход централним улицама
На платоу испред Културног
центра у вечерњим сатима у
петак, 1. фебруара, окупило се
око хиљаду људи како би прошетали са суграђанима и исказали своје незадовољство свакодневицом. Као и у свим осталим срединама, опозициони
политичари нису имали место
за говорницом, већ су организатори одлучили да се окупљенима обрате нестраначке личности.
С постоља градског осветљења на Корзоу говорили су Панчевац Златко Живковић, некадашњи новинар Радио Панчева и РТС-а, Раде Радовановић, новинар листа „Данас”,
и Јелена Анасоновић из Београда. Јелена Анасоновић је
рекла да је поносна што је „с

храбрим грађанима Панчева
који су одлучили да не спу-

штају главу”, Радовановићева
порука била је да „медији мо-

рају бити слободни како би
избори били слободни”, а дугогодишњи аутор познате емисије „Прислушкивање” Живко вић по звао је гра ђа не да
изађу на следеће изборе.
Потом су грађани, звиждећи, шетали централним улицама: Радомира Путника, Карађорђевом, Браће Јовановић,
Генерала Петра Арачића и Николе Тесле. Полиција је усмеравала саобраћај, а возачи аутомобила затечених у гужви
мирно су седели у својим колима. Никаквих инцидената
није било.
Уз позив на ново окупљање
у петак, 8. фебруара, протест
се завршио испред зграде РТВ
Панчева.

О РАЗВОЈУ ВОЈВОДИНЕ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ

Отворена питања, понуђена решења
Кон фе рен ци ју „Вој во ди на у
2019”, коју организују магазини „Diplomacy & Commerce” и
„The Economist”, кao и компанија „Color Media Communications”, 4. фебруара, у Скупштини АП Војводине, отворили су Игор Мировић, председник По кра јин ске вла де, и
Иштван Пастор, председник
Скупштине АП Војводине, а на

на панелима разговарају и тако понуде своја виђења успешне АП Војводине и додао да
је „сигуран да ћемо данас чути
корисне савете за боље поимање наше стварности и предлоге за то како да, кроз нове идеје и концепте, променимо и
унапредимо оне области у којима има простора за још боље
резултате”.

њој је, уз покрајинске министре и посланике, амбасадоре,
економисте и водеће привреднике из Војводине, учествовао
и градоначелник Панчева Саша Павлов.
Мировић је истакао да је
кон фе рен ци ја при ли ка да
стручњаци из бројних области

Очекивања да ће конференција донети корисне дискусије о томе „како од Војводине
направити обећану земљу”, изнео је Пастор, а Павлов је представио потенцијале Панчева у
панелу под називом „Поглед
из равнице”, у оквиру ког су
разговарали градоначелници

Новог Сада, Сомбора, Зрењанина, Кикинде и нашег града,
као и директор Развојне агенције Војводине. На овај начин
градови су се представили пословној и дипломатској заједници, као и потенцијалним
инвеститорима, и разменили
своја искуства у припреми и
реализацији великих развојних про је ка та, ме ђу соб не
сарадње, као и сарадње с покра јин ским и ре пу блич ким
институцијама.
Павлов је, између осталог,
рекао:
– У Панчеву је педесет друштве них пред у зе ћа про шло
кроз процес својинске трансформације и у том процесу
је седам хиљада људи остало
без посла. Требало је да на
основу затечене ситуације направимо план и одредимо приоритете који ће покренути град
и његов даљи економски развој, што је садржано у стратегији развоја града Панчева.
Јер, када знате како ћете деловати и имате пријатеље и
саговорнике и у Покрајинској
и Републичкој влади и јасне
планове, онда дођете до конкретних резултата. Панчево
никада није имало бољу са-

радњу с Покрајинском владом,
као у претходне две године.
Пратила је све три фазе развоја изградње потамишког колек то ра, што је омо гу ћи ло
отварање северне индустријске зоне, то да ми искористимо средства из европских фондова, да добијемо пројекат за
изградњу постројења за прераду отпадних вода... Добили
смо прву капиталну интензивну инвестицију после четрдесет година – отварање фабрике немачке компаније ZF.
Градоначелник је захвалио
владама и на томе што су финансирале реконструкцију Опште болнице у Панчеву, као и
зато што су на заједничкој седници донеле одлуку „о финансирању реконструкције зграде
Народног музеја”. Павлов је
казао да је лично срећан и задовољан јер је „Панчево изузетан пример сарадње с републичким и покрајинским нивоима власти”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (6)

Пише: Дејан Трифуновић

ИГРАЛИ, УЖИВАЛИ, А И ДАЉЕ ИМ ЈЕ ЈЕДНАКО ОДЛИЧНО
Наставак успешних представљања на
покрајинским и републичким фестивалима и манифестацијама остварен
је и 2015. године. Дечји ансамбл нижих разреда на 54. Музичком фестивалу деце Војводине у Бачкој Тополи
извео је игре из Мачве, за шта је награђен златном плакетом. На истом
фестивалу једнако успешан био је и
дечји ансамбл виших разреда, који је
извео игре из Жагубице, а исто је поновио у Ваљеву...
Током 2015. године ансамбли и секције КУД-а „Станко Пауновић НИС–
РНП” представили су се публици у Београду, Новом Саду, Кули, Банатском
Новом Селу, Врбасу, Чачку, Житишту,
Челареву, Краљеву, Бачкој Тополи, Ваљеву, Вршцу, Острову, Ужицу, као и
на Дивчибарама и Златибору. Издвајају се учешћа у програмима отварања
изложби и обележавања Светског дана музике у Етнографском музеју у
Београду, као и снимања ТВ емисија у
РТС-у у којима су представљани народна култура и стваралаштво.
Од 2013. године руководилац тамбурашког оркестра, професор Михајло
Јовић, у серијалу ТВ емисија „Шљивик” победио је у категорији свирања
на традиционалним инструментима и
освојио престижну награду „Чувар народне традиције”. На 13. фестивалу
фрулаша, двојничара и старих инструмената Србије у Краљеву млади свирачи освојили су прегршт награда. Први
извођачки ансамбл „Пауновића” и народни оркестар затворили су програмска дешавања реномираног „Вршачког
венца”, док је дечји ансамбл виших

Дечји ансамбл виших разреда: игре из Пиротског поља на 55. МФДВ-у
у Бачкој Тополи

Скопља. Веома посећени садржаји Фестивала били су и изложба Етнографског музеја у Београду под називом
„Шумадијска сукња 1860–1960” у холу Градске управе Панчева, као и промоција компакт-диска „Врбице, врбо
зелена”, на којем је представљено традиционално музичко наслеђе призренске Горе.
Репертоар првог извођачког ансамбла у 2016. години обогаћен је поставком кореографије за игре Срба
из румунског дела Баната. Дечји ансамбли нижих и виших разреда успешно су се представили у Бачкој Тополи. У категорији од првог до четвртог
разреда изведене су игре из Сврљишке котлине и освојена је златна плакета. У категорији од петог до осмог
разреда изведене су игре из Пиротског поља и освојена је
златна плакета, а посебно вредно пажње и помена је освајање максималних 100 поена, што
је први пут забележено
у 55 година дугој историји фестивала. Дечји
ансамбл виших разреда
представљао је Војводину на 11. смотри дечјих
фолклорних ансамбала
Србије у Ваљеву, где су
игре из Пиротског поља
награђене златном плакетом.
Успешан низ наставили су и чланови првог
из во ђач ког ан сам бла,
тамбурашког и народног
оркестра. У програму 53.
фестивала музичких друштава Војводине у Руми
изведене су игре Срба из
румунског дела Баната
и игре из Горње Пчиње.
Освојени су прво место
и златна плакета за програм у целини, као и наНаграђени трио на фестивалу у Зволену
граде жирија уметничу Словачкој 2017. године: Вања Чукановић,
ких руководилаца за најЈована Величковић и Јована Грубић
боље певање фолклорног ансамбла, најбољу
разреда учествовао у програму фестииграчицу (Милица Алтеров) и нову
вала „Лицидерско срце” у Ужицу.
На међународној сцени ансамбли кореографију.
Ансамбли „Пауновића” током 2016.
„Пауновића” били су присутни у Словачкој, Турској, Швајцарској и Бугар- године представили су се широм Срској. На фестивалу у Истанбулу осво- бије: у Београду, Житишту, Новом Сајена је специјална награда за најбољи ду, Краљеву, Сивцу, Кучеву, Смедекостим, а свадбени обичаји Срба пред- реву, Ваљеву, Суботици, Врбасу, Стастављени су на фестивалу у Габрову у рој Пазови и на Дивчибарама. ПосебБугарској. У програму Седмог међу- но се издвајају учешћа на отварању
народног фестивала дечјих фолклор- изложбе „Гуњ, јелек, прслук”, на 25.
них ансамбала „Панчево – град игре” фестивалу етнолошког филма у Етучествовали су КУД-ови из Бугарске, нографском музеју у Београду, као и
Македоније, Ужице, Батајнице и Пан- на дочеку принца Чарлса, фестивалу
чева. У програмима 15. сусрета из- Срба староседелаца у Сивцу и 49. смоворних певачких група представили три народног стваралаштва „Хомољсу се ансамбли и групе из Вршца, ски мотиви” у Кучеву. У програму
Ужица, Штавља, Београда, Панчева и осмог фестивала „Панчево – град игре”

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Прва рата за порез
Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне
књиге – физичка лица да 14. фебруара доспева прва рата за порез на имовину за 2019. У току је достава уплатница.
Код пореских обвезника који су у
прописаним роковима плаћали обавезе износ на уплатници је у висини
обавезе утврђене за последње троме-

сечје 2018. Код свих осталих износ за
уплату чини неплаћена главница по
решењима увећана за камату обрачунату у складу са законом и износ прве рате за порез на имовину за 2019.
Моле се обвезници да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате,
као и покретање прекршајног поступака и поступка принуднe наплатe.
С. Т.

учествовали су млади чувари традиционалне културе из Швајцарске, Републике Српске, Бора, Старе Пазове
и Панчева, док су у програму 16. „Етно гласа” наступили вокални уметници из Швајцарске, Београда, Каћа,
Младенова, Штрпца и Панчева. Ван
граница Србије ансамбл је наступао у
Швајцарској, Аустрији и Републици
Српској.
Сам почетак 2017. године обележила су гостовања у Љубљани на Шестом фестивалу народне ношње и у
Швајцарској, у Солотурну, где је заједничким концертом с КУД-ом „Петар Кочић” обележено двадесет година њиховог постојања. Наступили смо
и у програму Светосавске академије
и Другог светосавског фестивала градских игара у Београду. Уследила су
представљања у програму фестивала
ветерана у Краљеву и у Бачкој Тополи. У категорији нижих разреда изведене су игре Срба из Беле Крајине,
које су награђене златном плакетом
и специјалним наградама за истраживачки рад и реконструкцију костима, а у категорији виших разреда изведене су игре из Кобишнице, за које
смо добили златну плакету и специјалну награду за најбољи играчки ан-

самбл. Извођење влашких игара из
села Кобишнице код Неготина награђено је и на 12. смотри у Ваљеву. Значајно учешће првог извођачког ансамбла, народног оркестра и женске
групе певача остварено је у програму
фестивала академских фолклорних
ансамбала у Зволену у Словачкој, где
је освојена специјална награда за стилско извођење народне песме.
Током 2017. године секције „Пауновића” представиле су се публици у
Србији у Ратини, Сивцу, Зворнику,
Иђошу, Смедереву, Прислоници, Старчеву, Крупњу, Новом Саду и Београду. Дечји и омладински ансамбл били су у Бугарској, док је у сарадњи с
генералним спонзором „НИС – Гаспром њефтом” остварено представљање српске традиционалне културе у Русији, граду Најабрску у далеком

златна плакета, док су у категорији
виших разреда изведене игре из Доње Јасенице, које су награђене златном плакетом и специјалном наградом за најбољи играчки ансамбл. На
13. смотри у Ваљеву освојено је прво
место и златна плакета. Успешан низ
дечјих ансамбала наставили су први
извођачки ансамбл и народни оркестар на 55. МФДВ-у у Руми, где су
игре из Хомоља и Кобишнице награђене златном плакетом. У години јубилеја остварена су и учешћа у програмима међународних фестивала
фолклора у нашој земљи и иностранству: Грчкој, Италији и Републици
Српској, као и у програмима најзначајнијих манифестација изворног стваралаштва широм наше земље.
Током 70 година постојања освојено је 78 златних, осам сребрних и

Турнеја по Швајцарској, Солотурн 2017: колаж игара из Шумадије
Сибиру, где се налазе најзначајнија
изворишта нафте и гаса.
Јубиларна 2018. година протекла
је у знаку обележавања значајних јубилеја: 70 година постојања КУД-а и
40 година спонзорства. И у години јубилеја остварени су значајни резултати: на 57. МФДВ-у у Бачкој Тополи
у категорији нижих разреда изведене
су српске игре из Бачке и освојена је

шест бронзаних плакета с покрајинских и републичких фестивала, као и
два прва, једно друго и два трећа места на међународним фестивалима.
Обележавање јубилеја закључено је
свечаном академијом, изложбом и великим концертом у чијем програму
су се представили сви ансамбли и секције друштва.
(Крај)

НАША АНКЕТА
ЗАШТО ОБОЛЕВАМО ОД КАНЦЕРА?

Недовољна брига о здрављу

Ђ. СТАЈИЋ

К. ПАУНОВИЋ

Светски дан борбе против рака, 4. фебруар, Србија обележава неславном
статистиком – сваке године у нашој
земљи од рака оболи око 36.000, а
умре више од 20.000 људи. Мушкарци
у Србији највише оболевају и умиру
од рака плућа, дебелог црева и простате, док је код жена малигни процес
најчешће локализован на дојци, дебелом цреву, плућима и грлићу материце – показују подаци Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Тешко је са сигурношћу
говорити о узроцима канцера, а статистика каже да је око 30 одсто смртних
исхода од малигних болести последица пушења, прекомерне телесне тежине, неправилне исхране, недовољне
физичке активности и конзумирања
алкохола. Доктори годинама апелују
на грађанство да редовно одлази на
превентивне прегледе, али чињеница
је да у Србији ова пракса још није довољно заступљена. Људи избегавају да
одлазе код доктора, а на то се одлучују углавном тек када их натера неки
симптом који је тешко игнорисати.
Наше суграђане смо питали шта
мисле о узроцима ове болести и да
ли се редовно контролишу.
ЂУРИЦА СТАЈИЋ, пензионер:
– Нисам довољно упућен у медицинске разлоге оболевања. Мислим

Д. РАДУЛОВ

Д. ПЕШТЕРАЦ

да су године главни узрок, а човек
мора од нечега да умре. Пушач сам
45 година. Код лекара одлазим само по потреби и када сам последњи
пут снимао плућа, све је било у реду. Мислим да је генетски фактор
врло важан, као и квалитет живота.
Млади су данас много оптерећени,
живе неизвесно и боре се за егзистенцију. Човек мора да ради, да
има по сао. Уко ли ко то га не ма,
подложан је свим врстама болести.
Ја сам и данас активан, радим, крећем се. Немам када да размишљам
о болести.
КЛАРА ПАУНОВИЋ, пензионерка:
– Не знам да ли је ваздух у питању,
храна коју једемо, све је загађено. Данас је много нервозе, ситуација у којој
живимо није лака, стално је пуно лоших вести. Ја редовно одлазим код лекара на контроле, недавно сам обавила мамографију. Свима у свом окружењу говорим да је контрола обавезна
и наговарам их да одлазе код лекара.
ДРАГОСЛАВ РАДУЛОВ, запослен:
– Мислим да су повећаном броју
оболелих од рака много допринели
бомбардовање и рат. Загађеност је велика и у Панчеву и околини. Такође,
ту су стрес и много нервозе. Код лекара одлазим само по потреби, немају

Ј. АНЂЕЛИЋ

Ј. ШАШИ

људи времена да одлазе на редовне
контроле, ради се по 12 сати.
ДРАГАН ПЕШТЕРАЦ, запослен:
– Мислим да се нешто десило са
атмосфером – загађеност је велика.
Верујем да је то један од основних
узрока болести. Поред тога, не водимо довољно рачуна о свом здрављу.
Код лекара идемо по потреби, када
нас „стисне”.
ЈЕЛИЦА АНЂЕЛИЋ, пензионерка:
– Једноставно, живот је такав. Живимо брзо, несмотрено, с много стреса. Незапосленост је велика, узрока
за стрес је много. Нервирамо се око
свега, некада и због сасвим небитних
ствари. Таква нам је свакодневица.
Такође, не водимо рачуна о здрављу.
Мој муж је преминуо од рака и знам
шта та болест значи. Важно је контролисати се, превентива је кључна.
ЈАСМИНА ШАШИ,
ускоро пензионерка:
– Не знам шта је узрок, заиста не
знам. Ни медицина није сигурна у
узроке. Верујем да је у питању тежак
живот. Наш начин живота је превише стресан. Искрено, код лекара уопште не одлазим, јер немам никакве
тегобе. Знам да би можда требало,
али засад сам здрава.
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ЗАНИМЉИВ КУЛТУРНИ ПРОГРАМ У ФЕБРУАРУ

НА РЕПЕРТОАРУ НАГРАЂИВАНИ
ФИЛМОВИ И ПРЕДСТАВЕ
Панчевачка премијера
филма „Терет”
Огњена Главонића

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Заштита
агроекосистема
Агроекосистеми су делови
копна на којима се одвија
пољопривредна производња,
настали под утицајем антропогеног фактора, на местима природних екосистема.
Међусобно се разликују по
биљним и животињским врстама које се на њима гаје,
али и по условима које као
станишта ових организама
обезбеђују.
Са еколошког становишта,
стварање пољопривредних
производних простора и у
оквиру њих успостављање
агроекосистема представља
насиље над природом трајног карактера, где владају сасвим другачији односи од
оних у изворном екосистему.
На тим површинама нарушава се природна равнотежа
слободне средине, за рачун
малог броја биљака и домаћих животиња, које човек гаји ради добијања хране и других производа. Као последица тога, структура и функционисање природних и пољопривредних екосистема значајно се разликују. Проток
енергије у агроекосистемима
потпуно је промењен у односу на природне екосистеме, а
кружење материје је смањено. Изношење материје и
енергије жетвом у потпуности ремети сваку равнотежу,
а систем се може одржати само ако човек споља уноси материје у облику ђубрива, а
енергију у облику сопственог
рада или одређене количине
фосилних горива, потребних
за рад пољопривредних машина. Због упрошћавања спољашње средине и смањења
еколошких интеракција агроекосистеми су много мање
стабилни од природних.
Основно обележје пољопривредне производње у Србији је њено интензивирање
с циљем задовољења све већих потреба за храном, али
и све јаче тежње за стварањем профита. Природа њене структуре и преовладавајућих стратегија које фаворизују масовну, специјализовану производњу, монокултуру усева, прекомерну употребу синтетичких ђубрива
и пестицида (хемизација пољопривреде) и механизације, довели су до различитих
поремећаја у биолошкој равнотежи агроекосистема и његове деградације. До краја
деведесетих година двадесетог века развијан је концепт
заштите агроекосистема систематском контролом садржаја ксенобиотика (материје антропогеног порекла) у
земљишту, ваздуху и води,
биљкама и животињама (екотоксиколошки мониторинг).
Тежећи развоју интензивне
биљне производње, пољопривредна наука у Србији развила је системе у којима се
води рачуна о: билансу хранива, роковима употребе ђубрива у складу с потребама
биљака, планираним приносом, климатским условима,
резервама хранива у земљи-

шту, праговима штетности
патогена и штетних инсеката и сл. Међутим, примена
оваквог концепта наметнула
је питања: како успоставити
контролу употребе синтетичких инпута, спречити њихову злоупотребу, смањити незнање корисника и тежњу
компанија да све више таквих инпута продају, па резултати оваквог приступа нису били довољни.
Гајећи једну биљну врсту,
човек у агроекосистему ствара посебну животну заједницу, агробиоценозу у којој се
равнотежа одржава вештачки. Како би били обезбеђени
несметан раст, развиће и већи принос, уништавају се многе конкурентске биљне врсте
(корови), као и животињске
(штеточине). Тако је у току
развоја пољопривреде дошло
до опадања бројности многих дивљих врста биљака и
животиња, што је шире довело до смањења биолошке разноврсности (биодиверзитет).
Велики део данашње светске
производње хране (75%) чини производња свега 25 биљних и животињских врста.
Тренд специјализације и монокултуре изражен је и у Србији, па тако производња кукуруза заузима чак 40% од
укупно коришћеног пољопривредног земљишта. Тежња за
постизањем униформности
на свим нивоима довела је
до тога да је око 75% генетичке разноврсности пољопривредних усева широм света изгубљено од деведесетих
година прошлог века (EC).
Све то говори да је најугроженији део биодиверзитета
пољопривредни биодиверзитет (агробиодиверзитет), а с
друге стране његова најважнија улога је да еколошким
интеракцијама обезбеди одрживост агроекосистема.
Концепт заштите агроекосистема, заснован на агроеколошким мерама, саставни
је део националних агроеколо шких по ли ти ка зема ља
чланица ЕУ. Настао је као
одговор на негативне последице које пољопривреда има
по биодиверзитет и животну
средину. У Србији агроеколошке мере још увек нису
донете, али је 2010. године
направљен „Агроеколошки
програм за Србију”, који представља добар основ за увођење правних прописа за даљу
примену у пракси. Европска
комисија усвајајући IPARD
II програм за Србију, за период до 2020. године, предвидела је финансирање агроеколошких мера. Неке од мера које се подстичу, а којима
се директно штити агроекосистем, јесу: смањење и постепено избацивање из употребе синтетичких ђубрива и
пестицида, примена плодореда са учешћем покровних
усева, као и конзервацијска
обрада земљишта. Охрабрује се увођење система органске производње и екстензивно управљање пашњацима.

Културни центар Панчева припремио је богат културно-уметнич ки про грам за фе бру ар.
Почетком месеца публика може очекивати премијеру филмског остварења „Терет” Панчевца Огњена Главонића, представу „Корешподенција” „Звезда ра те а тра”, ро ман тич ни
концерт „Неверних беба”, мултимедијалну изложбу „Колекција деценија”, дечју представу „Чу де сна шу ма” и пред ставља ње из да вач ке ку ће
„Хеликс”.
Дебитантски играни филм
„Терет” Панчевца Огњена Главонића, који је светску премијеру имао на Канском фестивалу у оквиру програма „Петнаест дана аутора”, приказиваће се 8. и 9. фебруара од 19 и
21, у дворани Културног центра Панчева. Међу бројним
признањима за овај филм, Огњен Главонић је освојио и награду за најбољег редитеља на
међународним филмским фестивалима у Кини и Мароку,
док је за најбољи дугометражни филм награђен на „Загреб
филм фестивалу”. Филм прати Владу, возача камиона, у току НАТО бомбардовања Србије 1999. године. Док пролази
кроз непознате пределе, окружен последицама рата, он не
зна и не жели да зна шта превози, али тај товар с временом
постаје његов терет. Улоге тумаче Леон Лучев, Павле Чемерикић, Тамара Крцуновић и
други.
У недељу, 10. фебруара, од
19.30, на програму је позоришна представа „Корешподенција” „Звездара театра”, у ре-

жи ји Гор чи на Сто ја но ви ћа.
Радња се дешава у Београду и
Бечу 1847/1848, пре и за време Мађарске буне. У средишту из ван ред не, ду хо ви те
сценске приче јесу односи у
имућној, угледној породици,
послови у њиховој успешној
фирми, унук и син, који се загледао у виспрену циркуску
даму, али је заправо, на свој
начин, кључан контекст који
се кроз све то прелама и у
коме се све огле да. „Ко ре шподенција” је, како се показало, актуелна и у данашњем
времену, јер се бави тиме како и на који начин сачувати
породицу.
У представи играју Бранислав Лечић, Славко Штимац,
Аница Добра, Јоаким Тасић,
Јелена Ступљанин и Бранко
Видаковић.
Му зич ки са став „Не вер не
бе бе” одр жа ће ро ман тич ни
концерт поводом Дана заљубљених у четвртак, 14. фебруара, у 20 сати, у дворани Културног центра Панчева. Карактеристични по идеји од које нису хтели да одступе ни у
најтежим годинама и желећи

да свирају једино оно што осећају без компромиса, чланови „Неверних беба” изборили
су се за своју чврсту позицију
на српској поп-рок сцени и
декларисали као скуп изузетних музичара који најбоље од
себе дају на концертима. Током ка ри је ре ду ге два де сет
пет година одржали су преко
две хиљаде концерата и објавили седам студијских албума. Наступили су као предгрупа групи „Тото” 2006. године на „Ташмајдану”, као и
на концерту Ленија Кравица
у „Београдској арени” 2008.
године. На албуму „Иза облака” остварена је сарадња са
светски познатим музичаром
Сајмоном Филипсом из групе „Тото”.
Мул ти ме ди јал на из ло жба
„Ко лек ци ја де це ни ја” би ће
отворена у четвртак, 21. фебруара, у 19 сати, у Галерији
Милорада Бате Михаиловића.
Реч је о кустоско-уметничком
истраживању кустоса Zorane
Đaković Minniti и уметника Синише Илића у сарадњи са Иваном Маркез Филиповић, уредни цом про гра ма ви зу ел них

уметности и колекције Културног центра Панчева. Изложба
ће обухватити и изложбу радова уметника Синише Илића, Надежде Новичић, Anssi
Kasitonni, Кар стен Кон рад,
Оливере Парлић, Дубравке Секулић, Љубице Цуце Сокић,
Анике Стрем и других. Идеја
кустоско-уметничког истраживања „Колекција деценија” је
отворена платформа која полази од промишљања и позиционирања колекције „Октобарски салон”, формиране око
једне од групних изложби на
културном простору бивше Југославије. Изложбе отварају
питања како колекција утиче
на умет нич ку сце ну у свом
окружењу, како је дефинише
и како покреће даља уметничка размишљања и продукцију
радова. Изложба ће трајати до
петка, 8. марта.
У уторак, 26. фебруара, у 19
сати, у Галерији Милорада Бате Михаиловића биће представљена Издавачка кућа „Хеликс”. На промоцији ће учествовати др Милан Ћирковић,
др Срђа Јанковић и Бојан Стојановић. Издавачка кућа „Хеликс” основана је 2005. године с циљем да српско тржиште књига обогати најбољим
светским насловима из области популарне науке. Наши
читаоци моћи ће да уживају у
делима писаца који имају дар
да формални језик науке преточе у узбудљиво штиво што
се с лакоћом чита и разуме.
Ричард Докинс, Брајан Грин,
Мичио Каку, Карл Сејган, Мет
Ридли, Стивен Пинкер, Џон
Грибин, Пол Дејвис и многи
дру ги по зна ти ау то ри чи не
стваралачку базу чија ће дела
„Хеликс” објавити на српском
језику.

ВЕЧЕ ФИНСКЕ КУЛТУРЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Земља језера, сауна и хеви метала
Готово да нема дога ђа ја из
области културе у нашем граду који у последње време не
бележи сјајну посећеност, ма
о којој теми или врсти перформанса да је реч. То је само по
себи добра вест. Панчевци и
Панчевке су очито жедни квалитетних програма, а у суботу,
2. фебруара, доказали су и да
воле да науче нешто ново. Тада је, наиме, у дворани „Аполо” приређено вече финске културе, а одзив публике је био
такав да се тражила столица
више.
О земљи са око пет милиона становника, преко два милиона сауна, више од 180.000
језера, петнаест падежа у језику, познатој и по великом
броју познатих, махом хеви
метал бендова (HIM, „Night

Wish”, „Апокалиптика”...) гово ри ли су чла но ви Срп скофинског друштва „Сеура” из
Београда: Мирослав Цветковић, Оливера Стевановић, Ката ри на Ми са и ло вић, Ди ми трије Црнић и Јасна Стевановић. Публика је имала прилику и да погледа интересантне и надахњујуће фотографије Хелсинкија које је снимила
На ђа Сте ва но вић, али и да
ужива у неколико традиционалних финских песама у изведби „Сеуриног” хора.
Друштво „Сеура” основао је
2009. године Чедомир Цветковић (1925–2014), полиглота познат по томе што је с
финског на српски превео „Пипи Дугу Чарапу”. Ово друштво
је до данас остало једино место не само у Србији већ и у

региону где можете научити
фински језик, запевати на њему и сазнати нешто више о

овој живописној земљи и њеном народу.
Д. К.

ПОДНОШЕЊЕ ЗAХТEВА ЗA OСЛOБAЂAЊE OД ПДВ-a

Од почетка године eлeктрoнски
Зaхтeви зa oслoбaђaњe oд пореза на додату вредност од почетка 2019. године подносе се
искључивo eлeктрoнским путeм. Нa сajту Пoрeскe упрaвe
oбjaвљeнo je кoрисничкo упутствo зa пoртaлску aпликaциjу
под називом „Прojeкaт: Рeфaк ци ja и oслoбaђaњe oд
плaћaњa ПДВ-a”, у којем су
дате инструкције за подношење зах те ва пре ко пор та ла
„еПорези”.
Кoрисничкo упутствo je зaснoвaнo нa измeнaмa Прaвилникa o рeфaкциjи и Прaвил-

вoримa o крeдиту и другим
мeђунaрoдним угoвoри мa у
смислу члaнa 24. стaв 1. тaч.
16a) дo 16в) Зaкoнa o порезу
на додату вредност могу пoднoсити искључивo eлeктрoнским
путeм прeкo пoртaлa Пoрeскe
упрaвe „eПoрeзи” oд 1. јануара 2019. гoдинe.
никa o oслoбoђeњимa oд ПДВa с прaвoм нa oдбитaк прeтхoднoг пoрeзa. Измeнaмa пoмeну тих прaвилникa прoписaнo je дa сe зaхтeви зa издa-

вaњe пoтврдa o пoрeскoм oслoбoђeњу зa прoмeт дoбaрa и
услугa кojи сe врши у склaду с
мeђу нaрoд ним угoвoримa o
дoнaциjи, мeђунaрoдним угo-

Страну припремила

Мирјана
Марић
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НОВА КАМПАЊА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОВРАЋАЈ НОВЦА ЕКОЛОШКИ
СВЕСНИМ ГРАЂАНИМА

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

Град помаже ученицима

Борба против бацања
рециклабилног
отпада
Годишње на
депонијама „закопамо”
50 милиона евра
Према најавама Министарства
заштите животне средине, до
краја године биће донета одлука којом ће се потрошачима у
Србији омогућити да у продавнице враћају амбалажу уз накнаду трговаца. Методологија
још увек није утврђена, па се не
зна да ли ће трговци, када им се
донесу стаклене и пластичне
флаше, лименке итд., еколошки
свесним грађанима враћати одређен износ новца, или ће им
се на неки други начин давати
накнада за враћену амбалажу.
У току је израда студије о такозваном депозитном систему,
која ће се, према најави еколошког министарства, за неколико недеља наћи на јавној расправи и по њеном окончању Министарство ће донети одлуку.
Очекује се да ће до краја ове године бити дефинисана правила
игре и да ће Србија, попут развијених земаља, почети да примењује овај у свету познати механизам токова отпада.
Да подсетимо, надлежно министарство је пре две године
покренуло кампању против употребе пластичних кеса. Донета
је одлука о наплаћивању ових
врећица, коју већина трговинских ланаца месецима успешно спроводи. Када је реч о
ефектима ове акције, према наводима Министарства за заштиту животне средине, ова
мера смањила је њихово коришћење за 70 одсто. Идеја је да
се пластика овог типа потпуно
избаци из употребе, или да се
коришћење пластичних кеса
сведе на минимум – испод пет
одсто. Трговински ланци су кесе наплаћивали два динара, али

су недавно подигли цене и колико ће оне ићи горе или доле, зависи од њихове процене.
Нека удружења потрошача се
буне против оваквог понашања трговаца, јер у подизању цене кеса, како кажу, виде похлепу трговинских ланаца.
Неефикасан систем
Циљ покретања нове кампање
и доношења новог правилника
јесте да се заустави неконтролисано одлагање пластичних и
стаклених боца и лименки на
депоније и у природу. Чињеница је да у нашој држави још
увек не постоји ефикасан систем прикупљања отпада, што
због недостатка новца, што због
тога што у већини локалних
заједница није изграђена еколошка свест.
Занимљиво је да трговински
ланци који послују код нас, у
другим земљама где такође обављају ову делатност у продајним објектима поседују аутомате за откуп амбалаже. Многи од њих су вољни да такву
праксу примене и код нас, али
чекају закон који ће дефинисати правила. Код нас се на годишњем нивоу преради свега

десет одсто овог типа рециклабилног отпада, тако се да простом рачуницом долази до податка да годишње у природу и
на депоније бацамо рециклабилни материјал у вредности
од око 50 милиона евра. Добро
је позната ствар да се од ПЕТ
боца и пластике могу направити нови звукобрани за коридоре, гумени одбојници за трамвајске шине и железнице и још
много тога. Проблем је што
подстицајних мера у Србији
нема, или су оне мале. Вреди
напоменути да држава још увек
није измирила дуговања према фирмама које се баве рециклажом електричног и електронског отпада.
Зелени фонд
Откад је пре десетак година
уведена еколошка такса с циљем да се подстакне рециклажна индустрија и обезбеде средства за чистију животну средину, наплата је из године у
годину све већа, али је расподела проблематична, као и то
што и даље одређене компаније избегавају да плаћају зага ђи ва ње жи вот не сре ди не.
Европска унија је у неколико

наврата упозорила Владу Републике Србије да је неопходно што пре предузети мере како би се јасно дефинисао тзв.
зелени фонд. Новац који се
прикупља на основу загађивања животне средине улива се у
буџет Републике Србије, па је
постала пракса да добар део
тог новца заврши за подмиривање трошкова неке друге буџетске линије, а не за решавање еколошких проблема.
Министарство животне средине није у стању да реши случај зеленог фонда, али зато, с
друге стране, од ове године локалне самоуправе могу очекивати нове надлежности када је
реч о сектору заштите животне средине и одрживом развоју. Ресорно министарство увелико ради на изменама одређених прописа како би неке
надлежности с Министарства
биле пренете на градове и општине. Остаје нејасно да ли ће
тај пакет измена обухватити и
новац, или ће локалне самоуправе бити принуђене да саме
изнађу средства за финансирање нових задужења, као што је
то био случај до сада.

Секретаријат за јавне службе и со ци јал на пи та ња
Градске управе Панчева обавештава ученике односно родитеље малолетних ђака који редовно похађају средње
школе на територији другог
града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима ЈКП „Аутотранспорт Панчево” нема редовне дневне линије, да од 1.
фебруара могу да поднесу
захтев за регресирање трошкова превоза у Градском
услужном центру, у канцеларији број 21.
За ин те ре со ва ни мо гу да
преузму образац захтева на

сајту Града Панчева (www.pancevo.rs/dokumenta/socijalnazastita/) или у Градском услужном центру. Додатне информације могу се добити на број
телефона 308-871, а особа задужена за контакт је Драгана
Дачић, запослена у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе Панчева.
Реч је о реализацији права
на регресирање трошкова превоза ученика према Одлуци
о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева, коју је донела панчевачка локална самоуправа.

ТОКОВИ ОТПАДА У СРБИЈИ

Агенција упозорава
фирме
Агенција за заштиту животне средине прошле године је
поднела 1.987 прекршајних
пријава против фирми које
нису, у складу са законом о
токовима отпада, доставиле
извештаје о генерисању отпада. Према наводима те

реализацију овог посла прослеђују произвољне податке
односно достављају лажне
извештаје.
Према подацима Агенције
за заштиту животне средине,
у нашој држави на годишњем
нивоу генерише се више од

агенције, до сада је око 10.000
предузећа испунило овај захтев, а рок за подношење годишњих извештаја о отпаду
истиче 31. марта. Агенција
ће од ове године контролисати истинитост података који се налазе у достављеној
документацији. Како кажу,
уочено је да многа лица у
фирмама која су задужена за

11,4 милиона тона отпада,
што је 1,6 тона по становнику. Вреди истаћи да лажни
извештају настају пре свега
због тога што власници фирми на тај начин желе да смање трошкове пословања, јер
се на основу ових докумената обавља обрачун накнаде за
заштиту животне средине по
начелу „загађивач плаћа”.

НАЦИОНАЛНИ МОДЕЛ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УЧЕНИКА

Дуално образовање у Војводини
Сарадња школа и
привреде
Национални модел дуалног и
пред у зет нич ког обра зо ва ња
промовисан је у понедељак, 4.
фе бру а ра, пред став ни ци ма
школа, компанија и администрације у Скупштини града
Новог Сада. Скуп су организовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Град Нови Сад и Привредна комора Србије. Реч је
о својеврсном едукативном каравану по градовима у Србији
који организује Министарство
просвете с циљем да се локалне заједнице и привреда боље
ин фор ми шу о овом мо де лу
образовања. Прошле недеље
на представљању националног
модела у Зрењанину учествовали су и представници панчевачких стручних школа и
Регионалне привредне коморе Панчево.
У Новом Саду, пред великим
бројем званица, покрајински
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
Михаљ Њилаш истакао је зна-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

чај увођења дуалног образовања и подржао све активности
и напоре које спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и Привредна комора
Србије. Обећао је да ће покрајински секретаријат који он води пружити сву неопходну помоћ како би дуално образовање коначно заживело на територији Војводине.
Како је рекао, процес увођења овог модела стручног образовања проширује се на друге
делатности.
– Искуство примене принципа дуалног образовања, које
је почело у машинству и електротехници, сада се преноси и
на друга подручја рада, на друге компаније и друге школе.
Све је веће интересовање и ученика и послодаваца односно
компанија да се активно укљу-

че у овај процес. Тражећи ученике који ће учити кроз рад,
они све више иницирају увођење нових дуалних образовних профила – рекао је Њилаш и истакао да ће Закон о
дуалном образовању почети да
се при ме њу је од школ ске
2019/2020. године. Стога Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, сагласно Закону
о дуалном образовању, разматра планирање дуалних образовних профила у сарадњи са
школским управама. Како је
рекао, надлежни у АП Војводини сагледаће потребе привреде односно који су то послодавци за које је утврђено да
испуњавају услове за извођење
учења кроз рад и за која занимања су се они изјаснили да су
им потребна.

Према речима помоћнице
министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање проф. др Габријеле Грујић, локална самоуправа има
ва жну уло гу у том мо де лу
обра зо ва ња, јер пред ста вља
спону између привреде и образовања. Она је изјавила да су
кључне теме нови закон о дуалним студијама, правилници из те области, ученичке
компаније и развој предузетничких компетенција, а циљ
је да се обједини процес стицања теоријских знања и практичних вештина. С друге стране, Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, рекао је
том приликом да је важно чути глас реалне привреде о томе какав је кадар потребан,
јер без те комуникације нема
успеха. Истакао је да је заједнички циљ да млади лакше
нађу посао, да остану да живе
ов де, те да њи хо ва рад на
оспособљеност буде кључни
фактор за привлачење нових
инвестиција.
У презентацији Националног модела дуалног и предузетничког образовања учествовале су помоћница министра
за предшколско и основно образовање и васпитање Весна Недељковић и директорка Регионалне привредне коморе Јужно бач ког управ ног окру га
Oливера Симовић.

НАЈВЕЋИ ВЕТРОПАРК У ЕВРОПИ

„Маестрал ринг”
у нашој покрајини?!
Компанија „Финтел енергија” донела је одлуку да у Војводини почне изградња највеће ветроелектране у Европи, под називом „Маестрал
ринг”. Одбор директора oве
фирме, наводи се у компанијском саопштењу, одлучио
је да покрене амбициозан пројекат за изградњу нових ветропаркова, међу којима се
налази и пројекат развоја највећег ветропарка на европском континенту, који ће бити смештен у нашој равници.
У поменутој компанији тврде да ће по окончању овог новог инвестиционог циклуса
Србија бити међу најразвијенијим земљама света када је

реч о енергетској транзицији
с фосилних горива до чисте
енергије. Да подсетимо, „Финтел енергија” је пионир у производњи електричне енергије
из обновљивих извора на Балкану, где послује већ читаву
деценију и представља једног
од најзначајнијег инвеститора из ове области у Србији. У
овом периоду изградила је и
пустила у рад прва два ветропарка у Србији и приводи крају изградњу трећег.
Тренутно се реализује друга фаза, то јест проширује се
капацитет постојеће ветроелектране „Кошава”, снаге 69
МW, за још додатних 52 МW
инсталисане снаге.
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ХРОНИКА

Кад се грип
закомпликује

Пише:
др Мирослав Тепшић
Висока телесна температура, грозница, болови у мишићима и зглобовима, главобоља и малаксалост најчешћи су симптоми и знаци који нас упозоравају да
смо оболели од грипа. Ово
заразно обољење узрокују
вируси који имају три типа, а за људе и сисаре су
најопаснији типови А и Б.
Промене у структури протеина вируса грипа заслужне су за формирање нових подтипова и мутација.
То је веома битно по питању заразности вирусом грипа, јер развијен имунитет
на један подтип вируса није довољан да се одбранимо од напада другог. Због
тога не треба да занемаримо превентивне активности
као што су често прање руку, проветравање просторија, физичка активност и вакцинација посебно угрожених категорија становништва. Мировање и опоравак од ви ру са гри па у
кућним усло ви ма до при неће мањем броју компликација и мањој опасности
од пре но ше ња ви ру са на
друге.

Уколико симптоми грипа
трају више од три до пет дана и ако се притом компликују отежаним, убрзаним дисањем и тамноплавом пребојеношћу усана и прстију,
с великом вероватноћом треба да помислимо на упалу
плућа. Пнеумонија примарно изазвана вирусом грипа,
иа ко рет ка, но си ви со ку
смртност. Брз настанак пнеумоније после првих симпто ма ин фек ци је ви ру сом
грипа није карактеристичан
само за пацијенте с хроничном болешћу и оне старијег
животног доба. Та компликација може да се јави и код
здравих млађих особа, а већи ризик носе труднице и
особе с прекомерном телесном тежином. Код ових пацијената потребно је да се
што раније уведе терапија
антивирусним лековима како би њено дејство било ефикасно и како би се умањила
вероватноћа озбиљних компликација и смртности. Веома је битна потпора механичком вентилацијом, високим концентрацијама кисеоника и антибиотицима
уколико се пнеумонија компликује бактеријском инфекцијом.
Већа учесталост вирусне
пнеумоније у последњој декади не приписује се само
ефикаснијим дијагностичким методама. Сматра се да
овој статистици доприноси
и примена имуносупресивних лекова који потискују
имунолошки систем. Ови лекови се примењују код великог броја аутоимуних болести и код трансплантације органа.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Значај ензима
у козметици

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Алтернативна медицина указује на то да не постоје многобројне болести, већ само
симптоми који прате једну
једину „болест”, а то је неравнотежа у организму. У
људском телу има око сто
милијарди ћелија и оне међусобно сарађују и усклађују функције. Управо од њихове усклађености и хармоније у сарадњи зависи стање
организма у целини.
Ензими имају улогу чистача метаболитичког отпада који се током живота накупља у ћелијама. Смањење њихове активности доводи до нагомилавања (таложења) продуката метаболизма карактеристичних за
старачко доба. Кожа је орган који штити унутрашње
струк ту ре ор га ни зма од
штетних спољних фактора.

У одржавању интегритета
коже учествују ензими: имуно си стем шти ти ко жу од
микроорганизама, а меланоцити је, стварањем меланина, штите од штетног дејства сунца. Ензими утичу
на целокупан изглед коже
и имају битну улогу у процесу њеног старења. У горњем слоју коже (stratum corneum) до ка за на је мер на
активност пет ензима. Ако
са мо је дан од њих не до стаје, ја вља се ато пиј ски
дерматитис.
За одржавање животних
функ ци ја ће ли је ко ри сте
енергију коју у организам
уносимо путем хране (угљених хидрата, протеина и липида). За њихову хемијску
трансформацију, која је праћена ослобађањем енергије,
неопходно је присуство ензима. Да би ензими функционисали у организму, потребне су му супстанце које
му помажу (коензими), а оне
се уносе здравом храном. То
су витамини и минерали. Од
витамина је најзначајнија
група витамина Б, а од минерала цинк, селен и бакар.
Поред козметичке неге коже, веома је важно да се она
храни изнутра здравим и свежим намирницама – воћем,
поврћем, рибом и месом, као
и да се ре дов но хи дри ра
свежом водом, лимунадом
и чајевима.

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

ПРЕВЕНЦИЈА И РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ
ЧУВАЈУ ЗДРАВЉЕ
Оболевање у свету
порасло на
18,1 милион људи
У јужном Банату
годишње око
1.350 особа оболи
и 940 умре од
малигних болести
Лоша вест гласи да се у Србији
годишње у просеку дијагностикује око 36.000 нових случајева малигних болести, док од
рака умре више од 20.000 људи. Мушкарци у нашој средини највише оболевају од рака
плућа, колона и ректума и простате. Код жена је малигни процес најчешће локализован на
дојци, колону и ректуму, плућима и грлићу материце.
Добрих вести нема. Према
најновијим проценама, оболевање од малигних болести у
свету је порасло на 18,1 милион људи, а само у 2018. години
регистровано је 9,6 милиона
смртних случајева од свих локализација малигних тумора.
Ја сам, ја хоћу
Светска здравствена организација, у сарадњи с Међународним удружењем за борбу против рака, сваког 4. фебруара
обележава Светски дан борбе
против рака. Поменуто удружење започело је ове године
трогодишњу кампању под слоганом „Ја сам, ја хоћу”, којом
се подсећа да и појединац и
заједница могу да допринесу
смањењу глобалног оптерећења малигним болестима.
Србија се, међу 40 земаља
Европе, сврстава у групу земаља са средњим ризиком оболевања (налази се на дванаестом
месту) и високим ризиком умирања од малигних болести у
Европи (на другом месту, одмах после Мађарске). Процењене стопе оболевања и умирања од малигних тумора су

ниже код мушкараца него код
жена. Разлог овоме могу бити
више стопе оболевања и умирања код жена од рака дојке,
плућа и грлића материце у односу на просечне процењене
стопе оболевања и умирања од
ових облика рака у Европи.
На основу података Регистра
за рак Завода за јавно здравље
Панчево, у Јужнобанатском
округу годишње у просеку око
1.350 особа оболи и 940 умире
од малигних болести. Мушкар-

јер на приближно две трећине
фактора ризика који су одговорни за настанак рака могуће
је утицати, мењати их или их
потпуно елиминисати.
Боље спречити...
Чак 40% малигних болести може бити избегнуто једноставним мерама: престанком пушења, ограниченим конзумирањем алкохола, избегавањем
сувишног излагања сунцу, задржавањем просечне тежине
конзумирањем здраве хране,
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Добре животне навике су најбоља заштита
ци у нашој средини највише
оболевају и умиру од рака плућа, дебелог црева и простате,
док се код жена малигни тумори најчешће локализују на дојци, дебелом цреву и плућима.
Од укупног броја умрлих од малигних болести у 2017. години
у јужном Банату, највећи број
смртних исхода у мушкој популацији био је од карцинома плућа (32,9%), дебелог црева (13,6%)
и простате (7,9%), док је код
жена највећи број умрлих од
рака дојке (19,5%), плућа (18%)
и дебелог црева (11,9%).
Превенција малигних болести има огроман јавноздравствени потенцијал и представља најефикаснији приступ у
контроли малигних болести,

вежбањем, као и заштитом од
инфекција које се могу развити у рак. Уколико до болести
ипак дође, њен је исход могуће побољшати раним откривањем, адекватним лечењем и
рехабилитацијом уз одговарајуће палијативно збрињавање.
У Србији су донети национални програми за скрининг рака грлића материце, рака дојке
и колоректалног рака, за које се
очекује да ће у наредном пери-

оду знатно смањити оболевање
и умирање од наведених локализација малигних тумора. На
скрининг рака дојке позивају се
жене старости 50–69 година, а
предвиђено је да оне на сваке
две године раде мамографију.
Скринингом на карцином грлића материце обухваћене су
жене узраста 25–64 године, које се једном у три године позивају на превентивни гинеколошки преглед и папатест. Циљна
група за тестирање на рак дебелог црева обухвата грађане оба
пола старости 50–74 године, који се једном у две године позивају на тестирање на скривено
крварење у столици.
На територији Јужнобанатског округа, по препоруци Министарства здравља, спроводе се
организовани скрининг програми рака дебелог црева и рака
дојке у Панчеву и појачан опортуни скрининг рака дојке у Вршцу. Како наводе у Заводу за
јавно здравље, у 2018. години
су на скрининг колоректалног
карцинома у Панчеву позване
3.054 особе, а њих 2.405 урадило је тест на окултно крварење.
Тест је био позитиван код 75
пацијената и урађено је 35 колоноскопија, при чему су откривени један карцином и 19
полипа дебелог црева.
То ком про шле го ди не на
скрининг рака дојке у Панчеву
позвано је 2.126 жена, а њих
355 урадило је мамографију.
Позитиван БИРАДС 4 и 5 био
је код 12 налаза, па је у тим
случајевима урађена додатна
дијагностика, којом су откривени два карцинома и осам бенигних промена.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пењурлије

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција
13. фебруара
Као што је већ познато, због
законских измена, добровољни даваоци крви од септембра
прошле године крв више не дају у Служби трансфузије Опште болнице, већ сада тај хумани чин обављају у просторијама Црвеног крста, у Улици

„Петрохемији” и у Ватрогасној
станици Панчево, где су крв дали припадници ватрогасног-спасилачког батаљона с командантом Бором Мајкићем на челу.
Наредну прилику да дате крв
и тако некоме спасете живот
имаћете у среду, 13. фебруара,
Састојци: килограм брашна, 50 грама свежег квасца, две кашичи-

Жарка Зрењанина 15, и то само средом, од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и акције добровољног давалаштва у
школама и компанијама, а за
све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви Војводине. У ово доба године резерве су увек ниске, па Завод
ових дана упорно апелује на грађане да се одазову акцијама давалаштва у својим градовима.
Након редовне градске акције
прошле среде, дан касније, у четвртак, 7. фебруара, организоване су још две ванредне: у

од 9 до 12 сати. Даваоци могу
бити све здраве особе мушког
и женског пола од 18 до 65 година уколико задовоље медицинске услове и критеријуме
након лабораторијског и лекарског прегледа. Размак између два давања код мушкараца је најмање три месеца, а код
жена најмање четири месеца.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

це соли, око пет децилитара млека и 100 грама масти (маслаца или
маргарина).
Фил: 400 грама свежег сира, два јајета и мало соли (ако сир није довољно слан).
Припрема: Размутити квасац у пола шоље топлог млека, додати
кашичицу шећера и брашна, поклопити и оставити на топлом да се
активира. Од брашна, соли, припремљеног квасца и млаког млека
замесити средње меко тесто, покрити га и оставити да се одмори
петнаестак минута. За то време припремити фил од измрвљеног сира и умућених јаја.
Развити тесто у четвртасту кору (отприлике 40 x 50 цм) и равномерно распоредити фил преко целе површине. Тесто исећи на три
траке и замотати дужом страницом у ролатиће, па затим исећи на
мање парчиће дужине 6-7 цм.
У међувремену отопити на тихој ватри маст или маслац (најбоље
у некој мањој и плиткој шерпици), па свако парченце накратко спустити допола у растопљену масноћу и ређати на плех једно поред
другог. Од ове мере испадне око 20 парчића.
Уколико је остало нешто фила, може се разредити с мало млека
и прелити преко пењурлија. Оставити их да се још мало одмарају
док се рерна не загреје. Пећи 30–40 минута, док лепо не порумене,
у рерни претходно загрејаној на 200 степени. Послужите их топле
за доручак... Пријатно!
Напомена: Пењурлије се врло лако одвајају једна од друге и
најлепше се слажу са чашом јогурта или киселог млека.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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СОЦИЈАЛНА БРИГА О НАЈУГРОЖЕНИЈИМА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЗАПОШЉАВАЊЕ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ
Покрајина издвојила
800.000 динара за
побољшање услова
становања Рома
Слабо плаћени
послови најчешћа
могућност
Град Панчево издвојиће ове године 5.600.000 динара за праћење реализације акционог плана за друштвену интеграцију Рома. Од тога је 3.600.000 динара
опредељено за образовање.
Овим средствима биће обезбеђени уџбеници за сву ромску децу у предшколском и
школском образовању.
Бесплатна израда
докумената
Пава Новаков Чабриловски, ангажована на месту координаторке за ромска питања у Градској управи, о овоме каже:
– Наш град по питању бриге о маргинализованим група ма, по себ но Ро ма, слу жи
као пример добре праксе. Већ
дужи низ година постоји Стратегија за друштвену интеграцију Рома, док је нови акциони план у нацрту. Могу с поносом да кажем да у Панчеву
живи пет редовних студената
ромске националности, од којих две апсолвенткиње. Иако
средње образовање није обавезно, имамо 77 ученика који
ре дов но по ха ђа ју сред њу
школу. То ни је зане мар љив
број – истиче Пава Новаков
Чабриловски.

У овој години Панчево ће издвојити 150.000 динара за бесплатну израду личних докумената за ромску националну мањину. Нису изостављене ни организације цивилног сектора –
за јачање његовог капацитета
намењено је милион динара.
Удружења ће и ове године добити прилику да конкуришу за
средства за обележавање Светског дана Рома, 8. априла.
– У последњих пет година
Дан Рома се редовно обележава у сарадњи с Градском библиотеком, и то увек постане
одлично посећена и медијски
пропраћена манифестација –
каже координаторка за ромска
питања.
Град је у прошлој години од
Покрајинског секретаријата за
со ци јал ну по ли ти ку до био
800.000 динара за побољшање
услова становања Рома. Тај новац је намењен за куповину

електричних бројила и јачање
електричне мреже у насељу
Шумице у Старчеву, у ком живе 34 ромске породице.
Пава Новаков Чабриловски
истиче да је становање врло изражен проблем када је ромска
заједница у питању. Постоје неформална насеља, депоније где
људи живе у веома тешким
условима, без елементарних
услова за живот. На томе треба
радити, као и на запошљавању.
Стручна пракса као мера
оснаживања
Већина припадника ромске националне заједнице користи
социјалну помоћ. Постоји могућност укључивања Рома у послове јавних радова, на којима
су најчешће због ниског нивоа
образовања и ангажовани.
– Просто, немамо могућности да их другачије усмеравамо
сем ка тим маргинализованим

пословима. Али постоји проблем – када буду укључени у
јавне радове, губе право да се
након четири месеца, колико
им траје уговор о раду, врате у
систем социјалне помоћи. То је,
наравно, лоше и неопходно је
осмислити неке механизме како да се тим људима након истека ангажмана омогући да обезбеде егзистенцију. Година има
дванаест месеци... – сликовита
је Пава Новаков Чабриловски.
Прошле године Град је упутио позив за обављање стручне
праксе, на који су се пријавила
два лица; један младић је тек
завршио средњу школу и усмерен је на стручну праксу у „Азотари”, а други у приватном
предузећу. Ова мера је значајна јер им омогућава да се укључе у систем и економски оснаже, уз могућност заснивања
радног односа.
Ове године се матурант меди цин ске шко ле, на осно ву
стручне праксе, запослио у Општој болници Панчево. Пава
Новаков Чабриловски додаје:
– Милош Тодоровић, дете из
Малог рита, светао је пример
добре праксе. Похађао је школу као редован ученик и добар
ђак. Из насеља је кроз блато
излазио у гуменим чизмама,
које би потом сакрио и преизуо се, да би чист стигао у школу. Немали број пута дешавало
се да му чизме буду украдене...
То је још један показатељ колико је важно рушити стереотипе и радити на томе да сви
имамо једнаке могућности.
Б. Павловић Симић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЗАЧЕ

ПОСЛЕ ЈЕДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Обавезан процес
цертификације

Два Панчевца угрозила
полицајце

Од 1. фебруара сви професионални возачи у Србији морају
да прођу кроз процес цертификације који спроводе Агенција за безбедност саобраћаја
и Ауто-мото савез Србије. То
је једна од обавеза које су прописане Изменама и допунама
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, а захтеви за
цер ти фи ка ци ју под но се се
пред став ни штви ма АМСС-а
и фирмама које овласти та
организација.
На крају процеса цертификације сви професионални возачи који су га завршили добијају као потврду тзв. квалификациону картицу (изгледом
подсећа на возачке дозволе).
То је уједно и међународни
документ, па ће подаци у њој
бити одштампани двојезично

(на српском и на енглеском
језику).
Картице ће се третирати као
службени документ, а мораће
да их има сваки возач који у
виду свог основног занимања
управља једним или с неколико возила категорије C, C1, D1,
CE, C1E, DE и D1E.
Добијање квалификационих
картица се плаћа и предвиђено је да то мора да уради возач. У изузетним условима то
уместо њега може да уради
физичко лице које он овласти или фирма у којој је запослен. Детаљније информације могу се видети на сајту
Ау то-мо то са ве за Ср би је
(www.amss.org.rs) или добити на телефон 1987.
М. Г.

Најава министра унутрашњих
послова да ће се заједно с министарком правде заложити за
пооштравање казнене политике за све који нападну полицајце на дужности, није много
импресионирала нити је уплашила криминалце, с обзиром
на то да су се ових дана у кратком року одиграла два напада
на полицајце: један у Београду, а други у околини Панчева.
У првом инциденту 27-годишњи Београђанин је аутоматом
„калашњиков” претио годину
дана старијем полицајцу, а у
другом случају су Панчевци Д.
А. (43) и М. Т. (32) уперили пиштоље у полицајце након што
су ови претходно зауставили
њихов аутомобил после пљачке мењачнице у Банатском Карловцу коју су извели.

Трагедија је избегнута само
захваљујући брзој реакцији и
прибраности једног полицајца.
Он је једном нападачу избио
пиштољ из руке и успео да га
савлада. Након тога полицајци су претресли њихов аутомобил и пронашли два пиштоља, једну ручну бомбу, панцир,
две радио-станице, бејзбол палицу, више комада метака различитих калибара и новац који су претходно опљачкали из
мењачнице.
Независни полицијски синдикат Србије сматра да је узрок
оваквих и других сличних случајева напада на полицајце преблага казнена политика судија. Благонаклоност правосуђа
према нападима на полицију
и нападачима требало би да
постане прошлост.
М. Г.

Суђења за убиство и покушај убиства

починио случајно, јер је волео
Биљану и ничим није хтео да
јој нашкоди. Скретао је пажњу
на то да је реаговао нагло јер
га је она иритирала неким својим изјавама.
Поред тог догађаја, требало
би да буде разјашњен и покушај убиства Владимира Јовановића Марадоне. У панчевач-

ком Вишем јавном тужилаштву
требало би да ступи на снагу
оптужница против Г. К. из нашег града, рођеног 1978. године, који се терети да је 30. априла прошле године покушао да
убије Марадону.
Подсећамо, припадници Полицијске управе у Панчеву су
га ухапсили 17. јула прошле

Кар ло та има
ско ро три де сет го ди на и
хро нич на је
лузерка: висока је само метар и шездесет кад обује
ципеле с високим потпети ца ма, има
от ка че ну по родицу и нема момка. И
то ни је све:
управо је добила отказ зато што нема длаке на језику… и сада, да би некако
саставила крај с крајем, мора да изда једну собу.
Њен подстанар Лука има
много добрих страна: упадљиво је леп, пише романе
и изузетно је симпатичан.
Има, међутим, и читав низ
мана: неуредан је, не гаси

цигарету и, што
је најгоре, сваке
ноћи доводи кући другу девојку.
Карлота зато не
може да спава и,
поврх свега, осећа се као ругоба.
Карлота то никад не би признала, али полако се
за љу бљу је у тог
за вод ни ка ко ји
користи свој мистериозни шарм
романописца да
би ме њао же не
као чарапе. Упадајући у све
смешније ситуације, Карлота – која мора да пронађе
нови посао и избори се с грозном мајком, прелепом али
љубоморном сестром и гомилом рођака које је немогуће контролисати – открива да је најважније веровати
у себе…

Два читаоца који до среде, 13. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико су вам важне године?”, наградићемо по једним примерком књиге „Имам тридесет година… и тако изгледам”
Амабиле Ђусти. 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.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Догодовштине
једног Џонија
Џо ни има
пуне џепове
догодовштина. Џо ни је
углавном весео, понекад
тужан, ретко
љут и помало заљубљен.
Џо ни по не кад
ле ти
(стварно лети!) у облацима, па поме ша про шлост, садашњост и будућност. Џони не

го во ри
увек
истину, али му
то никако немојте рећи, јер он
верује да су његове приче истинитије од највећих истина. Може му се, његове
су приче!
Уколико
га негде сретнете, не заборавите да му кажете
ако сте ви де ли
ње гов цр ве ни
авиончић…

Два читаоца који до среде, 13. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Коју своју догодовштину из детињства никада нећете заборавити?”, наградићемо по једним примерком књиге „Догодовштине једног Џонија” Николе Ђуричка. Најзанимљивије
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Сањарка с разлогом

ТОКОМ ОВЕ ГОДИНЕ У ПАНЧЕВАЧКОМ СУДУ

Током ове године у Панчевачком вишем суду наставиће се
суђење 50-годишњем Синиши
Радованчеву, који је 21. новембра 2017. године са више удараца ножем убио 30-годишњу
супругу Биљану у стану на Содари, а требало би и да почне
су ђе ње за по ку шај уби ства
ММА борца Владимира Јовановића Марадоне. Оба догађаја су захваљујући локалним и
државним медијима изазвала
велику пажњу панчевачке и целокупне српске јавности.
Наставак суђења Синиши Радованчеву заказан је за средину идућег месеца, након што
су у Вишем суду саслушани
судски вештаци који су оценили психолошко стање оптуженог Радованчева.
Подсећамо, он је до сада у
својим изјавама судијама инсистирао на томе да је убиство

Имам тридесет година…
и тако изгледам

године и с кривичном пријавом привели у Више јавно тужилаштво у нашем граду. Основано се сумња да је он у јутарњим сатима пуцао у познатог
ММА боксера и нанео му повреде опасне по живот. Јовановић је због тога неколико дана био у критичном стању, али
је преживео.
Осумњичени за овај догађај,
који је многе запањио с обзиром на то да се десио усред дана, испред дечјег вртића „Кефалица” у Улици Светозара
Милетића, саслушан је у Вишем јавном тужилаштву. Након тога је предложено да му
се одреди тридесетодневни притвор. Ова одлука је образложена узнемирењем јавности и могућношћу да, уколико би остао
на слободи, утиче на сведоке и
побегне.
М. Г.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас како бисте дефинисали сами себе.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Романова” Аријел Лохон за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Ја сам умиљата као мала
маца док ми на жуљ не станеш! Ако ми станеш, претварам се у мало већу мацу
од које ћеш побећи главом
без обзира!” 063/8434...
„Дефинисала бих се као
елегантно попуњена сањарка која тежи да попуњено мало ’испразни’, али изгледа да
нисам џабе само сањарка...”
063/7649...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање да ли су имали неку
погрешну особу за коју су
мислили да је права. Они
ће освојити по један примерак књиге „Девојка” Кетрин Куксон.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Не, али ви сте објавили
погрешно питање, за које сте
ми сли ли да је пра во.”
064/5296...
„Јесам, али шта има везе.
И на погрешним особама и
по гре шним пи та њи ма се
учи.” 064/3174...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ИЗ АРХИВА – СИНАГОГА

РАЗГОВОР БЕЗ ПОВОДА – ЈОЖЕФ НАЂ, ВИОЛИНИСТА

Прохујало с вихором

МОДЕРАН ИНСТРУМЕНТ, ЕФЕКТИ, ИГРА

„Срећни ли су народи који имају досадну историју”, рекао је
Монтескје, а сасвим је сигурно да се ова изрека није могла
односити на Јевреје. Током читавог свог постојања јеврејски
народ се борио за право живота и опстанка. „Синови Израиља” с наших простора нису избегли тешку судбину своје браће расељене широм хришћанског света. Свуда нежељени,
трудили су се да с непоколебљивом вољом и јединственошћу остану доследни традицији и вери.
Панчево је једна од најстаријих јеврејских насеобина у
Банату. Постоје подаци о животу Јевреја у Панчеву још за
време Турака крајем 15. века,
али тек након пораза Турака у
рату са Аустријом почиње прво веће насељавање Јевреја у
Панчеву. Уредбом цара Фрање
Јосифа 1868. године Јеврејима се признаје равноправност
и престају да важе ограничења
у погледу насељавања, куповине некретнина, школовања и
избора занимања.

Од тада датирају подаци о
утицајним породицама које
живе у Панчеву: Перлес, Јулиус, Зоненфелд и Фриденберг, а из Београда се у то време досељава још око 200 Јевреја. Почињу да се рађају јеврејске установе и организације. Добротворно религиозно
друштво „Хевра кадиша” основано је 1833, „Талмуд Тора”
1881, Религиозно јеврејско певачко друштво 1886. године.
Званично, Јеврејска општина
у Панчеву основана је 1870.
године. Први председник био
је Давид Зоненфилд, а први
ра бин у Пан че ву био је др
Адолф Ке ле мен. Иза ста ре
богомоље општина је купила
две суседне куће и створила
већи простор за зидање нове
богомоље.
Синагога је грађена у периоду од 1907. до 1909. године,
према плану архитекте Карла

Фењвеша из Будимпеште и уз
помоћ градитеља Фердинанда
Шеца из Панчева. Освештана
је у мају 1910. Непосредно пре
почетка градње, 1906. године,
основано је певачко друштво,
које је касније наступало у оквиру велелепне грађевине, о чијој фантастичној акустици се и

данас говори.
Градски списи изглед и положај синагоге описују овако:
„Синагога је саграђена на плацу издужене основе паралелно
са улицом Др Касапиновића.
Величина и облик плаца омогућили су градњу симетричног
објекта са анексом на јужној
страни, који је сачуван до данас. Пратећи садржаји, канцеларије, библиотека, трпезарије и микве (обредно купатило)
били су смештени у дворишту.
„Главном улазу прилазило
се кроз трем надсведен крстастим сводовима, који су носили стубови чији је пресек био
четворолисни. Трем је био оивичен торњевима у којима су
се налазила степеништа преко којих је био омогућен прилаз галерији и тераси изнад
улаза. Са стране торњева налазио се по један улаз у двориште, такође надсведен крстастим сводовима и оивичен
стубовима. Ови пролази су омогућавали директну комуникацију измећу наоса и улице која је била неопходна прили-

Од последње посете Панчеву
Јожефа Нађа, професора на гудачком одсеку Музичког колеџа Беркли у Бостону, прошле
су две године. Искористили смо
прилику да с њим поразговарамо о музици, професорском
раду, упорности...
ПАНЧЕВАЦ: Какав је осећај
када се вратиш у Панчево?
ЈОЖЕФ НАЂ: Све ми изгледа превише брзо, а понекад и
тужно. Тужно када видим запуштеност, а брзо јер увек дођем накратко и желим да урадим много ствари. Иначе, осећај је леп. Мени је овде увек
било лепо, желео бих да живим овде. То тренутно није могуће, али увек ми је драго да
се вратим и проведем време с
породицом и пријатељима.
• Шта ти је Америка пружила од онога што ниси могао да
нађеш овде?
– Да живим искључиво од
музике. То је и тамо врло тешко. Овде влада уверење како
је у белом свету све лако и богато. Међутим, реална слика
потпуно је другачија. Мени је
требало петнаест година да добијем боравишну визу, да могу
нормално да радим. Што се посла тиче, искључиво сам својом упорношћу дошао до овог
момента у ком јесам. Нисам
богаташ, само обичан музичар
који може да живи од онога
што воли.
• Твој пут није био нимало
лак.
– За Беркли сам добио стипен ди ју и шест го ди на сам
провео у Америци са студент-

ма који су у сличној ситуацији помогнем да се изборе са
администрацијом.
• Ко је ства ри це ниш у
животу?
– Битне су оне за које имам
страст. То су музика, спорт,
квалитетан живот, у смислу да
када ми дете дође из школе,
имам три сата да их квалитетно проведем с њим: да га одвезем на фудбал, одгледам његову утакмицу, одведем га на
час клавира... Музика ми је
битна, наравно. Још у средњој

ском визом. Након тога сам
провео девет година са артист
визом, пре него што сам добио зелену карту са шифром
„extraordinary ability” ко ју
имам сада. За добијање ове
дозволе било је потребно много докумената – моја пријава
имала је 376 страна. Имао сам
препоруке Џима Коба – бубњара Мајлса Дејвиса, Нуна Бетенкорта, гитаристе бенда „Extreme”, Робина Дијаза, бубњара Кортни Лав и бенда „Bauhouse”. Не знам да ли је то
био одлучујући фактор да ми
виза буде одобрена, али сада
се трудим да својим студенти-

школи нисам био луд за Бетовеном или Моцартом, јер ми
је та музика на неки начин била предвидива. Раних деведесетих желео сам, на пример,
да свирам Хендрикса на виолини. Да је тада постојала нека школа која би то могла да
ми понуди, одмах бих је уписао. Сада чујем да се по том
питању нешто дешава, да у Београду и Новом Саду постоје
поједини џез одсеци, али нисам довољно упућен.
• Какве помаке правиш у
музици?
– По ку ша вам да уба цим
ствари које су мени интере-

ком великих религиозних светко ви на. Нај мо ну мен тал ни ји
део објекта била је купола пресвучена бакарним омотачем.
Она се на врху завршавала лантерном. С обзиром на распон,
ово техничко решење било је
смело и изведено је помоћу
комбиноване употребе траверзи и армираног бетона, што је
откривено приликом рушења
објекта”.
Синагога је тешко оштећена у оба светска рата. Малобројни преживели Јевреји нису били у могућности да храм
одржавају и зато су га, 1955.
године, поклонили граду. То
се показало погубним за овај
архитектонски бисер, симбол
Панчева, најлепшу синагогу
на овим просторима. Плац је
убрзо био намењен за стамбену изградњу, тако да је највећи део зграде већ следеће годи не сру шен. Го ди не 2007.

урушени и запуштени остаци
не ка да ве ле леп не гра ђе вине потпуно су страдали у
пожару.
Остали су записи, фотографије и понеко сећање на синагогу и Панчево које је неговало културу и уметност, а поштовало различитост.

сантне. Недавно сам у бенд
увео хармонику. Нисмо то раније имали због тога што није
било довољно добрих музичара који свирају џез, фјужн или
блуз. Онда сам наишао на човека који одлично свира и упознат је с репертоаром. У октобру смо одржали концерт с
поставом контрабас, гитара,
бубањ, виолина и хармоника.
Свирали смо Хендрикса. То
ми је било врло интересантно, тако да ћу наставити у том
правцу. У музици користим
ефекте, а то вам је игра без
граница. У свирку сам увео
дисторзију, драјв, wah педалу
и дилеј – то су моја четири
„маст хев” ефекта. Сваки од
њих ствара различиту ситуацију док свирам и води инспирацију на другу страну. То
је ствар но не што. Ако вам
кажем да је ви о ли на је дан
модеран инструмент, то можда звучи чудно, али заиста
јесте.
• Иза тебе су два ауторска
албума. Спремаш ли нешто
ново?
– Један од планова за ову
годину је да урадим трибјут
француском џез виолинисти
Дидијеу Локвуду који је преминуо прошле године. Наступали смо заједно, постали пријатељи и чак ми је слао неке
своје партитуре да их предајем студентима, да представим његову музику. Требало
је да ми гостује на Берклију,
али нажалост испало је овако. Дидије Локвуд је, по мом
мишљењу, највећи џез виолиниста 20. века. Сада бих желео да направим албум с његовом музиком и планирам да
то урадим на једном вишем
нивоу, да позовем светски позна те му зи ча ре с ко ји ма је
свирао. Такође, почео сам да
радим са „Дјуран Дјуран трибјут бендом”, јер волим музику осамдесетих, а поред виолине свирам и гитару. Доста
сам свирао с „Принц трибјутом” по читавој Америци и
уверио се да постоји огромно
интересовање за овакве ствари. На концерте је долазило и
по шест хиљада људи. Ја сам
био противник трибјут бендова, пре десет година то ми није звучало интересантно. Али
с обзиром на то да је музика
од двехиљадитих наовамо потпуно отишла у аут, онда оваква музика, која је била сјајна
и у успону, још увек има прођу. Што се компоновања тиче, стално пишем и радим. Такав је опис посла да сваки слободан тренутак користиш да
створиш нешто ново. Једноставно, инструмент је инспирација. Скупило се довољно
ма те ри ја ла, та ко да ћу ове

године покушати да објавим
још нешто своје.
• Какво је искуство радити
са студентима?
– Мени је то интересантно,
јер на Беркли долазе различити профили људи из свих делова света. Рецимо имао сам
студента из Венецуеле који је
сасвим био у америчкој поп
култури. А онда је ту био студент из Немачке који није познавао чак ни основне ствари
из музичког опуса 20. века.
Мени је посебно интересантно то што, као особа која и даље свира 160 датума годишње,
могу да им објасним и покажем како то изгледа у реалном свету, да им кажем да сам
на виолини свирао „Пеперсе”,
„Гансе” и Хендрикса. У настави користим различите методе и примере. Прошле године
сам им пуштао „Under The Bridge” од „Red Hot Chilli Pepersа”, у којој је читава почетна
мелодија пентатоника. Обрађивали смо ту скалу и то је
био пример који каже: ево како можете да направите мелодију искључиво од нота из те
скале. И онда следе реакције:
па ја ту песму знам, али никада нисам гледао на то тако...
Студентима је то интересантно и корисно за њихово профилисање као музичара. Много времена проведем преслушавајући различите жанрове
музике и увек откријем и научим још понешто ново, што до
тада нисам знао. Беркли је пре
неколико година спојен с бостонским конзерваторијумом,
тако да студенти могу да слушају и бирају семинаре са оба
факултета. То је стварно широк дијапазон могућности и
никада није досадно. Сваког
дана када устанем и кренем
на посао, питам се шта је оно
ново што ћу тог дана радити,
видети и научити.
• Шта оче ку јеш од бу дућности?
– Ово ми је занимљиво питање, јер је пре десет година
било много ствари које сам јако желео. Од тада сам многе
остварио. Волео бих да се бавим стварима које нису везане за музику, да можда будем
фудбалски тренер на неком
аматерском нивоу. А што се
музике тиче, ту увек можеш
нешто да додаш, одузмеш и
научиш. Можеш да будеш одличан, али увек може боље. И
зато настављаш да радиш и
ствараш.

Страну припремила

Биљана Павловић
Симић
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ДОЛОВАЧКА „ВИНАРИЈАДА” УЛАЗИ У ГЛАВНУ ФАЗУ

УМЕРЕНО ЈЕ ЗДРАВО И ПРОДУЖУЈЕ ЖИВОТ
Одржана промоција
на Зеленој пијаци

Банатски Брестовац: ЈКП
„Комбрест” је променио распоред изношења смећа – сваког другог понедељка, уторка
и среде за грађанство, а сваког
четвртка за локале. Пољочуварска служба намерава да преконтролише ветрозаштитни појас ка Баваништу. Дводневни
семинар „Учионица добре воље”, у оквиру пројеката ОШ
„Олга Петров” и удружења „ВеликиМали”, биће одржан у петак и суботу, 8. и 9. фебруара,
у брестовачкој школи.

У суботу ударни дан
на доловачком тргу
Двадесет прва доловачка „Винаријада”, која је с лаганим загревањем кренула још средином децембра, стигла је у занимљивији део. Након више
базара вина одржаних на пијачном тргу у поменутом месту, у суботу, 3. фебруара, први пут је промоција манифестације у организацији Удружења винара и виноградара
„Свети Трифун” приређена на
панчевачкој Зеленој пијаци.
Према речима једног од главних организатора, Ђурице Стојкова, за разлику од ранијих година, уместо Корзоа, изабрана
је поменута локација како би
било анимирано више људи.
– Ово је бољи потез, с обзиром на то да је пијачни дан, па
је и више љубитеља добре капљице било у прилици да дегустира наше производе. А понудили смо им вино и ракију,
што хладно из флаше, што кувано из казана. Било је класичних – црвеног, белог и розеа, као и десертних, а поред
вина Удружења, и сами чланови су изложили продукте свог
рада – наводи Стојков.
Само природно
Један од њих је и Панчевац
Ђорђе Драган, који већ 25 година на Караули узгаја воћњак и виноград од око петсто
чокота. Он каже да је квалитетно вино један од услова лепшег и дужег живота и препоручује свима умерено конзумирање, што значи – једна чаша дневно.

Месне актуелности

– Битно је и да је све настало
на природан начин, без кувања, јер у супротном губи здрава
својства. Моји фаворити су вишеструко награђивани бермет
и ракија од дуње, коју претходно рендам у резанце и потом
стављам у затворени систем, то
јест у буре. Када крене врење,
ослобађа се угљен-диоксид кроз
цев, а масу стављам у пресу и
под великим притиском исцедим сав сок, који се „пече” у дестилацији – истиче Драган.
Доловац Јован Блага, члан
Удружења већ петнаест година, има 300 чокота и прави каберне, шардоне, ризлинг, франковку... И он има здрав рецепт...
– Већ годинама изјутра наште срце попијем једну чашу
вина. Тако је и мој отац радио,
откад му је ту „тајну” одао један лекар Шваба. И живео је
пуних 97 година, а да никад
није ишао код лекара. Ево и ја

сам напунио шездесет осам и
ниједном нисам био озбиљније болестан. Разлика је само
што је он пио ракију, а ја вино
– саветује Блага.
Завршница на
Светог Трифуна
Манифестација је настављена
већ у уторак, 5. фебруара, у доловачком Дому културе предавањем из области винарства
и виноградарства, када је Зорана Владу говорила о винском
туризму, док су о производњи
вина причали Влада Чејић из
Метеоролошке станица Вршац
и Владимир Чоловић из Института „Тамиш”.
Следи пријем узорака, који
почиње у петак, 8. фебруара, у
Дому културе, и то у четири категорије – бело, црвено, розе и
десертно, а у конкуренцији је
искључиво овогодишње вино.
Ударни дан је субота, 9. фебруар, када ће од 9 сати на

доловачком пијачном тргу почети изложба, дегустација и продаја вина, као и домаћих штрудли и других колача „Доловки”
и других удружења жена. Сат
касније манифестација ће бити
свечано отворена, након чега ће
уследити такмичење у брзом испијању шприцера и бесплатна
подела садница винове лозе, уз
мини-квиз, као подстрек за развој виноградарства. Око поднева је планиран обилазак винограда Удружења и винског подрума у кући Ђорђа Стајића.
Промоција и дегустација планиране су за 17 сати, уз наступ
фолклораша из КУД-а „Банатски вез”, а два сата касније биће проглашени победници.
„Винаријада” ће бити окончана, као и увек, 14. фебруара,
на дан Светог Трифуна, свечаним оре зи ва њем ви но гра да
Удружења и вечером за чланове и њихове госте и пријатеље.

Банатско Ново Село: Емисија РТС-а „Знање–имање” која
је недавно снимана у Новом
Селу, емитована је у недељу,
3. фебруара, а било је речи о
привреди, пољопривреди, култу ри, ху ма ни тар ном ра ду,
удружењима...
Долово: „Доловачка винаријада” настављена је промоцијом вина на градској Зеленој
пијаци и предавањем из области винарства и виноградарства у Дому културе, а пријем такмичарских узорака биће могућ у петак, 8. фебруара
(пријаве на телефоне 062/82788-91 и 060/634-50-53), као
и сутрадан, када ће, у 9 сати,
почети изложба вина и других производа, потом и такмичење у испијању шприцера и подела младица, а манифестација ће бити окончана у четвртак, 14. фебруара.
Дом културе конкурисао је за
организатора овогодишњег Великог фестивала музике и
фолклора Румуна из Војводине – Србије.
Глогоњ: Град Панчево потписао је уговор с фирмом „Архиструктор” из Ковина за кречење Дома културе, а реали-

СЛЕДЕЋЕГ ЧЕТВРТКА ПОЧИЊЕ ТРИДЕСЕТ ДРУГА „СЛАНИНИЈАДА”

Качарево поново центар гурманлука
„Најмаснија” манифестација
на овим просторима, популарна „Сланинијада”, ове године
стартоваће у четвртак, 14. фебруара, у 15 сати, када ће на
платоу испред Месне заједнице Качарево почети церемонија свечаног отварања.
У том тренутку ће на стотинама штандова већ бити постављени разни производи, пре
свега сухомеснати, али и друго што купце интересује у оваквим приликама. И све до недеље, 17. фебруара, увече, поменуто панчевачко село биће
престоница гурманлука, у шта
ће се уверити и велики број
људи.
Један од организатора овогодишње, тридесет друге „Сланинијаде”, Драган Вујачић, каже да је досад пријављено 340
учесника који ће изложити
своје производе, или у преводу 40 фирми и 300 поједина-

ца, међу којима и гости из
иностранства.
– Очекујемо више од сто хиљада посетилаца, а та процена
је заснована на вишегодишњим
искуствима и ми верујемо да
су у нашој земљи само „Егзит”
и „Гуча” масовнији. Поред про-

даје разних производа, биће
уприличена и бројна такмичења, пре свега избор за најбољу
занатску и индустријску сланину. Требало би да се у тој
конкуренцији нађе око сто педесет узорака, с тим што су
већ сада пристигли репрезен-

тативни комади из Америке и
Француске. Поново су планирани пратећи садржаји, попут
изложбе карикатура, као и такмичења у брзом једењу сланине и паприке, брзом испијању
пива и избора за мис „Сланинијаде”. Неће изостати ни трке прасића, што белих, што
мангулица, а потом ћемо их
укрстити. Биће организовано
и кување гулаша и пасуља, који ће бити поклоњени дому
„Срце у Јабуци” – најављује
Вујачић.
Још једном, овогодишња
„Сланинијада” званично почиње следећег четвртка у 15 сати, а два сата раније у Дому
културе биће отворене две изложбе карикатура: Панчевца
Николе Драгаша, као и његових колега из седам држава.
Сатнице других активности
биће детаљније приказане у наредном броју нашег листа.

зација почиње ових дана. Тамара Лујак промовисаће своју књигу „Путопис и слике”,
насталу за време њеног путе-

шествија по Јерменији и Грузији, у четвртак, 7. фебруара,
од 18 сати, у Дому културе.
На истом ме сту удру же ње
„Српска Спарта” приредиће
трибину о превенцији наркоманије у среду, 13. фебруара,
од 17 сати.
Иваново: Такмичење под називом „Читалићи” одржано је
у уторак, 5. фебруара, у школи, чији су ученици, заједно
са члановима Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат” учествовали на „Бугаријади” у Новом Саду.
Јабука: Предузеће „Путеви
Србије” донирало је 400 тона
гребаног асфалта, који ће послужити за изградњу атарског
пута од Улице ЈНА до излетишта Скела. Радници ЈКП-а
„Вод-ком” чисте канале пре
очекиваног пораста водостаја. Удружење винара и виноградара „Грозд” обележиће
славу Свети Трифун.
Качарево: У оквиру вечери
љубавне поезије, у суботу, 9.
фебруара, од 18 сати, у Дому
културе, представиће се песникиње аматерке. Тридесет
друга „Сланинијада” биће званично отворена у четвртак,
14. фебруара, у спортској хали и на платоу у центру села,
и трајаће до недеље, 17. фебруара, увече.
Омољица: Месна скупштина
је у среду, 6. фебруара, усвојила финансијски план и овогодишње инвестиционе приоритете. Ученици који похађају
изборни предмет бугарски језик са елементима националне културе учествовали су на
„Бугаријади” у Новом Саду.
Старчево: Такмичење „Најлепши славски колач” биће
одржано у недељу, 10. фебруара, од 12 сати, у великој сали Дома културе, када ће бројна локална удружења изложити своје производе. Др Снежана Милосављевић из Пожаревца одржаће предавање
на тему „Болести пчела и пчелињег легла” у среду, 13. фебруара, од 18 сати, у свечаној
сали Месне заједнице.

У ТРИ ШКОЛЕ ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ

Читалићи

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Биће гасификације, али и заселака
Први у тек започетој години,
или 302. број старчевачког гласила отвара обавештење грађанима да кварове на јавној
расвети могу да пријаве на телефон 631-144, и то радним
данима од 9 до 15 сати.
Следеће стране доносе информације о промени власничке структуре старчевачког кабловског оператера „AVcom-a”,
у склопу недавне трансакције
када је „Телеком” купио „Коперникус”, као и о све изгледнијем, а тако дуго чеканом завршетку радова на гасификацији. Објављена је и вест да је
у градском Секретаријату за
урбанизам у току процедура

именовања нових улица у Старчеву, као и заселака с вероватним називима – Надел, Воћњак и Зелено поље.
У великом интервјуу је гошћа Пава Новаков Чабриловски, координатор за ромска питања у Градској управи, углавном говорила о начинима за
интеграцију те националне заједнице у друштво.
Аутор рубрике „Култиватор”
бавио се причом из периода
између два светска рата (1933.
године) о петицији католичких верника Немаца и Хрвата
против свештеника Ивана Ракошија због низа неправилности (у првом реду, финансиј-

ских) у његовом обављању дужности, а он је, упркос томе,
остао на поменутом месту све
до 1942. године.
Осморо грађана је у анкети
на питање о утисцима у вези с
посетом Владимира Путина Србији одреда одговорило да је то
добро, пре свега за нашу економију, а у доњем углу исте стране објављена је фотографија групе Старчеваца који су се, како
пише, одазвали позиву невладиних организација и отишли
на дочек руског председника.
У овом броју су и разговори с
пчеларом Гораном Станковићем у рубрици „Кафенисање у
’Ђерму’”, представио се и тинеј-

џер Филип Радека, док је „лице
с насловнице” Ђорђе Веселиновић, вредни и креативни зуботехничар. Нису изостале ни сталне рубрике „Цртице из прошлости”, „Уопштинавање”, „Старчевачке бразде”, као ни стране о
пољопривреди, извиђаштву,
спорту, школи, култури...

Поједине сеоске школе укључиле су се у пројекат „Читалићи”, чија је суштина да се,
кроз такмичење, код деце развију љубав према књизи, вештина читања и разумевање
прочитаног. Реч је о неформалној групи просветних радника који своје слободно време користе за рад на овом програму међународног нивоа.
Прошле школске године се као
прва у Јужнобанатском округу у наведени пројекат укључила омољичка Основна школа „Доситеј Обрадовић”, а сада су јој се придружиле и установе из Старчева и Иванова.
Тема овогодишњег надметања, одржаног у уторак, 5. фебруара, била је „Књижевни лик

под лупом читалића”, уз мото:
„Да до неба могу стићи, знају
само читалићи”. Тај тест је у
Омољици радило шездесетак
ученика од првог до осмог разреда; у Иванову – двадесет седморо ђака од првог до четвртог, док се у Старчеву такмичило петнаесторо ученика другог разреда и троје из виших
разреда. Најуспешнији су се
пласирали на општински ниво надметања, које ће бити одржано у Иванову током марта.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Филм
Петак, 8. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра: премијера филма „Терет” Огњена Главонића.

Представе
Субота, 9. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Чаробњак из Оза”.
Недеља, 10. фебруар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Корешподенција”.
Четвртак, 14. фебруар, 18 сати, Галерија савремене уметности: изложба радова поводом педесет година постојања Ликовне колоније „Делиблатски песак”.

Музика
Петак, 8. фебруар, 17 сати, Клуб за одрасла и стара лица:
концерт ученика Музичке школе „Јован Бандур”.
Субота, 9. фебруар, 18 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: двадесет први рођендан Мото-клуба „Којот”.
Четвртак, 14. фебруар, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт групе „Неверне бебе”.
Четвртак, 14. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: караоке журка и изложба у организацији Креативног
омладинског центра Панчево.

Тематски програм
Петак, 8. фебруар, 12 сати, Народни музеј: промоција јубиларног двадесетог броја „Гласника музеја Баната”.
Петак, 8. фебруар, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге „Парелелна историја театра Милана Мађарева”.
Среда, 13. фебруар, 19 сати, Градска библиотека: вече панчевачких писаца.

ИЗЛОЖБА „СВЕДОЧАНСТВО ВРЕМЕНА”
Дела ће бити
представљена у три
излагачка простора
У Галерији савремене уметности у четвртак, 14. фебруара,
биће отворена изложба поводом педесете годишњице постојања Ликовне колоније „Делиблатски песак”. Главна свечаност биће одржана у Народном музеју, од 19 сати, када ће
се посетиоцима обратити и градоначелник Саша Павлов.
Председник Културно-просветне заједнице Стојан Бошков рекао је да ће овом изложбом бити приказано педесет
година успешног рада и деловања Ликовне колоније „Делиблатски песак”.
– Одлучили смо да дела изабере наш сарадник Миле Игњатовић, афирмисани кустос
из Новог Сада. Он је одабрао

Стојан Бошков

– Ми све то поседујемо и у
електронској форми, тако да
смо створили услове да поставимо и сајт и да се све то дигитализује. Циљ нам је да будемо доступни свима онима

избор МОЈ
Странац

Стефан Станојевић,
песник, студент књижевности,
уредник књижевног серијала
„Punchtown Poetry”
КЊИЖЕВНОСТ: Одувек сам
припадао књигама. Путеви с
њима састављали су ме и раскрштали, али увек сам некако завршавао читајући их.
Умео сам да прочитам понеку занимљиву књигу једном у
неколико месеци и евентуално неку лектиру све до четврте године средње школе, где
је прва лектира била Камијев
„Странац”. Погледај ову књижицу, помислио сам, ово је
лектира за средњу школу?
Прочитаћу је за мали одмор...
Требало ми је ипак и време
наредног часа и великог одмора, али овом књигом почело је доба активног читања,
боље рећи спасоносног читања, за мене. Ова „књижица”
пробудила је у мени вероватно нешто што сам ја данас.
Одувек сам копао за јунацима које мори слична проблематика као мене, све је било
баш лако. У средњој школи
нисам могао да се повежем с
Толстојем, Достојевским, Молијером, Балзаком, али могао сам с Фантеом, Селинџером, Буковским, Фицџералдом, Селином, па делимично
и Црњанским, иако смо читали само „Суматру” и „Сеобе”.
ФИЛМ: Насупрот књижевности, немам неки одређени
жанр када су филмови у питању. Историјски, научнофантастични, култни филмови су они којима се радо
враћам. Живимо у ери серија, па и сам чешће пратим
неку серију него што гледам
нове филмове. Ваљда се гледаоци више вежу за јунаке у
серијама, који имају више
простора и времена да се темељно развију. Тренутно гледам нову сезону серије „True
Detective” и верујем да је људима тешко да одвоје другу
и трећу сезону од дубине, тематике и филозофије какву
је носила генијална прва сезона. Волим анимиране серије као што су „Adventure

Страну припремила

Мирјана
Марић

Time”, „BoJack Horseman”,
„Rick & Morty”, „Re gu lar
Show”, јер садрже одређени
хумор и поруку, а свака је
занимљива и особена на свој
начин. Анимирани филмови
које је радио легендарни „Студио Џибли” носе неку посебну вредност и тежину за мене. „Princess Mononoke”, „Spiritted Away”, „Porco Rosso”,
„Howl’s Moving Castle” – неки су од наслова који су доживели премијеру док сам
био дечак и увек ће ми својим сликама предела и музиком изазивати топлину и
носталгију за тим годинама.
МУЗИКА: Поседујем чудан
музички укус, велики распон
међу жанровима. У ствари, музика коју ћу слушати зависи
од тога како сам расположен
или какво је време напољу.
Сваки дан започињем музиком. Уколико пада киша или
су боје дана сиве и тмурне,
изабраћу лагане, меланхоличне тонове. Ту наступа афроамеричка музика, звуци џеза и
блуза. Ако је дан ведар, сунчан, топао, ту своје место може наћи фанк. Истовремено,
слушам и психоделични, алтернативни рок или гранџ, па
и то се може наћи на листи.
Понекад одлутам и до хард
рока или хеви метала. Да ме
питају који ми је омиљени музичар међу оволиким правцима, као из топа бих одговорио: Бил Видерс. Невероватан
глас и текстови, прави песник.
Иако бих свој карактер најпрецизније упоредио са гранџ
звуком бендова „Alice in Chains”, „Temple of The Dog”, „Soundgarden”, „Stone Temple Pilots”. Што би Том Вејтс рекао:
„Волим лепе мелодије које ми
говоре ужасне ствари”.

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

МОЈ

ПОВОДОМ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Културни телекс

Петак, 8. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ка Стојана Трумића, па до радова младих уметника данас,
као што су Ивана Штопуљ и
Милан Булатовић. Рећи ћу и
то да су слике ипак ту да се у
њих човек загледа, да ужива
и размишља, након чега оне
могу да му се допадну или не
– закључио је Бошков.
Један од оснивача Колоније,
академски сликар Чедомир Кесић, испричао је нешто о самом тренутку њеног настајања
и зашто се баш тада, 1969. године, створила прилика да она
настане.
– У том тренутку је постојала нека врста благостања. Поја вио се је дан број мла дих
школованих људи који су желели да промене овај свет. У

живот. Имали смо жељу да
одемо у неки простор јер, као
и свим сликарима, били су
нам потребни мир и слобода.
Миле Ђорђевић је предложио
Пешчару и за то смо добили
благослов власти. Током година долазили су уметници из
дру гих сре ди на, мла ди су
почели да уписују академије
и створио се тај утицај који је
веома важан, нарочито ако је
позитиван – нагласио је Кесић.
Он је објаснио да су се касније Колонији придруживали
и многи други уметници и на
тај начин јој дали још већу
вредност.
Чедомир Кесић сматра да је
Ликовна колонија далеко превазишла средства која су у њу
уложена. Он сматра да оно што
је настало као резултат не може да се преведе у новац, него
у опште добро које је немерљиво. Он је истакао да је након оснивања Колоније настала и Школа цртања, која је, поред своје едукативне улоге, имала и социјалну димензију да
људе васпитава у таквом духу
да функционишу у оквирима
нормалног живота.
Стојан Бошков је такође објаснио шта је утицало на то да
Колонија почне да ради.
– Оснивање Колоније је део
неких ширих прилика. Година 1968. била је година бунта
студената у неким европским

Чедомир Кесић

петнаест дела уметника из иностранства, четрдесет два рада
уметника из ликовних центара у Србији, док ће преостали
радови представити стваралаштво Панчеваца и панчевачког ликовног круга. Дела ће
бити изложена у три излагачка простора: у Галерији савремене уметности, Свечаној сали и салону Народног музеја –
објаснио је Бошков.
Укупну збирку чини 1.289
радова које је створило четиристо тридесет аутора. Сви радови ће бити приказани у каталогу који прати изложбу. Сто
дела која ће се видети у излагачким просторима биће представљено сликом и каталошким
подацима, док ће остала бити
побројана.

које уметност занима – рекао
је Бошков.
Он је додао да је изложба
значајна и због тога што ће се
на овај начин направити преглед завичајног сликарства, да
се види шта су све Панчевци
успели да ураде током педесет
година.
– Тај 14. фебруар дочекујемо са задовољством јер смо
један велики посао привели
крају. Новцем који смо добили од Градске управе некако
смо успели да у основи покри је мо све тро шко ве. Ми слим да је прилика да сви људи који воле сликарство дођу
и виде како је некада било и
да уоче неке разлике, јер у
том великом распону има доста различитих дела. Од сли-

Са педесете Ликовне колоније „Делиблатски песак”
до ме ну кул ту ре и ли ков не
уметности постојала је једна
званична група, „Панчево 5”,
која је деловала и била уважавана од стране јавности. С
друге стране, код нас је постојала једна жеља да се и ми
на неки начин укључимо у тај

оквирима, тако да су и наши
млади људи који су тек ступали на сцену, тражили неке
своје изазове и излазе. Па се
учинило да је колонија добар
пут да се крене у једну стваралачку авантуру – рекао је
Бошков.

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ САЛОНА „30 Х 30”

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА МАРИЈЕ ДИМИТРИЋ

Еволуција добра –
еволуција зла

У потрази за рајем

У Галерији савремене уметности у среду, 30. јануара, отворена је изложба Ликовног салона „30 x 30” Културног центра Зрењанина.
На Ликовни салон „30 х 30”
током 2018. године јавило се
сто деведесет седам аутора из
Србије, Републике Српске, Словеније, Канаде и Пољске. Жири у саставу Ана Маријановић, историчар уметности, и
мр Милутин Мичић, академски сликар и аутор пројекта,
одабрао је у новембру радове

сто четрдесет аутора и доделио три награде, које су уручене 18. децембра.
Прву награду је освојио Милован Крстонић, док је другу
награду добила Гордана Шијачки, а трећу Весна Павловић.
Изложба је до сада представљена у „Арт центру” у Београду (јануар), а у наредном периоду моћи ће да је погледа и
публика у Музеју Срема у Сремској Митровици (март) и у Култур ном цен тру Но вог Са да
(април).

У фоајеу Културног центра Панчева у понедељак, 4. фебруара,
отворена је изложба цртежа у
пастелу „У потрази за рајем”
Марије Димитрић.
Цртежи су настали крајем
2017. и током 2018. године.
Рађени су у техници суви пастел на папиру и мањих су

кушајима надреалистичких бежа ња у све то ве па ра лел них
стварности.
Марија Димитрић је рођена
у Панчеву 1974. године. Завршила је ФЛУ и постдипломске
студије на ФЛУ, Одсек сликарство, у Београду, у класи професора Славољуба Чворовића.

формата. Радови су у почетку
били инспирисани „Књигом о
рају” Каја Мајера, а касније
маштом саме ауторке у околностима „једноличне” свакодневице. Могу се сматрати по-

Члан је УЛУС-а и СУЛУВ-а.
Излагала је групно и самостално више пута. Награђивана је
и учествовала је у ликовним
колонијама, бавила се илустрацијом и педагошким радом.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 407 караван, 1.6, дизел, регистрован, 2008. годиште, у одличном стању.
063/201-366. (272708)
ЈУГО 55, 1988. годиште, 300
евра, регистрован. Тел.
063/193-63-59. (272614)
ГОЛФ 4, 1.4, бензин, 2002.
годиште, може замена за мањи уз доплату. 060/327-5554. (272685)
ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрован, гараиран,
власник, повољно. 063/345837. (2727149
ЛАДА, очувана, регистрована
до августа, бензин ТНГ, атест
гаса до 2022, јефтино.
063/744-41-32. И272732)
ОПЕЛ корса 1.0, 2005. годиште, регистрован, власник.
065/549-92-02. (272746)
ПЕЖО 206, 14, 2001 металик
сив, гаражиран, одичан, власник. 064/142-55-93. (272764)

РЕНО МЕГАН караван, 1.6,
бензин, гас, 2003, регистрован до јула 2019, 1.350 евра.
064/564-83-35. (272839)
ПУНТОП 3, 1.3, мултиџет, дизел, 2005, петора врата,
152.000 км, на име. 064/58750-24. (272872)
ПАНДА 1,2, 8 в, 2005, фул
опрема, 150.000 км, власник.
064/587-50-24. (272872)

ИЗДАЈЕМ гаражу на првом
спрату Конструкторове гараже на Котежу 1. 063/122-5522. (272166)

ВОЗИЛА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ гаражу
у строгом центру. Тел.
063/802-21-35. (272864)

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,продаја делова, долазим
на адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.

СЕРВИС телевизора, дигиталих рисивера монитора, даљинских. „Плус”, Д. Туцовића
28, 353-463, 063/877-38-21.
(272861)

Panþevo
RASPISUJE OGLAS
za prijem radnika u radni odnos:
-

Rukovaoc graÿevinskih mašina

-

Graÿevinsko-zanatski radnici:vodoinstalateri
monteri, tesari, zidari i armiraþi
- 8 izvršioca

-

-

3 izvršioca

Pomoüni radnici za radove na graÿevini
i izgradnji vodovoda i kanalizacije
-

8 izvršioca

Uslovi:
- Radno iskustvo minimum 3 godine
- Godine starosti: od 30 -55 godina
Biografije slati na e-mail: office@finnet-ing.rs ili
pozvati na kontakt tel: 013/351-651, 366-068 do 16 þasova
РЕНО кангу, 1.6, хитно, повољно, 2007. 013/672-590,
063/766-59-18 (272291)
ВЕКТРА 1.6, 91, атестиран
плин, регистрован, у добром
стању. 064/587-50-24. (272872)
РЕНО модус 1.2, 2005, фул
опрема, у првој боји, на име.
064/587-50-24. (272872)
ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001/2, петора врата, 187.000 км, фул
опрема. 064/587-50-24. (272872)

ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-8269, 061/211-59-15.
(272294)
КУПУЈЕМ све врсте возила, од
100 до 2.000 евра. 065/80911-83. (272735)
КУПУЈЕМ аутомобиле од
80-2.000 евра, стање небитно.
063/165-83-75
(272532)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућице за псе и
мачке. Тел. 371-551, 063/82941-91. (271941)
ВЕШ-МАШИНА, судо-машина,
новији шпорет плин – струја гас, фрижидер 135 л – 170 л
ципеларник, комода, сточићи,
грејалица. Тел. 063/861-82-66.
(2727809
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НА ПРОДАЈУ свињске полутке.
Тел. 632-145, 060/500-30-91.
(271425)
ПРОДАЈА огревног дрвета:
буква, багрем, цер. Исечено и
исцепано. 064/357-82-08, Босанац. (271742)
ПРОДАЈЕМ преостало огревно дрво, буква,багрем, храст.
063/868-02-06.
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње
ландрас, до 200 кг. 062/97602-30. (272624)

КОМБИОВАНИ фрижидер
горење са два отора, 6.000
динара, кварцна грејалица
1.500. 063/878-49-65. (272806)
КОМАДНИ стари намештај,
техника и др. Повољо, власник. 064/142-30-95. (272586)
КРЕВЕТИ, душеци ормари,
столићи, комода, сто, столице, усисивачи, покућство.
065/353-07-57. (272588)
НА ПРОДАЈУ прасићи, око 25
кг. Тел. 063/714-01-30,
013/370ч398. (272595)
НОВИ КОТАО, чврсто гориво,
пелет, све јачине са гаранцијом. 064/137-64-14. (272859)
КОТАО „феротерм” 40 кв, са
бојлером, изврстан, повољно,
са мнтажом или без. 064/12363-65. (272589)
ПРОДАЈЕМ половну исправну
белу технику из увоза. Тел.
063/777-28-66. (272580)
ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрва, ражањ, повољно. 064/997-79-09.
(272340)
ПОВОЉНО продајем гардеробни плакар. Контакт тел.
063/820-91-38. (272562)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столица од 1.600 столови од
4.500. 060/600-14-52. (272647)
НОВИ клик-клак лежајеви од
12.900, избог мебла по жељи.
060/600-14-52. (272647)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи, офарбане, сервисиране, достава, монтажа,
гаранција 062/892-47-55. (272618)
НА ПРОДАЈУ ивалидска колица скоро нова. 065/862-22-39.
(272613)
ШПОРЕТ 90 Х, фаворит, 100
евра, алфа плам камин, очуван, 200 евра. 063/212-882.
(272661)
ПРОДАЈЕМ црну краву са
млеком, елад сисанце и радну
кобилу врану. Звати после 20
сати. 064/344-74-40. (272673)
ДВОСЕД, столове, ормаре, кухињу, брачни кревет, ТА пећ,
каду, собна врата. 066/200514. (272678)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција. 063/705-18-18. (272694)
ДОМАЋЕ кокошке, патке, може и салаш на Новосељанском
путу. 063/894-84-23. (272697)
НА ПРОДАЈУ свиње, окок 200
кг, 150 динара кг. Тел.
065/961-92-14. (227705)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп.
066/888-41-07. (272716)
ПРОДАЈЕМ дечја колица кунерт силвер, цена 15.000 диара. 064/252-47-55. (272729)
ПРОДАЈЕМ двосед, развлачење и две фотеље, два кауча.
252-13-66, 064/413-61-65. (272739)
ПРОДАЈЕМ машину за чишћење снега, грталица”, моторна. 064/354-69-76. (4801)
СОБНИ шанк, каучеви, сто и
три столице, ципеларник, вешмашина, замрзивач, ТА пећи, ,
крека весо пећ, душеци, клупе
за седење намештај „Бошњачки”, комода и витрина, разно.
(064/155-38-13. (272741)
НАМЕШТАЈ: регал, кревете,
орман, витрина кујна, фотеља. Назовите, договор.
064/900-72-98. (2728309)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, судопера 3.000 динара, нова. 371568, 063/773-45-97. (272833)
ПРОДАЈЕМ ловачку пушку
карабин . 064/172-60-38. (272862)
ДЕЧЈА соба, угаона гарнитура, тросед, двосед, фотеља,
све из увоза, очувано, мало
коришћено, са превозом.
061/317-07-67. (272856)

МЕСНАТА прасад на продају,
клање гратис. 060/444-55-01.
(272881)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стари
новац, сифон флаше, стрипове, старо покућство. 335-930,
063/705-18-18. (272694)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере, веш-машине, старе телевизоре, долазимо на адресу. 064/15844-10, 063/101-11-47. (272654)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо гвожђе,
акумулаторе, бакар и остало.
066/900-79-04. (272577)
КУПУЈЕМ стари електронски
отпад, фрижидере, шпорете,
машине, телевизоре... Долазим. 061/224-48-09. (272582)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77. (272598)
КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, акумулаторе, бакар, месинг и остали отпад. 061/32204-94. (272658)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, акумулаторе. 061/321-77-93. (272658)
КУПУЈЕМ старе увозне фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, акумулаторе. 061/321-77-93. (272658)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, чистимо таване, подруме.
061/631-51-46. (272658)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, шпорете, бојлере,
каблове. 069/196-54-56.
(272810)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЗЛАТИБОР (Гајеви) – продајем/мењам кућу на Златибору
за кућу/стан у Панчеву. Тел.
069/158-63-76. (СМС)

КУЋА за рушење, 8 ари, Цара
Душана 73, 51.000. 063/82053-34. (271716)
ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу
у Качареву, 250 квм, локација одлична. Тел. 062/865-2039. (271791)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ, 8 ари, код „Родића”
повољно. 064/223-83-50. (272034)
ПРОДАЈЕ се кућа, Боре Шипоша 19, Панчево. 013/346502. (272394)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр.
80. 062/415-359. (267511)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанком путу, 15,5 ари, повољно. 062/885-41-07. (272487)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност – башта, прво српско поље, Новосељаснки пут.
064/220-00-69 (272206)
КАЧАРЕВО, кућа 100 квм, 11
ари плац, усељива повољно.
064/172-86-12. (272800)
ЦЕНТАР, кућа за рушење, 6 ари,
120.000, 10 ари, 120.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (272801)
КУДЕЉАРАЦ, сређена, 120
квм, 2.3 ара, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (272801)
ЦЕНТАР, кућа 120 квм, 5 ари,
72.000; стара кућа 2.7 ари,
27.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (272802)
ДОЊИ ГРАД, 113 квм, за рушење, око 3 ара, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (272802)
ЗА ИНВЕСТИТОРЕ око 7 ари,
1.600 квм, све дозволе, договор. (394), „Гоца”, 063/89977-00. (272802)

БЛИЗУ центра кућа на 3,5
ара, потребна адаптација,
50.000, за рушење, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
ТЕСЛА, 80 квм 4.8 ари,
38.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (272784)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80 квм,
гас, добар објекат, 52.000, договор. (242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (272809)
ГОРЊИ ГРАД, 5 ари, 100 квм,
72.000, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392. (272809)
ПРОДАЈЕМ плац од 28 ари на
Баваништанском путу. 063/217102, 03/180-26-84. (27733)
МИСА, три етаже, ЕГ, 65.000;
Ново Село, нова кућа 50.000.
(338), „Јанковић”, 348-025. (272736)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље
у Качареву. 013/601-281. (27245)
ПЛАЦ 7.5 ари, са викендицом
на Јабучком путу 101-б, са главног пута. 063/713-42-71. (272715)
ЦЕНТАР, кућа 3 ара, за реновирање, 76.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (272674)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
Ливадице. 319-754, 061/15334-61 (272597)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге пола од воћем.
064/113-47-76. (272594)

ПРОДАЈЕМ плац у Банатском
Новом Селу, близу центра, 6
ари, повољно. 060/615-10-24.
(272571)
ПЛАЦ у Долову, 8 ари.
062/845-66-01. (272557)

ЦРЕПАЈА, 70 кв, од цигле,
усељива, укњижена, 14.500.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (272674)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, комплетна инфраструктура, северна зона, само
18.000. 063/894-84-23. (272697)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу на
5 ари, елитна локација за
стан уз вашу доплату.
063/894-84-23. (272697)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две мање куће за мањи стан, власник. 064/9862174. (272724)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном
плацу, у Војловици. 013/23221-30, 063/162-50-00. (272727)
ПОЛА куће (100 квм), гаража
+ подрум, нова Миса, добра
локација. 060/615-00-13. (272817)
КУЋА 130 квм, 4 ара, Миса,
Козарачка 10, две стамбене
јединице, 33.000 евра. 171.
063/804-07-85. (272859)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру Качарева са локалима и пословним објектом. Може замена
за Панчево, Београд или за
грађевински материјал.
064/463-20-20. (272638)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском, 7 ари, вода, струја
ограђен. 060/700-50-72,
063/163-97-17. (272657)
КУЋА, Омољица, 70 квм, 65
ари, помоћни објекти, усељива. 064/961-00-70. (272656)
СКРОБАРА, грађевинско земљиште, 124 ара. 063/325566 (272627)
ТЕСЛА, старија кућа, 4 ара
плаца, Јосифа Маринковића,
65.000, власник. 064/323-9445. (272635)
ПЛАЦ 12 ари, за кућу, зграду.
Иве Курјачког 72, фронт 27
м. 064/295-50-95. (272639)
КУЋА, Тесла, реновирана, Ј.
Гавриловића 16-а, усељива.
064/295-50-95. (272639)
ЈАБУКА, двособна, 64 квм 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (272619)
НОВА МИСА, код надвожњака, 70 квм, 5 ари, 37.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (272619)
ПЛАЦ 69 ари, Скадарска, до
пута код Родића. 062/142-0566. (272660)

СТАРА кућа са плацем, Ул.
Стевице Јовановић, власник.
Тел. 064/136-42-00. (272847)
ПРОДАЈЕМ три и један и по
ланац земље, преки пут.
060/153-25-15. (272852)
ПРОДАЈЕМ плацеве, Стрелиште, укњижени, 1/1 различитих
површина. 063/368-135. (272853)

УЖИ ЦЕТАР, 300 квм, нова, 5
ари, 130.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (272674)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 70
квм, нова, усељива, укњижена,
5 ари, 25.000 . (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (272674)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

СТРЕЛИШТЕ, 60 квм, двособан, комплет сређен, III, ЦГ,
ПВЦ, 30.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (272799)

НОВА МИСА, 43 квм, једноиособан, II, ТА, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (272799)
НОВА МИСА, 50 квм, једноипособан, I, TA, две терасе,
25.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (272799)
ТЕСЛА, 54 квм, двособан, IV,
TA, 24.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (272799)
СТРЕЛИШЕ, 60 квм, V, ЦГ,
35.000, договор. (336), „Олимп”,
063/494-898, 351-061. (272799)
ЦЕНТАР, 64 квм, двоипособан, V, ЦГ, Т, 52.000, договор. (336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (272799)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
квм, VII/VIII, 28.000; двоипособан, VI, 38.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (272801)
ХИТНО, Спољностарчевачка,
улични стан, 89 квм, 171, погодно за локал, 20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (272801)
ЦЕНТАР, 45 квм, мањи двособан, 37.000; 60 квм, двоипособан, 45.000 (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (272802)
ЦЕНТАР, новоградња, 47 квм,
II спрат, лифт, паркинг, гаража 14 квм, гас, укњижен, власник. 063/449-798. (227788)
ЦЕНТАР, трособан, ЦГ,
63.000; нови двособан,
42.000 и трособан, 95 квм,
73.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.

ТЕСЛА, кућа 90 квм, 3.5 ара,
55.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (272857)
КУЋА, 70 квм, монтажна, нова, усељива, Миса -с а 3 ара,
19.000 евра. Козарачка 10-ц.
Тел. 063/804-07-85. (272859)
ДЕО КУЋЕ, 60 квм, посебан
улаз, 2 ара, 13.000 евра. Козарачка 10-а. 063/804-07-85. (272859)
ПРОДАЈЕМ кућу, Стрелиште.
064/172-60-38. (272862)
ПРОДАЈЕМ плац 31 ар, Новосељански пут. 064/131-42-02.
(2728268)
ВЕЛИКИ избор хала на продају, Кудељарац. 063/744-2866, „Милка”. (2728849
КУЋА, Брестовац, одлична,
укњижена, 16.500, зидана
плоча. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272884)
КУДЕЉАРАЦ, ПР + ПК (два
одвојена страна, нова, укњижена, 62.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (272884)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (272560)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове свих
структура, кућа, центар, 55
хиљада, Агенција „Весна 2”,
066/937-00-13 (СМС)
ПРОДАЈЕМ станове свих
структура, Агенција „Весна
2”, 066/937-00-13 (СМС)
МИСА, 66 квм + двориште,
21.500 евра. 063/377-835. (271786)
КОТеж 2, 64 квм, двоипособан,
III, ЦГ, 42.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (272799)

ТЕСЛА, двоипособан, IV, ТА,
26.000 и трособан, IV, ЦГ,
50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
СОДАРА, уредан двособан,
IV ТА, 30.000; троипосаобан,
VI, ЦГ, 50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
ЦГ, I, 35.000; Котеж 2, двоипособан договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
СТАН у Тамиш капији, 62
квм, III спрат, 52.000 евра.
063/329-340. (272790)
ТЕСЛА, Дис, 35 квм, једнособан, леп, тераса, 30.000, договор. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (272792)
КОТЕЖ, 65 квм двоипособан,
42.000; 57 кв, двособан,
28.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (272792)
ДОЊИ ГРАД, двособан, 41
кв, II, TA, 17.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (272784)
ТЕСЛА, двособан, VI od VII,
49 квм + тераса, ЦГ, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (272784)
СОДАРА, трособан, ЦГ, VI,
75 квм, добар распоред, тераса, 37.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (272784)
НОВА МИСА, одличан једноипособан 44 квм, II, ТА,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (272784)
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији, 58 квм, приземље, ЦГ, беспрекоран, 42.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58. (272784)
ПРОДАЈЕМ или издајем разрађен објекат за смештај.
064/143-52-98. (272808)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, VII, 25.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392. (272809)

КОТЕЖ 2, двособан, сређен,
55 кв, IX, два лифта, 32.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (272784)
КОТЕЖ 1, двособан, 58 квм,
ВП, 33.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67, 346392. (272809)
ЦЕНТАР, двособан, 50 вм, IV,
31.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272703)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
III, 36.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272703)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, V, 40.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (272809)

ДВОСОБАН, нов, 55 квм, нова Миса, цена договор, део
може на рате, власник.
063/304-222. (272769)
ПРОДАЈЕ стан у центру, 45
квм. 060/312-90-00. (272808)
КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи двособан, хитно, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (272802)
СОДАРА, 61 квм, двоипособан,
35.000; 74 квм, 37.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (272802)
ШИРИ центар, 45 квм, двособан, намештен, хитно, 30.500.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
АПАРТМАН на Космају и Копаонику, повољно, на 90 година. 063/839-56-81. (272595)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
70 кв, у Војловици, повољно.
064/213-32-94. (272581)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 42 квм, на
Миси. Тел. 063/840-25-82. (272646)
ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипособан,
ЦГ, VI, лифт, 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. (272674)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
45 квм, ВП, ЦГ, тераса,
24.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (272619)
ТЕСЛА, трособан, 67 квм, други спрат ТА грејање, 32.500,
договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (272619)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (272619)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 вм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (272619)
ТЕСЛА једнособан, 30 квм,
седми спрат, сређен, 20.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (272619)
ПРОДАЈЕ се трособан стан у
строгом центру, 73 квм, власник. 060/630-38-08. (272692)

КОТЕЖ 1, трособан, 61 квм,
I, ЦГ, комплетно сређен,
43.000. (300), „Ћурчић, 362816, 063/803-10-52. (272767)

ДВОСОБАН, Содара, први
спрат, ЦГ, 56 квм. (470), „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (272756)
ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП, 57
квм + 6 квм, 31.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71. (272756)
ТЕСЛА, двособа, 53 квм, III,
TA, усељив, 31.000 (300),
„Ћурчић, 362-816, 063/80310-52. (272767)
НОВА МИСА, четворособан,
111 квм, ЕГ, са двориштем,
50.000 евра. (300), „Ћурчић,
362-816, 063/803-10-52. (272767)
КОТЕЖ 1, преуређен у двоипособан, 59 квм, ЦГ, две терасе, сређен, 42.000, VI.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (272765)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, II. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272703)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, V, 47.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (272703)

ПРОДАЈЕМ две стамбене јединице, легализоване, усељиве. 064/682-57-91. (272846)
СТАН, 34 квм, у Панчеву,
Стражиловачка 16, нова Миса. 064/184-87-50. (272828)

ПРОДАЈА, двоипособни стан,
64 квм, строги центар.
063/172-50-19. (271985)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА, договор,
Содара, 2.5, II, 42.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (272736)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28,
20.500, дворишни, 34, 12.000.
(338), „Јанковић”, 348-025. (272736)
ЈЕДНОСОБАН, Тип Станко, I,
16.500, Миса, I, 19.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66. (272884)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, пети спрат, лифт, ЦГ,
26.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (272619)
ДВОСОБАН, Стрелиште, први
спрат, 30.000, замена. (470),
„Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (272756)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЈЕДНОИПОСОБАН, Тесла, I,
фул, 29.000, Маргита, I + гаража , 28.000.(67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (272884)
НОВА МИСА, двособан, II, 46
квм, ТА, усељив, 19.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (272765)
ТЕСЛА, Нови свет, једноипособан, I, ЦГ, 39 квм, 25.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (272765)
КАРАЂОРЂЕВА, центар, дворишни трособан, дуплкс, 105
квм, ЕГ, 52.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (272765)
ТЕСЛА, двособан, 49 квм, VII,
ЦГ, ПВЦ, 28.500. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,
тераса, VII, 27.000. „Тесла
некретнине”, (238), 064/66889-15. (272857)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 67 квм,
V, 40.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. (272857)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65
квм, ВПР, 27.000. „Тесла некретнине”, (238), 064/668-89-15.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни
станови и куће у Панчеву за
познате купце. 061/662-91-48.
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (272619)
КУПУЈЕМ стан око 40 квм, локација центар или шире. Контакт 065/613-23-06. (272841)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” (238), 064/668-89-15, потребне некретнине. (272857)
ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
„Премиер” (353), 352-489,
063/800-44-30. (272765)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на Содари, лифт,
ЦГ, тел. 069/303-77-33 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештено, може
радници преко сервиса Пивашевић, Јабучки пут.
065/219-14-22. (272737)
ИЗДАЈЕМ стан, празан, дворишни, центар, 40 квм. 064/41361-65, 252-13-66. (272739)
ИЗДАЈЕМ собу, употреба кухиње, купатила, женској особи, повољно. 061/301-38-40.
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, ЦГ, Тесла.
064/320-84-32. (2272751)

ИЗДАЈЕМ стан 140 квм, дуплекс, центар, гас, намештен. 064/320-84-32. (272751)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан у згради, без грејања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (272591)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Нова Миса, за војна лица.
063/839-56-81, 013/370-398.
ИЗДАЈЕ се намештена гарсоњера, у Самачком. Тел.
064/229-02-86. (272605)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Лава Толстоја 62-ц, кућа.
063/870-76-25. (272551)
ИЗДАЈЕМ полунамештен једнособан стан, Стрелиште.
064/142-68-65. (272645)
ИЗДАЈЕМ дуплекс, 42 квм,
на Миси. Тел. 063/840-25-82.
(272646)
СТАН, Стрелиште, двособан,
ЦГ, преко пута „Авив парка”.
060/143-06-72, 060/502-50-72.
(272725)

КОД Авива издајем намештену гарсоњеру самцу, 130
евра. 065/353-07-57. (272669)
БЕСПЛАТНО становање станарки у Иванову. 064/37294-71. (272706)
ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан у строгом центру, ново. 069/113-00-73.
(272785)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и купатила. 060/031-07-26. (272813)

ИЗДАЈЕМ мањи нов дворишни стан, слободан од 1. фебруара. 064/587-50-24. (272872)
ИЗДАЈЕМ трособан намештен стан на Содари. Тел.
064/866-22-26. (272877)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локале, Ул. Кочина
4 код Зелене пијаце.
063/617-421. (272734)

ЛОКАЛ издајем, повољно,
може друга намена, пијаца
Стрелиште. 063/240-784.
ИЗДАЈЕМ магацински простор, услови одлични, врло
повољно. Максима Горког
70. 063/598-969. (272754)
ИЗДЈЕМ локал 30 и 23 квм,
код Аутобуске станице. 352105. (272780)
ИЗДАЈЕМ локал Петра Бојовића 12, центар, 311 квм.
Тел. 060/734-63-80. (272679)
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ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (272698)
ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, Вељка Петровића 5.
061/166-40-38. (272700)
ИЗДАЈЕМ локал на веома
прометној локацији. 065/54321-41. (272805)

ЛОКАЛ, продаја/издавање 40
квм, ТЦ Змај Јовина, први локал од Његошеве улице.
063/201-366. (272708)
ПРОДАЈЕМ локал због болести, 12.000 евра, 18 квм, новоградња, прометно место,
Милоша Требињца 5. 315-707.
ПРОДАЈЕМ или издајем пословни простор у центру,
1.700 квм. 060/312-90-00. (2728089

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/333-5261. (272855)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијацу. 060/351-03-56.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА старија жена за
чување деце од 5 и 7 година.
Позив од 17 до 19 сати.
060/099-35-74. (272585)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне
раднице. 062/339-279. (271594)
ПОТРЕБНА шивара са индустријским машинама, фазе и
на штеперици, сарадња на дужи период. 064/275-72-00. (271899)
ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, потребни
вредни и одговорни људи.
064/241-45-14. (4798)
ПОТРЕБАН конобар/конобарица на неодређено време.
Кафе „Перла”. 065/344-54-66.

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНЕ раднице с искуством за рад на индустријским шиваћим машинама.
Тел. 064-110-16-66. (272508)
CAFFEU Imperial потребна
девојка за рад. 063/372-221.
КУВАР/ПОМОЋНА куварица,
потребни ресторану.
064/126-83-53. (272623)
ПОТРЕБНИ радници за грађевинску лимарију. Радови
на висини. 063/663-464. (272668)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама, услови одлични.
064/062-22-79. (272662)
БЕНЗИНСКОЈ пумпи „Тaxi petrol”, потребни радници на
радном месту точиоц.
062/882-10-02. (272684)
ПОТРЕБАН конобар/ица са
искуством за рад у локалу.
063/508-719, 063/779-98-56. (272689)
ПОТРЕБНИ радници са већим искуством за прање и
улепшавање возила. Услови
одлични. 060/707-67-25. (272696)
ДОМУ FAMILY GARDEN потребне медицинске сестре и
неговатељице, са радним искуством. 065/523-05-95. (ф)
ПОТРЕБНА радница за СТР
продавницу. 061/204-74-21,
064/221-42-03. (272826)
ПОТРЕБНИ продавачица и
спремачица. mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (272858)
ПОТРЕБНА радница за рад
на индустријским машинама.
060/682-10-11. (272840)
ПОТРЕБАН шеф производње
за рад у кланици. 013/377230, 064/643-41-22. (272842)
ПОТРЕБНЕ раднице за продају у ресторану у „Авив парку”. 013/377-230, 064/64341-22. (272842)
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ПОТРЕБНА жена или мушкарац за обављање послова: хигијена локала, прање судова,
прање и пеглање столњака и
надстолњака. Пуно радно време у ресторану. 061/623-16-15.

ПОТРЕБАН возач Ц категорије за развоз млека. 064/17614-19. (2727819
ПОТРЕБНА жена за поспремање објекта за смештај.
060/043-52-98. (272808)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОМБИ превоз робе. Тел.
060/350-80-77. (272282)

ПСИХОТЕРАПЕУТ, вишегодишње искуство, фобије, стресови, психичке сметње свих
узраста. 063/354-262. (272807)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95. (272153)
РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл. инг. Воћарства.
065/337-04-09. (272770)
НЕМАЧКИ А 1 А 2 Б1 Б 2, по
Gete институту (сертификат),
повољно. 0697113-00-73. (272785)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, крчење, кошење.
064/196-17-32. (272793)
ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУЈЕМО ПВЦ АЛУ и дрвену столарију, сигурносна врата, ролетне, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (271649)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00. (271690)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49. (271653)
МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ радови, квалитетно и уредно.
066/933-67-90. (2724253)

ПОТРЕБНА радница за рад у
маркету „Идеал” или доћи
лично Вељка Петровића 12-а,
Стрелиште. (272840)
ПОТРЕБАН кувар са искуством. 061/623-16-15. (272854)
ПОТРЕБАН возач-достављач
хране у ресторану са искуством у курирској служби или
потрчко. 061/623-16-15. (272863)
ПОТРЕБНА жена за рад на
индустријским машинама за
шивење. 069/238-07-65. (272865)
ПОТРЕБНЕ конобарице, кафе
„Пацифико”. 061/236-32-87,
060/319-05-77. (272744)
ПОТРЕБАН домар, чувар, тениски клуб. 060/362-22-26. (277763)
ПОТРЕБАН конобар, конобарица, за кафић. 060/362-22-21.
АУТОСЕРВИСУ потребан млађи помоћни радник, на обуци
за мајстора. 066/908-66-58.
ПОТРЕБАН возач Б категорије, за паковање и дистрибуцију штампе. 069/867-72-07. (2727209
ПОТРЕБАН сервисер беле
технике горење. 063/329-340.
РЕСТОРАНУ потребна чистачица. 063/831-80-69. (272783)
РЕСТОРАНУ потребна помоћна радница у кухињи.
065/831-80-69. (2727829
ТРАНСПОРТНОМ предузећу
потребан административни
радник. Услови: економски
техничар, енглески језик. CV
послати на mail:
svetlana.flamengo@gmail.com
064/214-33-92. (272875)
ПОТРЕБНА радница за пекару. 062/404-144. (272850)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за роштиљем. Локал у центру. Браће Јовановић, 063/834-88-10,
063/897-55-04. (272869)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (272802)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
064/238-91-31. (272796)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (272329)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

др Небојша Тасић

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити и тромбоцити)
Цена: 350 динара
и ГВОЖЂЕ
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА AST
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
Цена: 400 динара
• АНАЛИЗА CRP
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76. (271300)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 064/15720-03. (272747)
СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, монтажа и демонтажа
намештаја, утовар/истовар,
одвоз непотребног намештаја.
Дејан, 061/626-14-50. (272752)
СВЕ врсте физикалије, утовар/истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона, одвоз
шута, непотребних ствари и
сл. Дејан, 061/626-14-50. (272752)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно. 064/25251-75, 062/153-37-06. (272753)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња нових цеви, одгушења. Монтажа санитарије. 0627382-394. (272755)
СРПСКИ, часови за основце,
средњошколце, студенте,
припрема пријемних, контролних. 064/462-37-64. (272575)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846 (272332)

Издајем/продајем нов
локал 77 квм, Светог
Саве 59. 063/776-66-91,
Слободан.(1/272279)
РАДИМ све физичке послове,
чистимо подруме, таване, наш
превоз., 064/144-37-65. (272599)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима, преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892. (272612)
КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, брзо, повољно.
060/351-03-54. (272637)
ТАПЕТАР, који пресвлачи намештај, с искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (272525)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел. 25119-81, 063/852-22-43. (272650)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст. 062/564-494.
(272617)
ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе, купујем гвожђе, вешмашине, фрижидере, телевизоре. 061/206-26-24. (2726589
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 24 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (272683)
ЧАСОВИ математике и web
програмирања (HTML, CSS,
JS). 060/434-45-01. (272133)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем/поправљам. 063/882-25-09. (272666)
КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71. Никола. (272672)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорeта, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (272680)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а, IPTV, антена плус.
064/866-20-70. (272681)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: песак, шљунак, сејанац,
камен за насипање путеве, одвозим шут. 064/354-69-94. (2727109
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, вентили, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09. (272712)
ИЗРАДА конструкција хала,
биндера, гаража, кованих капија, ограда, грађевинске лимарија. 064/068-10-85. (272719)
ЧАСОВИ математике, физике
и немачког. Професорка.
Тел. 064/208-91-21. /272728)
КЕРАМИЧАР са вишегодишњим искуством. Уградња
свих врста подних и зидних
плочица. 064/128-38-49. (272820)
ФИЗИЧКИ радници, одмах
потребни. Тел. 064/949-92-72.
(272817)
ЧАСОВИ за основце од I до IV
разреда. 064/284-13-00. (272825)
МЕДИЦИНСКА сестра пружа
услуге кућне неге и терапије.
069/552-03-71. (272822)

ОГЛАСИ

На основу одлуке Надзорног одбора донете на IV
редовној седници дана 01. 02. 2019. године, а све
у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације који је усвојен правноснажним Решењем Привредног суда у Београду Рео.бр.28/15 од
20.05.2016 привредно друштво ТЕХНОХЕМИЈА
АД БЕОГРАД, Вилине Воде 47,

ОГЛАШАВА
продају непокретне имовине путем јавног
надметања
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Zbog povećanja obima posla tražimo kandidata za
poziciju

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidate za
poziciju

ELEKTRIČAR

ZAVARIVAČ

Opis zaduženja za poziciju:
– učestvovanje u održavanju i remontu elektro
uređaja u pogonu i na brodu

Broj izvršilaca: dva

Nudimo Vam:

1. Пословни простор у Панчеву, у Улици Николе
Тесле бр. 5, укупне површине 138 м², (87 + 51 - подрум), саграђен на кат.парцели 4148/2, уписан у лист
непокретности 16129 КО Панчево, чија је почетна и
минимално прихватљива цена 60.000,00 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на
дан уплате. Имовина се купује у виђеном стању и
постојећем правном статусу, а може се разгледати
дана 14. 02. 2019.год од 11 до 12 сати.

– Redovne zarade
– Zaposlenje na određeno vreme

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у износу од 10% почетне
цене непокретности у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан уплате са позивом
на редни број и то на текући рачун Продавца број
150-38526-87 Direktna Banka ad Kragujevac закључно са 17. 02. 2019. године.
Јавно надметање одржаће се дана 18. 02. 2019.
године у 12 сати на следећој адреси: Вилине Воде
47, 11000 Београд. Регистрација учесника почиње
у 10 сати, а завршава се у 11.50 , на истој адреси.
Јавно надметање за пословни простор у Белој
Цркви почиње у 12 сати, за пословни простор у
Панчеву у 12.30.
Ако проглашени Купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену
у року од 8 дана од дана проглашења купца губи
право на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени
купац. У конкретном случају, купопродајни уговор
потписује се у року 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца. Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 3 радна
дана од дана јавног надметања.

Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za
obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate
na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedeljka do petka od 10 do 13 sati.

Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292
тражи:

1. Возача Ц категорије
2. Водоинсталатера
3. Зидар-тесар
4. Физички радник – помоћни радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidate za
poziciju:

BRODOMONTER – MONTER
Opis zaduženja za poziciju:
– montaža brodske konstrukcije i remont
Uslovi:
– poznavanje brodske konstrukcije
– rad sa brenerom i aparatom za varenje
– poželjno iskustvo u radu
Nudimo Vam:
– Redovne zarade
– Zaposlenje na određeno vreme
Broj izvršilaca: dva
Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za
obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate
na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedeljka do petka od 10 do13 sati.

Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za
obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate
na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedeljka do petka od 10 do13 sati.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („„Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарскe парцеле бр.2532/1 К.О.Панчево, за планирану изградњу стамбеног објекта са 13 станова,
спратности П+2+Ман који се налази у Ул. Ослобођења 25а, на кат.парцели бр. 2532/1 К.О.Панчево,
са обухватом УП-а и дела улице Ослобођења, део
катастарске парцеле 8028/1 КО Панчево, израђен
од стране „Adecom group” Панчево, за инвеститорa „АБА градња” доо, Панчево, Семберијска 6.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 08. 02. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр.2 -4, Панчево.

Особа за контакт – Aбрамовић Ивана – контакт телефон 066 /822-00-06.

ДОО „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО

– Redovne zarade
– Zaposlenje na određeno vreme

Broj izvršilaca: dva

Предмет продаје је непокретна имовина и то:

2. Пословни простор у Белој Цркви, у улици Београдскa бр.31, укупне површине 4.789 м², саграђен
на кат.парцели 2878/1, уписан у лист непокретности 5032 КО Бела Црква, чија је почетна и минимално прихватљива цена 140,000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС
на дан уплате. Имовина се купује у виђеном стању
и постојећем правном статусу, а може се разгледати дана 13. 02. 2019. године од 11 до 12 сати.

Nudimo Vam:

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели бр.3067 К.О.Панчево, Ул.Змај Јове
Јовановића 41, Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта По+П+3+Пс, израђен од
стране архитектонског атељеа „Студио 3”, Панчево, Владимира Жестића 43б, за инвеститорa Савин Борислава из Старчева и Лазарев Небојше из
Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 08. 02. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ
РАДНОГ ОДНОСА

Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– доктор медицинских наука – област стоматологија, специјализација из области дечије и превентивне стоматологије, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017) и Статутом
Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 5 (пет) година.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса
на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул.
Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

ModEkolo d.o.o. Beograd
raspisuje konkurs za pozicije u Novom Sadu
ModEkolo d.o.o. Beograd raspisuje konkurs za pozicije u Novom Sadu I Pančevu

Vozač teretnog motornog vozila
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima vozača teretnog
vozila
Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Vozačka dozvola C kategorije
• Minimum srednja stručna sprema - poželjno
tehničkog usmerenja
• Poželjno iskustvo na poslovima vozača teretnog
motornog vozila minimum dve godine
• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Rukovalac građevinskom
mehanizacijom
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima Rukovalac
građevinskom mehanizacijom
Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Vozačka dozvola C kategorije
• Minimum srednja stručna sprema – poželjno
tehničkog usmerenja
• Iskustvo na poslovima Rukovaoca građevisnkom
mehanizacijom minimum dve godine
• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Radnik na čišćenju u industriji
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima industriskog
čišćenja I pranja I sanaciji ekoloških akcidenata
Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Zdravstveno sposoban
• Poželjno iskustvo na poslovima industriskog
čišćenja
Zaposlenima nudimo siguran posao u kompaniji koja
je lider na tržitu u oblasti industrijskog održavanja i
uslugama u oblasti zaštite životne sredine kao i prostor za napredovanje i usavršavanje.
Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave na
mail posao@modekolo.co.rs ili lično svakog radnog
dana od 12 do 14h u prostorijama firme u Pančevu,
ul. Utve Zlatokrile 9.

Петак, 8. фебруар 2019.

ОГЛАСИ

Фирма „КОРАЛ” д. о. о. Панчево,
тражи:

трговца
Због природе посла пожељно је да буде особа
мушког пола.
Звати радним данима на број 013/335-540 и
013/335-541, од 12 до 15 сати.

„Termomontelektro” d. o. o. Pančevo, Ul. Bavaništanski put 247, rasisuje konkurs za sledeća radna mesta:
1. prodavci u specijalizovanom maloprodajnom
objektu elektromaterijala i grejno-rashladne
opreme

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, бојлере,
шпорете, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-68-05.

потребан

МАГАЦИОНЕР – ВОЗАЧ
Пожељно поседовање Ц категорије.
Звати радним данима на бројеве телефона:
013/335-540 и 013/335-541, од 12 до 15 сати.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
катастарских парцела бр.4301/1, 4301/2 и 4302
К.О. Панчево, ул.Карађорђева, Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта (објекат „А“) и вишепородичног
стамбеног објекта (објекат“Б“), са обухватом УП-а
и дела Улице Карађорђева, део катастарске парцеле 8050 КО Панчево, израђен од стране „АГП
Студио“ Панчево, за инвеститорa „Нептун Арт
градња” д.о.о, Панчево, Кеј Радоја Дакића бр.3/18
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 08. 02. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели бр.4084 К.О.Панчево, Ул.Браће
Јовановића бр.22а, за изградњу вишепородичног
стамбеног објекта По+П+2+Пс, израђен од стране
„ ART ROYAL“, Панчево, Трг слободе 1, за инвеститорa ДОО „Кутко” , Панчево, Војводе Радомира
Путника бр. 27/1
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 08. 02. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ
СА ИСКУСТВОМ

РАЗНО

„MAG NO LI JA LUX”
064/393-56-90

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (272750)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство ОШ „Бранко
Радичевић”, из 1988. године,
на име Лукач Тереза.
(272565)

2. monteri-tehničari elektro struke

Са великим болом и неизрецивом тугом опраштамо се
од наше

3. monteri-tehničari za grejno-rashladnu opremu

Фирми „КОРАЛ” д. о. о. Панчево

19

marketing@pancevac-online.rs

4. asistenti tj. pomoćnici montera
Uslovi:
– SSS
– Radno iskustvo od najmanje 1 godine na istim ili
sličnim poslovima.
Prijavu na konkurs izvršiti lično dolaskom na adresu
firme „Termomontelektro” d. o. o. Pančevo, Ul. Bavaništanski put 247, u subotu, 9. 02. 2019, u 13 sati,
ili slanjem emaila na adresu posao@termomontelektro.rs uz personalnu i radnu biografiju (CV) sa
važećim kontakt telefonom.
Prilikom prijave specificirati za koju radnu poziciju se
kandidat prijavljuje navodom rednog broja i/ili
nazivom radnog mesta.

СПЕРАНЦЕ ТАНУШЕВИЋ
1954–2019.

КАМИОН кипер: превоз
шљунка, сејанца, песка, ризле, утовар и одвоз шута.
060/474-74-57. (272837)
ОЗБИЉНИ брачни пар би чувао старију особу, по договору. 066/503-63-71. (272834)
СПРЕМАМ станове и канцеларије. 063/430-409. (272811)
ПРЕВОЗ кипером: песка,
шљунка, шута, чишћење подрума, тавана, дворишта и
све остало, повољно.
063/196-54-56. (272810)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/266-5220, 063/847-74-38. (246167)
МАСАЖА релакс за потпуно
уживање и опуштање вашег тела. 064/269-94-87. Марија. (272878)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камионом, радници.
Повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (272709)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (271832)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, (4799)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.(4799)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.(4799)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com, (4799)
МОЛЕРСКИ, фасадерски,
гипсарски радови, постављање ламината, керамике, Проверите. 062/816-66-78. (272875)
СЕЛИДБЕ комбијем И КАМИОНОМ Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније, Иван. 063/107-78-66.
(4799)

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-9626,„Електроизградња”.(272612)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван, 063/107-78-66. (4799)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26, „Електроизградња”.(272612)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку,уградњу ролетна, венецијанера, тракастих завеса, комарника, хармо-врата, тушкабина, роло челична заштитна врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији,
са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (272687)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипсани радови, ламинат. 061/283-66-41, 064/39000-87. (272686)

Заувек смо захвални за твоју доброту, љубав и бригу.
Супруг РАША, синови КРИСТИЈАН и БОЈАН
и ћерка ТИЈАНА са породицама
(13/272603)

Последњи поздрав
комшиници

Последњи поздрав вољеној мајци

ЦИЦИ
од комшија: БОРКЕ,
РУЖИЦЕ, МИЋЕ и
МИЛЕТА
(130/272821)

Последњи поздрав
прија

СПЕРАНЦИ
ТАНУШЕВИЋ
1954–2019.
Живећеш заувек кроз нас!

ЦИЦИ

Твоји: ТИКА и БОКА

ЕДИ и МИЛЕНА
(14/272603)

(151/272870)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја, аутомобила, сушење у комори.
302-820, 064/129-63-79. (272861)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин.
(272612)

Ненадано, убрзано и прерано напустила нас је наша
сестра, заова и тетка

ИВАН ДАБИЋ
Последњи поздрав.
Кумови ТЕРЗИЋ
(132/272824)

4. фебруара напустила нас је наша вољена

СПЕРАНЦА ТАНУШЕВИЋ
рођ. Барбу
Сачуваћемо је у сећању.
С љубављу ДОРУ, ДРАГИЦА, ИГОР и ДАНИЈЕЛА

(9/272590)

Последњи поздрав нашем вољеном

ЗОРИЦА ЕМБЕЛИ
ИВАНУ ДАБИЋУ

1949–2019.
Сахрана ће се обавити 8. фебруара на војловачком
гробљу, у 14 сати.
Хвала ти за несебичност, доброту и пажњу.
Ожалошћени: син МИША, ћерка ВЕРА, зет РАДА,
унуци ВЕЉКО и ВЛАДАН и пријатељи ГОЛУБОВ
(122/272797)

1944–2019.

Његови најмилији
(11/272592)
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30. јануара 2019. године престало је да куца срце наше вољене

Последњи поздрав
драгој

После дуге и тешке болести преминула је наша вољена

МИЛИ

ТОТ КАТАРИНА ЦИЦА

АНКА, ДРАГАНА,
НАТАША, ЈАСНА
и МИЛОШ

МИЛЕ ФУШТИЋ
9. VI 1956 – 30. I 2019.
Љубав коју си имала за све нас биће и даље оно што ћемо носити
у срцу.
Живећеш у нама јер љубав никада не одлази.
Твоји неутешни: супруг БРАНИСЛАВ, снаја ЕВА,
унучад ЈОВАНА и МИЉАН

(108/272766)

Последњи поздрав
драгој пријатељици

Рођ. Мандрешевић
1949–2019.
Душо мила, хвала ти што си увек била уз нас, што никада ниси
одустајала, што си нас научила правим вредностима и хвала Богу на
теби што смо те имали!
Последњи поздрав нашој вољеној од: супруга ЛАСЛА, синова
РОБЕРТА и ЈОВАНА, ћерке ДАНИЈЕЛЕ, снаја СВЕТЛАНЕ и БАРБАРЕ,
зета МИШЕ, унука МАРКА, КРИСТИАНА, ТЕОДОРА, МАРИАНЕ,
СУНЧИЦЕ и ИСКРЕ и праунука РЕЉЕ

(77/272715)

(95/272726)

5. фебруара 2019. преминула је наша вољена

МИЛИ
ФУШТИЋ
Мила моја, нека те
анђели чувају.
Твоја МИЛКА
(87/272715)

МИЛА ФУШТИЋ
Мама... нека твоја добра душа нађе заслужени мир поред твог
сина Пеђе, а ми ћемо твоју доброту и племенитост вечно чувати од
заборава, с љубављу коју ни време не прекида.

Последњи поздрав
драгој кума

МИРЈАНА САВИН
1942–2019.

Нека твоја племенита душа почива у миру.

Поносно чувамо успомену на твој лик и твоју племенитост.

Памтићемо те по твом великом срцу у коме је било места за све
нас.

Последњи поздрав од ћерке ЉИЉАНЕ, унуке МАРИНЕ,
зетова БОШКА и ИВАНА, рођака и пријатеља

Ћерка ДРАГАНА, зет ДАНИЈЕЛ и унука ДУЊА
(78/272715)

Остаћеш у нашим
срцима због своје доброте и љубави.
Кума МИЦА и кум
СИМА с породицом

Сеји

Последњи поздрав драгој

МИЛИ

(97/272739)

Последњи поздрав
драгој прији

5. фебруара 2019. отишла је међу звезде најсјајније, моја мајка

(84/272712)

Последњи поздрав
драгој сестри

МИЛИ
ФУШТИЋ

МИЛИ ФУШТИЋ

Више никад и ништа
неће бити као пре.
Ипак, живећеш у нама
док и нас буде...
Породица ЧЕРНАК
и БИРКА

Нека те анђели чувају.
ГОЦА, МИЛИЦА и СТЕФАН САВИЋ
(79/272715)

Последњи поздрав
драгој снаји

(73/272699)

МИЛИ

МИЛИ
ФУШТИЋ
Твоју доброту и љубав никада нећемо
заборавити.
Брат ЉУБОМИР
с породицом

Последњи поздрав драгој прији

МИРЈАНА САВИН
1942–2019.

Твоја доброта остаће
заувек у нашим срцима.
МАРЦИ, ЕРИКА
и ТИЈАНА

Све у теби умире а жив остајеш.
Мајка је као живот, не понавља се. Хвала за љубав, сваки савет и безграничну пожртвованост.

(85/272715)

(98/272739)

Последњи поздрав
драгој сестри

Ћерка ЉИЉАНА

Последњи поздрав мојој најдражој

(81/272715)

Последњи поздрав
драгој сестри

МИЛИ
ФУШТИЋ
Нека твоје велико
срце и племенита душа почивају у заслуженом вечном миру.
Девери: ВУКОМАН и
ИВАН с породицама
(86/272715)

МИЛИ
ФУШТИЋ

МИЛИ ФУШТИЋ
Чуваћемо те од заборава.
ЈАНО ХРИБ с породицом
(83/272715)

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

МИЛИ
ФУШТИЋ
Почивај у миру племенита душо.
Брат ТОМИСЛАВ
с породицом
(82/272715)

МИРЈАНИ САВИН
1942–2019.

Остаћеш нам у
вечном сећању.
Брат ВОЈИСЛАВ
с породицом

Вечна љубав и захвалност за све што си чинила
за мене.

(80/272715)

(99/272739)

Твоја унука МАРИНА

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

Петак, 8. фебруар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21

После кратке и тешке болести престало је да куца срце моје вољене сестре

АНА
ЗЕБИЋ
Последњи поздрав
драгој мајци...
Мила наша, сада си са
анђелима. Почивај у
миру.
Заувек у срцима
твојих ћерки МАЈЕ
и СЛАЂАНЕ
са породицама

Последњи поздрав најдражој комшиници

БЕЛИЋ ЉИЉАНЕ
рођ. Савић
1945–2019.

(111/272271)

ЉИЉИ БЕЛИЋ

Последњи поздрав
ПЕЂА, СНЕЖАНА, ТАМАРА,
МИХАЈЛО и СОФИЈА
(123/ф)

Моја вољена је преминула 4. фебруара. Нека те вечно анђелћићи чувају.
Последњи поздрав драгој сестри

Моја бол и туга за тобом никад неће престати.

ЛАБУДУ
ВУКОВИЋУ

Сахрана ће бити обављена 6. фебруара, у 13 сати, на српском православном гробљу.
Сестра АНКИЦА

од супруге ВИДЕ, сина БОГДАНА, ћерке
ВЕСНА, СЛАВИЦА и
ВЕРА с породицама

ЉИЉИ БЕЛИЋ
(116/272774)

од брата ДЕЈЕ са породицом
(112/272772)

(41/272640)

4. фебруара 2019. године преминула је наша

ЉИЉАНА БЕЛИЋ
1945–2019.

Ожалошћени супруг ЈОСИМ и остала родбина и пријатељи

(115/272775)
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Последњи поздрав
сестри

Последњи поздрав нашем вољеном супругу и оцу

ЛОЗЕНИ
БАРАЈИЋ

СВЕТОЛИКУ ЈОВАНОВИЋУ
1939–2019.

Последњи поздрaв најдражој мајци

ЛОЗЕНИ БАРАЈИЋ
1944 –2019.

Чуваћу сећање на тебе.
Почивај у миру.
СНЕЖАНА
ГРУЈЕВСКИ
с породицом

Од ћерке ДАНИЈЕЛЕ и зета ЂОРЂА
Најдража и непрежаљена мајко, живећеш вечно у нашим срцима.
Вечна ти слава и хвала

(67/272681)

(16/272602)

Наш вољени преминуо је 31. јануара 2019.
Последњи поздрав

Заувек је заспала моја мила мајка

Заувек твоји: супруга БРАНКА и син МИЛОРАД
(10/272593)

31. јануара 2019. године, преминула је, у 75. години, наша супруга, мајка и бака

ЛОЗЕНИ
БАРАЈИЋ
од брата СТЕВАНА
и снаје НАДЕ
с породицом

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
1944–2019.
Мајчице моја мила!
Била си мој ослонац, моја снага.
Како ћу без тебе?
Недостајаће ми наши дуги разговори.
Увек ћеш бити у мом срцу.

(47/272649)

Последњи поздрав
сестри

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ

Твоја ћерка ДРАГАНА
(17/272602)

Утонула је у вечни сан драга мајка и бака

учитељица
27. X 1944 – 31. I 2019.

Вечно захвални и неутешни: супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈЕЛА
и ДРАГАНА и син МИЛАН са породицама
(15/272601)

ЛОЗЕНИ
БАРАЈИЋ
Увек ћемо се сећати.

Последњи поздрав драгом брату

КАЛИНКА ШАРАЦ
с породицом

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
Имала си велико срце за нас, нека се то срце сада мало одмори.
Заувек неутешни син МИЛАН и унук ЛУКА
(121/277789)

(141/272844)

Последњи поздрав
комшиници

Иако више није са нама, остаће заувек у нашим срцима и мислима
наша драга мајка, ташта и бака

ЉУБЕНУ ЗАГОРЦУ
1956–2019.
од браће ДУШАНА, МАРКА и МИЛАНА са породицама
(138/272835)

30. јануара 2019. године после краће и
тешке болести преминула је наша драга

ЗОРИЦИ

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ

Најдражи наш

од комшија
из зграде

1944–2019.
Неутешни и вечно захвални: ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД
и унука ДУЊА

(2/272563)

(19/272602)

ЉУБЕН ЗАГОРАЦ

Последњи поздрав нашој драгој прији

Последњи поздрав.
Супруга ДАРИНКА, синови ДЕЈАН и МОМЧИЛО, снаја
СУЗАНА и унуке НИКОЛИНА и ЉУБИЦА
(136/272835)

СЛАВИЦА
КЕПИЋ

Последњи поздрав

РАДМИЛА
ВЕСЕЛИНОВИЋ

23. X 1954 – 30. I 2019.
Ожалошћени: супруг
МИЋА, син ЖЕЉКО,
ћерка НАТАША,
снаја ГОРДАНА,
унук ЛАЗАР, унуке
АЊА, СОФИЈА
и ЈОВАНА
(142/272845)

1930–2019.

чика ЉУБЕТУ
Нека бог спаси твоју добру душу.
Братанице САНДРА и САЊА, зетови БОБАН и АЦА и
унук МИЛОШ
(137/272835)

Велико хвала својој
мајци од њене ћерке
ИКЕ са децом
(88/272717)

ЛОЗЕНИ БАРАЈИЋ
1944–2019.
Неутешни пријатељ СЛОБОДАН и прија ЉИЉАНА ЦРНОГЛАВАЦ
(18/272602)
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С великим болом и тугом опростили смо
се од нашег супруга и оца

Последњи поздрав сараднику и пријатељу

ТОМИСЛАВ РАДОЈЕВИЋ
БРАНКА МАРИЋА

1936–2019.

1955–2019.
Сахрана је обављена 5. фебруара 2019, у
15 сати, у Панчеву, из капеле на Новом
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга НЕГИЦА, син
БОЈАН, ћерка ЗЛАТИЈА, снаја СУНЧИЦА,
унучад и остала родбина и пријатељи

БРАНКУ МАРИЋУ

За нас си бесмртан.

Нека ти је лака земља и вечна слава.
VIT INVEST и породица ВУКОТИЋ
(150/ф)

Уз тебе смо научиле шта значи доброта,
поштење, љубав и поштовање.
Заувек ћемо те волети и чувати у нашим
срцима.
Супруга ДРАГАНА и ћерке МИРЈАНА
и НАТАША с породицом

(31/272625)

(53/272659)

Последњи поздрав
драгом зету

Наш драги

БРАНКУ
МАРИЋУ

СРЕТЕН ЋАЛИЋ

РАДОЈКА БРАДОЊИЋ

1934–2019.
Преминуо је 30. јануара 2019. године. Сахрана је обављена 2. фебруара 2019. године на гробљу Котеж у Панчеву.
Поводом смрти госпође Радојке, упућујемо
породици Брадоњић искрено саучешће.

Воле те супруга МАРИЈА, син НЕНАД, снаја СЛАВИЦА и унуци
ВЛАДИМИР и ЗОРАН

(94/ф)

(7/272579)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
мом брату

Ташта ЉИЉАНА
ЗУБОВИЋ
(51/272659)

(52/272659)

Последњи поздрав

После изненадне и тешке болести преминуо је наш

СРЕТЕН
ЋАЛИЋ
Последњи поздрав
драгом комшији од
станара зграде

МИЋКУ
Бескрајно ти хвала за
сву љубав и доброту
коју си ми пружио.
Никада те неће заборавити твоја супруга
СТАНА с породицом

Нека те анђели чувају. Никада те неће
заборавити твоја сестра СЛАВИЦА, зет
ЉУБА, сестричине
БОЈАНА и ИВАНА са
породицом

(144/272851)

(145/272851)

Свом драгом ујаку

БРАНКУ
МАРИЋУ
Кумови: ИЛИЈА,
НЕДА, ИВАНА
и ИВАН
са породицама

Посвећен својој породици био си наш највећи ослонац у животу.
Много ћеш нам недостајати и чуваћемо те у нашим срцима, заувек
тужни.

ДАЧА и ПАЈКО „АL SISTEM”, ПАНЧЕВО

Последњи поздрав

БРАНКУ
МАРИЋУ
Мирјанине колеге из
„Панчевца” и Ауто
центра „Зоки”

(129/272819)

МИРОСЛАВ МИШО ДАВИДОВИЋ

(54/4801)

Вољеном

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ
МИШИ
ДАВИДОВИЋУ

МИРОСЛАВУ
ДАВИДОВИЋУ
МИШИ

последњи поздрав од
СЕКЕ и БРАНКА, МИЛАНА и ГИНЕ

1949–2019.

2. III 1949 – 2. II 2019.
Сахрана је обављена на сеоском гробљу у Томашевцу, 5. фебруара
2019, у 13 сати.

Свом драгом ујаку

С тугом и болом остају: ћерка СЛАЂАНА, унука АЛЕКСАНДРА
и зет НЕЂО
(37/272632)

Последњи поздрав
свом бати
Понекад срцу треба више времена да прихвати
оно што ум већ зна.
У срцу ћеш заувек остати са нама.
Твој сестрић ДАВОР,
снаја МИРЈАНА
и БОЈАН

Осећање је оно што
добијеш због начина на
који размишљаш. Зато
ја верујем да за тебе
живот тек почиње на
неком лепшем месту.
Хвала ти што си ми био
ујак тридесет три године.
С љубављу сестричина
ДРАГАНА МАНДИЋ
с породицом

(146/272851)

(147/172851)

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

Последњи поздрав драгом колеги

Породица ТАСИЋ

(38/262632)

(143/272848)

Последњи поздрав колеги

Бато мој, отишао си и
оставио сеји огроман
бол, тугу, сузе и патњу.
Хвала ти за сву твоју
доброту.
Никада те нећу заборавити, ти живиш у мом
срцу.
Твоја сеја БОРКА
и зет ЖИВИЦА
(148/272851)

ХУЧКА ДРАГАНУ

Синдикат „Независност”
Опште болнице Панчево
(76/272711)

СРБИ ТАСИЋУ
Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево
(29/ф)
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ЗДРАВКО КАЛКАН

АЛЕКСАНДАР
КОЈАДИНОВИЋ
ЦОЈЛЕ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга са децом и њиховим породицама

Неочекивано напушташ овај свет, јер је тако програмирао
хаотични здравствени систем, свет рулет медицине у коме нам
уместо хиљаде људи остају само заказани термини на папирима.
Свет потпуне дисхармоније коме се вратило робовласништво.
Свет у којем је све мање срећних људи, у којем праве вредности
оклевају да се обрачунају са злом. Свет нелогичности, површности
и похлепе. Свет у којем се симулира хуманост и солидарност.
Цивилизација која жури ка самоуништењу.
Сада сте поново заједно.
Ваш ЛАМБРОС

(118/272778)

СОФИЈА ОПАЧИЋ
11. II 1928 – 5. II 2019.

Последњи поздрав нашој комшиници од
МИЋЕ и ГОРДАНЕ МАРИНО из Др Светислава Касапиновића 18.
Велико поштовање
(131/272823)

(155/272882)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да
је 30. јануара 2019, у 80. години преминуо наш
драги

Последњи поздрав
Нашем драгом, великом пријатељу

Прошло је пет година откако се у легенду преселио
наш

ЗЛАТКО ЖИВКОВИЋ
Недостајеш...

другу Цојлету, души
од човека.

Твоја породица

ЗДРАВКО КАЛКАН

ЦОЈЛЕТУ

(106/272761)

1939–2019.

последњи поздрав.

Твоји: БОЛЕ,
ДРАГАНА и НЕЦА

Породица МОМЧИЛОВИЋ

(128/272816)

(114/272774)

Сахрана је обављена 2. фебруара 2019, у 13 сати на
Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: посинак ЛАМБРОС са супругом,
унука ЈАЊА, сестре МИЛЕВА и РАДМИЛА са
породицама као и остала родбина и пријатељи

10. фебруара, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен, на Старом православном гробљу,
нашем вољеном деди, оцу и супругу

(156/252892)

Драги комшија

ЂОРЂУ ТИМОТИЈЕВИЋУ
Са тугом у срцу опраштамо се од нашег драгог
пријатеља Аце.
Почивај у миру.
ПАВА и ПЕЦА
(134/272831)

Последњи поздрав куму

АЦО
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

ДУШАН
УГРЕНОВИЋ

ДУШАН
УГРЕНОВИЋ

1935–2019.

Драги деда и прадеда, хвала ти за сву
љубав коју си нам
несебично давао.

Од ЈАНЕ, ЈАНИСА,
СВЕТЛАНЕ
и ЉУБИЦЕ

Хвала што си био део
нашег живота.
Унука ЈЕЛЕНА са породицом МИЛОШЕВИЋ:
СТАНИСЛАВ, ИСИДОРА, ДАРИЈА и ИРИНА

(133/272827)

(48/272650)

Твоја унука АНКИЦА
са породицом

Твоји: ГОРДАНА, СВЕТЛАНА, ЈОВАН,
ЗОРАН, АЛЕКСАНДРА, ЂОРЂЕ, ПАВЛЕ,
САВА и КАТАРИНА
(126/1272814)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

(120/272787)

Течи

АЛЕКСАНДРУ КОЈАДИНОВИЋУ
од породице ГРКОВИЋ
(135/272834)

Наша мајка, свекрва,
бака

28. јануара 2019. године умрла је у 76.
години, наша драга

ДУШАН УГРЕНОВИЋ
од сина ЖИЛЕТА

Последњи поздрав
прији

1928–2019.

Последњи поздрав оцу и свекру од сина ЈАНКА и снаје МИЛЕНЕ
(49/272650)

Последњи поздрав
драгом супругу, тати,
деди и тасту

СТАНИСЛАВА
ЦАЛА
ЛАЛИЋ

Преминула је 30. јануара 2019. године.
Сахрана је обављена
на Новом гробљу у Београду.
Ожалошћени: син
ИВАН, снаја
АЛЕКСАНДРА, унуци
КАТАРИНА
и МОМЧИЛО

Сахрана је обављена
30. јануара 2019. године на Православном гробљу.

(21/272607)

МИЛЕНА

суд. окр. суда
1911–1989.

рођ. Јовановић
1918–2010.

1935–2019.
(152/272871)

ЉУБИНКА
МИЛОВАНОВИЋ

ДРАГОМИР

ЦАЛИ

ДУШАНУ
ГАЈИЋУ

Ожалошћена
породица

од пријатеља
из Песка: ЉУБИНКЕ,
РАДОВАНА и ВЕЉКА

од супруге
ЦВИЈЕТАНЕ, ћерки
ЈЕЛЕНЕ и БОЈАНЕ,
унука и зетова

(34/272629)

(35/272629)

(157/4801)

С љубављу и поштовањем породица НИКОЛИЋ
(1/272561)

У суботу, 9. фебруара
навршава се година
од смрти наше драге

ДУШАН
ГАЈИЋ
Последњи поздрав
бати Дулету од брата
МИЛОРАДА са
породицом
(125/272811)

ДУШКЕ
Мисле на њу тетка
МАРА и сестра САША

СЕЋАЊЕ

БОРИСАВ
МИЛЕНКОВИЋ
Прошло је дванаест
година откако си само у нашим срцима.
Твоји најмилији

(149/272858)

(140/272843)

Петак, 8. фебруар 2019.
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У петак, 15. фебруара 2019. навршиће се шест месеци од смрти
нашег

У суботу, 9. фебруара 2019, у 11 сати, на
Старом православном гробљу, обележићемо шест месеци од смрти нашег супруга, оца и деде

БРАНИСЛАВ ГРУЈИЋ
дипл. инж. агрономије

АРОНА ЛАЗАРОВА
из Долова

Десет година туге, у срцима љубав, сећање и
дивне успомене.

др БОГДАНА ПУТНИКА

Тога дана, у 12 сати, на гробљу у Долову, даваћемо шестомесечни
помен.

1943–2018.

Наша љубав, сећање и туга трајаће док смо живи.
Супруга МИЛИЦА и кћерка БИЉАНА
са породицом

СЕЋАЊЕ
11. II 1989 – 11. II 2019.

ПАВЛЕ ЗАРИЋ
БЕЛИ
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоје: супруга ЈЕЛА
и ћерка ВЕСНА
с породицом

СТАНИ ВЕСКОВИЋ
1934–2018.

Њени најближи

(30/ф)

(102/272748)

(69/272689)

У суботу, 9. фебруара 2019, у 12.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

МАРИКА, НЕШО, МАЈА,
МЛАДЕН и унуци

Вечно ожалошћени: супруга ВИДОСАВА
и синови САВА и СТЕВИЦА

Уснулом анђелу

Прошла је тужна година откако није с нама

СВЕТОЗАР КРЧАДИНАЦ

МОНИКИ ЈАКАБ
Шестомесечни помен одржаће се у суботу, 9.
фебруара 2019, на Миси у Католичкој цркви Св.
Карло Боромејски у Панчеву, са почетком у 18
сати.
Твоји најмилији

(119/272786)

(105/272759)

12. фебруара навршавају се три године од
смрти нашег вољеног

9. фебруара 2019, у 11 сати, на Новом гробљу
даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

Време пролази, али сећање остаје заувек.
Чувамо успомену на тебе од заборава.
Синови СТЕВИЦА, ЂУРИЦА и унуци
АЛЕКСАНДЕР и НИКОЛАЈ и супруга ЛЕПА
(24/272615)

Сећање на наше драге родитеље

КОТЛАЈА

(139/272836)

8. фебруара 2019. навршава се пуних
седам година откако није са нама

БРАТИСЛАВУ ПАВИЋЕВИЋУ
У срцу те чувају твоји најмилији
(113/272773)

САШЕ
ГОРЊИКА
С поштовањем и љубављу живи у сећањима мајке РАДОВАНКЕ, сина МИРОСЛАВА, сестре СЛАЂАНЕ са децом ТИЈАНОМ, НИКОЛОМ и
ОГЊЕНОМ

РАДОСАВ ЕСКИЋ
1942–2012.

(153/272871)

13. III 1989 – 13. III 2019.
ПОМЕН

(124/272804)

У среду, 13. фебруара
2019, у 10 сати, на гробљу у Банатском Брестовцу, дајемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

Прошла је година откако није са нама наша мајка

СЕЋАЊЕ

6. III 2012 – 6. III 2019.

Заувек ћете остати у нашим срцима и мислима.
Ваши: МИЛУТИН, РАДА, БОЖО и ЈЕЛЕНА

СЕЋАЊЕ

ЗАРИЈЕ
КОСТИЋ
И после десет година
увек у сећању и мислима.
Никада те нећемо заборавити.
Твоја породица
(66/272676)

ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ
Ћерка ЉИЉАНА и
син ЗОРАН са
породицом
(107/272762)

МИЛИЦА
СПАСИЋ
2014–2019.

7. фебруара навршавају
се две године од растанка са нашим вољеним

САВКА

(117/272777)

6. II 2009 – 6. II 2019.

За Тобом заувек тугују супруга
ОЛГА и син БРАНИМИР

БОЖО

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Заборав не постоји, успомене на тебе трајаће
вечно.
Твоји: МИЛЕНА,
ИВИЦА, МИМИ и ЛУКА

МИЛИЦА
СПАСИЋ
2014–2019.
Тужно сећање на нашу
сестру, тетку и бабу.
Заувек ћеш бити део
нас.
(64/272676)

(154/272874)

ГОРАНОМ
ДИМИТРИЈЕВИМ

МАРИЈА
ВЛАЈНИЋ

из Долова

1932 – 11. II 2018.

Много вољен, никад
прежаљен и увек у срцу
и мислима маме РУЖЕ,
сестре НАТАШЕ, зета
НЕШЕ и ујкине ТАМАРЕ, ГОРАНЕ и ЈОВАНЕ
(110/272768)

Породица
ФИЛИПОВИЋ
(127/272816)

ДАРИНКИ
УСКОКОВИЋ
1934–2019.
Ожалошћени: ћерка
СЛАВИЦА, снаја
ЈАСМИНА, зет
ДРАГИША, унуци
МИЛИЦА, МАРКО,
БОЈАНА, НАТАША и
ЈОВАНА са породицама
(8/272587)

Сећање на драге родитеље

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

ЕВИЦА
МИТИЋ
11. II 2017 – 11. II 2019.
Две године ниси са
нама, а то још не
прихватамо.
Твоји најмилији
(26/272616)

МИЛОЈИЦА
МИЛОШЕВИЋ
6. II 2012 – 6. 2. 2019.
Tвоји најмилији

МИРКО

2005–2019.
(71/272693)

МИЛИЦА
1995–2019.

Син РАДИША с породицом

(104/272759)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се четрдесетодневни
помен нашој драгој мајци, баки и ташти

МИЛЕВИ ЈЕЛЕНКОВИЋ

БИЉАНИ КОВАЧЕВИЋ

СТОЈАНИ ИВКОВИЋ рођ. НОВЧИЋ

С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у
нашим срцима и увек ћемо те чувати од
заборава.
Вечно ожалошћени: супруг ВЕЛИМИР,
ћерка ЈЕЛЕНА, син ВЛАДИМИР, отац
СЛОБОДАН, зет БОЈАН и унук НИКОЛА

1939–2018.
одржати 8. фебруара 2019, у 11.30, на гробљу Котеж у Панчеву.

У суботу, 9. фебруара 2019, у 12 сати, на Новом
гробљу, одржаће се шестомесечни помен нашем

МИЛЕ МАТИЋ

Твоји: КСЕНИЈА, ЖЕЉКО и КРИСТИНА

Вечно ожалошћени: супруг СЛОБОДАН,
зет ВЕЛИМИР, унук ВЛАДИМИР
и унука ЈЕЛЕНА са породицом

(100/2727389

(93/272721)

6. фебруара 2019. године навршиће се годину
дана откада није више са нама наша мајка,
супруга, бака и прабаба

МИЛЕТУ МАТИЋУ

Још увек си с нама у
мислима и разговорима.
Сестра ЉИЉАНА, зет
МИЛЕ, НЕНАД
и тетка МИКА

1937–2018.

Супруга ЉИЉАНА и ћерке СНЕЖАНА
и ДРАГАНА са породицама

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруг ИЛИЈА, ћерка ЗОРА
и синови ЗОРАН и ГОРАН са породицом

(22/272608)

(72/272694)

(103/272749)

8. II 2018 – 8. II 2019.

8. II 2018 – 8. II 2019.

Шеснаест година више
није са нама наш

СЕЋАЊЕ
10. II 1989 – 10. II 2019.

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

ВЕЛИМИР
КРСТИЋ
ВЕЉА

ВЕЛИМИР
ВЕЉА
КРСТИЋ

ВОЈИНА САВИЋ

Поносни смо што смо те имали. Никада те нећемо заборавити анђеле наш.

8. II 2018 – 8. II 2019.

Хвала ти за несебичну љубав, доброту и
пажњу према свима нама.
Увек ћемо те чувати од незаборава.

(92/272721)

Драги брате

7. фебруара 2019. године, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на њега.
Твоје ЈОКА и ВЕСНА
са породицом

Прошло је тридесет тужних година.
У мислима са нама. Сећања не бледе.
Породица КАЛОПЕРОВ
(12/272596)

(27/272621)

Прошло је годину дана како се упокојила моја сестра

ОЛГА ИЛИЈИН
ДУШАН
ЖИВКОВИЋ

ДУШАН
ЖИВКОВИЋ

Година туге и бола
без нашег драгог сина.

Сваким даном све више нам недостајеш.
Супруга ЛИДИЈА,
синови ЛУКА
и МАРКО

ДУШАН
ЖИВКОВИЋ
Заувек у нашим
срцима.

Неутешни отац
МЛАДЕН и мајка
ЈАЊА

ДУШИЦА, МАРКО
и ЈОВАНА

(56/272663)

(57/272663)

(55/272663)

СЕЋАЊЕ

рођ. Војнов

РАДИВОЈА
СТОЈАНОВСКИ

ЉУБИША
ПЕТКОВ ЏАЈА

7. I 2003 – 7. I 2019.

Прошло је пет година незаборава и сећања на тебе.
Твоји најмилији

Увек ће бити у срцима и
сећању његових најмилијих: ћерке МИЛЕНЕ,
унука ИГОРА и зета
МИРКА

ПОМЕН

ДРАГОЉУБ
ЂУРИЧИН

ДИМИТРИЈЕ
АРСИЋ

Време нам враћа оне
које смо изгубили кроз
мудрост и успомене.

2007–2019.

Никада те неће заборавити МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН
(96/272731)

Твоје СЕКА и НАДА

Породица АРСИЋ

(68/272688)

(70/272691)

1974–2012.
Нашој вољеној

Постоји љубав коју смрт не прекида, туга коју
време не лечи. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Никад непрежаљен, у срцу вољен.
С љубављу, твоји најмилији

(39/272632)

13. фебруара навршава се пет година од
смрти нашег драгог и
вољеног

СЕЋАЊЕ

(5/272756)

и

Помен брату

МОКАН
ИЛИЈИ

рођ. Милутиновић из Алибунара
8. X 1939 – 5. II 2010.

СЛАВОЉУБА ГОШИЋА
СЛАВИШУ

С љубављу и тугом
чувамо успомену на
тебе.
Твоја породица

10. II 2019

11. II 1987 – 11. II 2019.

(28/267261)

(32/272626)

МИРЈАНИ АНОВИЋ

7. II 2011 – 7. II 2019.

(60/272666)

Драгој

Сећање на

САВО
СТОЈИСАВЉЕВИЋ

Сећање и тугу чувам у срцу.
Сестра БУБА са сином ВЛАДОМ и ћерком СМИЉОМ

23. II 2019.
сестри

и

др НАДИЦИ
МОКАН ДАКИЋ

од брата МИОДРАГА и родбине МОКАН
(36/272631)

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

БЛАГОЈЕ
ВИТОМИРОВ
6. II 2010 – 6.
II 2019.
Много
тата...
ВЛАДА

недостајеш

(63/272671)

ЛЕНКИ
СТОЈАНОВСКИ

НЕДЕЉКА
МАРАВИЋ

1937–2019.
даћемо четрдесетодневни помен у недељу, 10.
фебруара 2019. године.
Њена породица: МИЛЕНА, ИГОР и МИРКО.
Увек ћеш бити у нашем
сећању.
(33/272626)

Супруга МИРЈАНА

1935–2016.
С поносом ћемо те
помињати, по добром
памтити и увек волети.
Твоји најмилији

(74/272701)

(75/272704)

ТИБОРА
ВАШТАГА
2014–2019.

Петак, 8. фебруар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо
нашем драгом

Сећање на нашег

ЛОКИЈА

ВИТОМИРУ
СТЕВОВИЋУ

НЕДЕЉА, ЗЛАЈА, МИЋА, РАЛЕ и ГАЈА
(101/272743)

СЕЋАЊЕ

1937–2018.
давати годишњи помен 9. фебруара на
старчевачком гробљу,
у 11 сати.
Увек ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо те од заборава.
Породица
СТЕВОВИЋ
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11. фебруара 2019, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен у Јабуци, нашој драгој Тањи

ТРАЈАНКИ ПЕНДИЋ
Пролази време, тугу не брише.
Сећање на тебе боли све више.
Твоја сестра СЛАВИЦА, зет СТЈЕПАН,
сестрић ГОРАН са ВАСКОМ,
МИХАЈЛОМ и КАТАРИНОМ

(89/272718)

(91/272721)

Деда

3
Вољени наш, прошла је година од твог одласка

МИЛУТИН МИЋА ИЛИЋ

17. фебруара 2019. године даваћемо двогодишњи помен

МИЛАНУ ЂОРЂЕВУ КИЦОШУ
Прошле су две дуге, тужне и тешке године. Бол
и туга не напуштају наша срца, однео си све са
собом, остала је празнина тамна и болна. Нађи
свој лик међу звездама и анђелима.
Твоја неутешна породица

11. II 1989 – 11. II 2019.

(23/272609)

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на
тебе. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(40/272633)

Прошле су две тужне године откако није са нама
наш драги и вољени

ВИТОМИР
СТЕВОВИЋ

ТОМИЋ М. ВОЈИСЛАВ

С поносом те чувамо
у нашим мислима и
срцима.
Унука ТАЊА
са породицом

8. II 2018 – 8. II 2019.
Oстала је љубав и Ти у нашим срцима, мислима,
причама.... заувек бескрајно вољен.
С љубављу твоји: ЈЕЛИСАВЕТА,
УРОШ и ЈАСМИНА

(90/272718)

(45/272644)

У суботу, 9. фебруара 2019. године, на Новом
гробљу у Панчеву даваћемо годишњи помен

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ ЂОЂЕВ КИЦОШ
Сећање остаје заувек.
Чуваћемо успомену на тебе од заборава.
СТЕВИЦА, ЂУРИЦА, АЛЕКСАНДЕР,
НИКОЛАЈ и тетка ЛЕПА

МОНИКА ЈАКАБ

(25/272615)

Прерано си одлетела, али си у моме срцу
заувек.

ЉИЉАНИ ЈОВАНОВ
С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

ШКУЛИЋ

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА
МАХМУТЕФЕНДИЋ

НИКОЛА
МИКАШИНОВИЋ

рођ. Микашиновић

17. XII 1926. Oгулин –
27. V 2009. Панчево

МИТА
НАСУОВСКИ

Тета НЕНА
(42/272641)

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији: супруг ЈОВИЦА, син АЦА, снаја ЕМИНА, зет ПРЕДРАГ и унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН

1999–2019.
Време не може избрисати сећање на тебе.
Твоји најмилији

(50/272655)

(46/272648)

10. VIII 1957. Огулин –
7. II 2013. Сарајево

ВЕРА

СЛАВКО

1997–2019.

1980–2019.

Остају нам заувек успомене, сећања на дивне
тренутке проведене са вама.
Син ЂОКА и ћерка ЈАСМИНА са породицама
(3/272568)

3. фебруара 2019. је
прошло четири године
откако те нема брате

СЕЋАЊЕ
2005–2019.

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

2009–2019.

2009–2019.

Десет година дугих и
тешких од твог одласка. Десет година туге.
Твоја сестра МАРИЈА
с породицом

Прошло је тужних десет година од твог одласка.
Тугује за тобом твој
брат СЛАВКО с породицом

5. II 2009 – 5. II 2019.
С љубављу и поносом
чувамо те у срцу.
Сестра МИЉКА, зет
НИКОЛА, МАРИЈАНА
и СОФИЈА
с породицама

(43/272642)

СЕЋАЊЕ

ЈОВИЦА
СТОЈОВИЋ
Жалићу за Тобом до
краја живота.
Сестра ЉУБИНКА
с породицом
(4/272575)

МИЛУН
РОЂА
МИХАЈЛОВИЋ
Супруга са децом

ВЕРА ЋУРЧИЋ
1942–2018.
Заувек у нашим срцима...

(6/272578)

(109/272767)

(44/2726429

Прошло је шест тужних
година без наше Марије.
Успомену на њу
чувају њена деца
МАРИН и НАДА,
мајка МИЛЕВА, брат
ПЕТАР и сестра
САВКА с породицама,
као и унуци ПАТРИК,
ЛАУРА и ДАНИЕЛ

Прошло је десет тужних
година без нашег Николе.
Успомену на њега
чувају: супруга
МИЛЕВА, ћерка
САВКА и син ПЕТАР
с породицама као и
унуци НАДА, МАРИН,
АЛЕКСАНДАР,
ИВАНА, ВИКТОРИЈА
и праунуци ЛАУРА,
ДАНИЕЛ и ПАТРИК

(58/276665)

(59/272665)

(20/272604)

ШЉИВОВАЧКИ

МИРЈАНА
2004–2019.

ВЛАДИМИР
2007–2019.

Сећања остају у нашим срцима.
Куме БЕБА, БОРИСЛАВА, МИЛИЦА и ГОРДАНА
(65/272675)

САВИН
МИЛАН
МИЋА

ЈОВАН
МЕДАНЧИЋ

Драги брате, дани и
године пролазе а бол
за тобом никада.

Јовице, заувек ћеш
живети у мом болном
срцу.
Сама и тужна твоја
супруга ВИДА

Твоја сестра ВИДА
(61/272670)

1938–2018.

(62/272670)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

3

4

5

6

УБУДУЋЕ БЕЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
Почев од броја нашег листа који је изашао 18. јануара, матичне књиге, у
којима су се могли наћи подаци о рођеним, венчаним и умрлим суграђанкама и суграђанима – више не излазе.
Разлог за то је, како нам је објашњено у Градској управи, одакле су нам
подаци досад стизали, примена Закона о заштити података о личности. Наиме, одредбе тог закона забрањују објављивање личних података грађана.
На нашу жалост, а верујемо и већине Панчевки и Панчеваца, оставићемо вас ускраћене за ову рубрику. Не својом кривицом.
С. Т.

СКАНДИНАВКА
////

НАШ
ИМЕ ИТА- МЕСТО ЦЕНТРАЛ- ЈЕДАН ОД
ПИСАЦ И ВЕСЕЉЕ, ПЛИТАК
ЛИЈАН.
СУД, ПЕВАЧИЦЕ
КОД НА АПОТЕ- УБИЈЕНИХ
ПРЕВО- РАДОВАЊЕ ЧИНИЈА
У СЕЧИ
ОПАТИЈЕ
КА (скр.) КНЕЗОВА
ДИЛАЦ
ПИЦИ

ДРСКА
ЖЕНА
ПРИСТАЛИЦА КОРЕНИТИХ
ПРОМЕНА

РОБНА
КУЋА (скр.)
РЕКА У
НЕМАЧКОЈ

НАГА,
ОБНАЖЕНА

ДЕЊАК,
СВЕЖАЊ
ОДРОЊАВАЊЕ

СТАРИЈИ
(скр.)
ОЗНАКА
ЗА
ЛИТАР

ПЛАНИНА
ИЗМЕЂУ
БиХ И ЦГ
ИМЕ

16. СЛОВО
АЗБУКЕ
НАЦИЈЕ

ПОСАО
ДРВЕНАСТА
БИЉКА

7

8

1
2
3

РЕКА У
ШПАНИЈИ
МАРЉИВОСТ

ДЕЧЈИ
ВРТИЋ
(СКР.)
20. СЛОВО
АЗБУКЕ

КОЊ МРКЕ
ДЛАКЕ
ГРЧКО СЛОВО

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Доста добитака, али и већих трошкова повремено ће вас избацивати из равнотеже. Помоћ пријатеља је извесна иако то не очекујете. Крајем недеље стићи ће добра пословна понуда. Опустите се
у друштву партнера. Ако сте сами, допустите да вам се удварају.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Веома је битно да не доносите
исхитрене одлуке. Како год да се
ситуација одвија, спустите лопту
и сачекајте да се све слегне само
од себе. Неки Стрелци ће променити место живљења. Попустите
пред удварањем особе коју дуго
знате, неће болети.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)
Ако сте одлучили да нешто продајете, период је изузетно повољан за то. Почињете да се будите и да с лакоћом све решавате.
Новчаних проблема нема, успећете да све решите у своју корист. Можете очекивати позив
за излазак. Прихватите га.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Седмица није повољна за склапање великих послова, инвестиције,
нити за било каква улагања, па
чак ни за реновирање куће. Примирите се да не бисте били на већем губитку. Љубавни сусрети ће
бити интензивни, па постоји могућност уласка у нову везу.

Решавајте проблеме један по један, није чак ни потребно да правите приоритете. Раскините сарадњу са особом која вас дуго
иритира. Новац који очекујете
мало ће каснити. Покажите више
љубави према партнеру и не дозволите да у везу уђе неко трећи.

Девица

Рибе

НАЈВЕЋА
РЕКА У
БУРМИ

(23. 8 – 22. 9)

4

(19. 2 – 20. 3)

Ако сте запослени, пред вама је
повољан период. Они без посла
могу очекивати понуду за посао,
па макар и хонорарни. Могуће је
да ћете од неког рођака добити
извесну своту новца. Љубавна
ситуација није сјајна, али свако
има право да машта.

ХЕРЦЕГОВАЧКИ
ПИСАЦ
(Светозар)

АНАГРАМ

5

Финансијска помоћ вам стиже
од неког блиског пријатеља или
рођака. Спремате се да направите велике промене у каријери,
али требало би да се мало стрпите. Баците се на сређивање свог
љубавног живота. Ту све пршти
од страсти.

Бик
Проверите да ли сте адекватно
решили сва имовинско-правна
питања, јер би могао бити поново актуелан проблем на који сте
већ заборавили. Стишајте свој
такмичарски дух и своју нервозу
да не бисте узроковали проблеме
у партнерском односу.

НАД, ПОВРХ
ДЕО
КАПУТА

ГАСОВИТИ
ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТ

(23. 9 – 22. 10)

Пробајте да се што више дистанцирате од тренутних догађања,
како на послу, тако и у породици.
Све ћете доживљавати превише
лично, а чак ћете бити и иницијатор многих сукоба. Колико год да
делују примамљиво, избегавајте
везе са заузетим особама.

ЛАГАНИ
МУЗИЧКИ
РИТАМ
ГРАД И
ЛУКА У
БУГАРСКОЈ

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Будите опрезни да не бисте повредили неки зглоб. Седмица
пред вама препуна је догађања.
Смењиваће се ред лепог, па ред
стресног. Новац ћете обезбедити
додатним радом. Слободни Близанци имају могућност да упознају занимљиву особу.

ЖИТЕЉ РУСИЈЕ
НЕМАЧКИ
ПОЛИТИЧАР(Вили)

ИНСЕКТ
СЛИЧАН
ПЧЕЛИ

Ован
Можете очекивати да се стање на
послу промени набоље крајем
седмице. Понуде од прошле године могу бити поново актуелне. Не
журите с доношењем одлука, ни
пословних, а ни приватних. Прихватите руку помирења од партнера или старог пријатеља.
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Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Активни сте можда и превише, па
сте склони прављењу грешака.
Новчане заврзламе успешно решавате преко неке институције. Контакти са странцима даће повољне
резултате. Нисте превише романтични у овом тренутку. Немојте се
упуштати у паралелне везе.

АМЕРИЧКА ДИВА
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ВОДОРАВНО: 1. живахни салонски плес, 2. раздвајати, 3. ексер,
клинац – целокупан, 4. конац – течни хемијски елемент, 5. енигматски клуб (скр.) – тропски ветар, 6. војнички извештај, 7. житељи арктичких предела, 8. идеја, замисао – авенија (скр.), 9. узано,
тесно – за (лат.), 10. бања у Пиринејима – ловина, 11. пустињске
поворке, 12. некадашњи новинар и публициста (Драгослав).
УСПРАВНО: 1. амерички писац нобеловац (Вилијам) – популарна
финска рок певачица (Марија), 2. карактеристика, особина – ексцес, 3. измирен, раздужен (стр.) – град у Италији, 4. визија за време спавања – делатност, рад – део коњске опреме, 5. то јест (скр.) –
име кошаркаша Паспаља – орган чула слуха, 6. присталице расне
сегрегације – градић у Црној Гори, 7. престоница Канаде – питоми
кестени, 8. град у Боки Которској – српски одбојкашки репрезентативац (Марко).
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Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња, почев од осенченог поља, добићете једну занимљиву мисао француског песника надреалисте Пола
Елијара о успеху.
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РЕШЕЊА – Скандинавка: дрзница, радикал, Адела, е, гола, рк, оса,
Рус, ст, бала, л, Орјен, анданте, Варна, н, азот, на, НИН, рад, дв, Дуро, р, мрков, Иравади, Ћоровић. Укрштеница: фокстрот, одвајати,
клин, сав, нит, жива, ек, пасат, рапорт, Ескими, мисао, ав, уско, про,
спа, улов, каравани, Адамовић. Судоку: 847315296, 136249758,
259678341, 493762185,
718597462, 562481937, 971836524,
385124679, 624957819. Коњићев скок: Ко се пење степеницама
успеха, тај се не жали да је остао без даха. Анаграм: Ева Лонгорија.
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СВЕ ВИШЕ ГРАЂЕВИНА САБЛАСНОГ ИЗГЛЕДА

ДУХОВИ ОДУМИРУЋЕГ ГРАДА ОКО НАС
Свако ко је у животу видео довољно света, то јест имао могућност да обиђе макар неколико уређених градова, свестан
је величине коју му такво путовање доноси, односно те испуњености душе позитивним
узбуђењем.
А оно што једно место чини
препознатљивим, поред људи
и поднебља, свакако су грађевине које га красе.
Или га, с друге стране, руже! Као, нажалост, у нашем
случају...

десет седам парцела у једну,
без чега ни продаја не би била могућа. Касније је цео хотел испражњен и на томе се
ста ло. Је ди на свр ха ве ле лепног објекта је да су тамо и
да ље ан те не ка блов ских
оператера.
Још један визуелни кошмар
је легендарна „Слободина” кафана „Код Недељка”, чији је
стечај почео пре равно десет
година – 16. фебруара 2009.
Агенција за приватизацију је
годину и по дана касније популарни „Корзо” предала Дирекцији за изградњу и уређење Панчева, и то након више
молби. И отада ништа?! Колају приче да су многи заинтересовани за куповину током
2015. и 2016. године долазили
у поменуто јавно предузеће,

Архитектонски изглед неког
места је најупечатљивији на
прву лопту, нарочито уколико
у њему проведете краће време,
рецимо продужени викенд, како то данас обично бива. И онда се кући вратите препуни
успомена, утисака и с фотографијама и снимцима у накрцаним телефонима и апаратима.
То усхићење, нажалост, драстично спласне и произведе
контраефекат ако вас код куће
чека сивило свакодневице, коју поред осталог чини и сумо-

Кошмар „Код Недељка”
падању не назире крај. Наро- и нови назив хотела – „Царев
чито је болно видети руинири- двор”. А потом се „царевић”
не споменике културе и друге није више удостојио ни јављастаре грађевине, које би сва- ња на телефон...
ком цивилизованом друштву
служиле на понос.
Незамисливо је да би Немци, Енглези, Французи, па ни
Чеси, Мађари, Пољаци, дојучерашњи сироти совјетски „трабанти”, дозволили да им се урушава било који објекат усред
центра?! А тек да им
два нај ве ћа хо те ла
зврје празна деценијама?! Да им култна
кафана на најударнијем шетачком шпицу
буде прелепљена којекаквим плакатима
за наступе нискобуџет них пе ваљ ки?!
Или да једна од најстаријих пивара у ре„Тамишке” антене дело красе
гиону, која би ускоро
напунила три века, деИсте године, као последња али су их службеници слали
лује као аветињска по- имовина из „Слободине” сте- код стечајних управника, не
луспаљена изба?! А чајне масе, продат је још је- знајући ко је управитељ. Или
где је у тој ниски цр- дан чувени хотел – „Тамиш”, су се из неког разлога правили
них бисера безброј раи то фирми „Алмекс”, за 211 луди. Све у свему, Дирекција
зних већих или мањих локала?
Краћи историјат
„Слободине”
пропасти
Узмимо, рецимо, хотел „Слободу”, који је
ду го био оми ље но
уточиште декадентних ликова. Тај објекат у најужем центру,
А обнова Старе пиваре?
на о чи глед Град ске
ран поглед на оно што вас окру- управе, дуго је био под хипожује. И док су вам још увек теком као залог за кредит претжива сећања на раскошне, очу- ходног власника (Живка Узелване и надасве уређене урба- ца). АИК банка је касније отнистичке лепоте, постане вам купила цео пакет и у међуврејош очигледније колико је ваш мену затворила зграду препо- милиона динара. Цео посту- је у међувремену расформиград хендикепиран и ојађен не- зна тљи вим па но и ма. На кон пак трајао је толико дуго зато рана, а легендарни „Корзо”,
бројеним тугаљивим изразима низа перипетија у марту 2016, што су надлежне службе го- омиљено окупљалиште панчефасада. Још горе – све је више на опште одушевљење, „Сло- динама радиле на укрупњава- вачких боема, претворио се у
оронулих објеката чијем се про- бода” је продата Смишљен је њу, то јест на конверзији два- ругло без преседана.

ОДРЖАН ИЗВИЂАЧКИ МЕМОРИЈАЛ У ОШ „МИКА АНТИЋ”

„Црне роде” у знак сећања на Ацу
Доскорашња чета Одреда извиђача „Надел” из Старчева и
сама је 29. јануара прерасла у
нови одред, под називом „Црне роде”, чија је прва радна
скупштина одржана у недељу,
3. фебруара, у ОШ „Мика Антић” на Стрелишту.
Након церемоније давања
обећања и завета нових чланова, као и поделе марама, организовано је и прво такмичење
под називом Меморијал „Александар Аца Станковић”, посвећено пре две године преминулом младом извиђачу.
Уводне речи изговорила је
Лејла Жугић Марић, старешина новооснованог панчевачког
одреда, а окупљенима су се
обратили Предраг Станковић,
Даниела Јајић и Миша Соколовић, родоначелници новог

Страну припремио

Јордан
Филиповић

старчевачког извиђаштва, изразивши идентичну жељу – да
и овај одред настави стазом
успеха „Надела”.
Панчевачки скаути су потом
отпевали две песме уз пратњу
музичара, којима ће се представити на предстојећем такмичењу „Извиђачи певају” у
Београду, а прочитали су и
текст Мирослава Мике Антића о извиђачима.

А онда је један од најбољих
Ациних пријатеља и његов извиђачки водник, Марко Ристић, у неколико реченица описао тог вечитог дечака коме је
опака болест прекинула живот
у 24. години.
– Нарочито је дирљива прича о томе када је Аца, враћајући се с пецања, помогао једној
баки да унесе дрва. Након дватри сата напорног рада стари-

ца га је питала зашто јој помаже када је и не познаје. Он јој
је без размишљања одговорио
да је најсрећнији када може да
се нађе неком коме је то неопходно – присетио се Ристић.
Поред извиђача, на такмичењу, које је било појединачног
карактера, учествовали су и ученици школе „Мика Антић”. Они
су првенствено дошли да се упознају са овим покретом, а неки
су и изразили жељу да се прикључе скаутима.
Међу десетак дисциплина
деци су најинтересантнији били „Летећи ћилим”, „Штуле”,
„Икс-окс”, „Пирамида од чаша” и „Меморија”, а надметања је надгледала комисија састављена од родитеља. Све то
будним оком посматрали су
старешина Лејла Жугић Марић и начелник Филип Станковић, рођени брат покојног
Александра. Програм је водила Милица Чича, један од стубова овог одреда, а целом програму присуствовала је и заменица директора школе „Мика Антић”.

Ту су и дру ге не ка да шње
„Сло бо ди не” ка фа не, по пут
„Патке” и „Слоге”, које су продате 2011, али у овом случају

ја, чија изградња траје већ двадесет пет година.
О томе је „Панчевац” писао
у претходном броју, а свим по-

Дуг пут од „Слободе” до „Царевог двора”
су их власници препустили зу- менутим зградама бавиће се у
бу времена.
наредним бројевима.
И зашто је то тако?! Ко је крив
Шта би са обновом Старе
због тога?
пиваре?
Вероватно сви (и све) помаКада је реч о старој Вајфертовој ло – пре свега властодршци у
пивари, ту је тугa још големија. последњих неколико деценија,
Након пропасти ове фабрике, који се углавном ваде на недокада ју је турски „Ефес” продао статак надлежности, па ана„Хајнекену”, стечај је отворен хрони закони и прописи, али и
2008. године. Отада се халама у сви ми обични смртници који
којима су вековима настајали смо огуглали и изгубили осегалони пенушавог пића гнезде ћај за естетику, помирили се с
голубови, мишеви и пацови, да туробном свакодневицом и пуби у новембру 2014. године Град ким преживљавањем и на парасписао конкурс за обнову Ста- мет нам не пада да дрцнемо за
ре пиваре. У фебруару је иза- спас општег добра.
бран најбољи – ауторски тим
И зато полако али сигурно
који је предводио Дејан Миљ- постајемо град духова (не раковић, уз констатацију да пред- чунајући извесни тржни ценлог иде на даљу разраду и реа- тар), не само због последица
лизацију, али се ни до данас ни- учесталијих одлазака наших
је много одмакло.
људи за егзистенцијом у бели
Ту су и многе друге зграде, свет већ и због његовог све сапопут „Пануке”, покрај Музе- бласнијег визуелног изгледа.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Милица
Мајушна женка покупљена је са улице током недавних хладних дана, али
људи који су јој пружили
привремено склониште не
могу још дуго да је задрже.
Стога Милица хитно тражи нови дом, а будући власници неће погрешити, јер
је она веома умиљата и воли људе; притом брзо учи и некоме ће без сумње бити најбољи пријатељ.
Све у вези са овом њушкицом биће обезбеђено, а информације о њој могу се добити на телефон 069/571-99-40.

Златица
Ова изузетно мирна и добра мешанка, која у себи
има крви златног ретривера, пронађена је промрзла и неухрањена пре неколико недеља и отада се
на ла зи у при вре ме ном
смештају.
У том стану је потпуно
не при мет на, не ствар но
мирна, умиљата и научена да нужду обавља напољу; добро се
слаже и с другим псима и, што је интересантно, након свега
што је преживела и даље верује људима.
Златица је опорављена, стерилисана, вакцинисана, а ко
удоми ову слаткицу, имаће обезбеђен превоз. Све друго може се сазнати на телефон 062/227-393.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

НА РЕДУ МЕЧЕВИ ИСТИНЕ
Одбојкашице Динама
опет против Уба
Борац дочекује
Железничар

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

БРОНЗАНА ШТАФЕТА
У атлетској дворани у Београду прошлог викенда је одржано Првенство Србије за сениоре.
Као и на сваком државном
шампионату, конкуренција је
била веома јака, али и поред
тога АК Динамо је увећао своју богату ризницу трофеја.

У трци штафета на 4 x 400
метара Динамо је освојио бронзану медаљу и тако наставио
континуитет освајања одличја с најјачег атлетског такмичења у земљи. Екипу су чинили: Дамјан Шуља, Данијел

Козловачки, Милош Гашовић
и Иван Божанић.
Такође прошлог викенда, у
Будимпешти је одржан сениорски атлетски митинг, на
којем је учествовала Марија
Мркела.
Иако још увек пионирка,
Марија се храбро борила са

старијим такмичаркама, што
је резултирало новим личним рекордима. У трци на
400 м заузела је шесто место
с резултатом 58,98, а трку на
800 м завршила је на четвртом месту, с временом 2:22.

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ТАМАРА ПУТУЈЕ У ДАНСКУ
После завршних припрема које су обављене у Крагујевцу најбољи млади каратисти Србије
путују у дански град Олборг,
где ће бити одржано Првенство Европе за кадете, јуниоре
и млађе сениоре.

првак Србије у својој категорији и освајач двеју бронзаних медаља на Балканском првенству, као и двају сребрних одличја на Купу Србије. Она је фантастичним резултатима по-

Спуштена је завеса на регуларни део шампионата у најјачим
одбојкашким лигама у нашој
земљи. Суперлигаши и суперлигашице, сада подељени у две
групе, односно две мини-лиге,
од прошлог викенда воде велике битке, неко за титулу, а
неко за голи живот.
Одбојкашице Динама се надмећу у плеј-аут мини-лиги, где
ће у међусобним дуелима против Партизана, Клека и Уба покушати да надокнаде све пропуштено из регуларног дела првенства и некако се докопају
деветог места, како би избегле
селидбу у нижи ранг. Популарним панчевачким „лавицама”
неће бити нимало лако у овој
„мисији”, јер Партизан у овом
тренутку има чак шест, а Клек
четири победе више. Као главни конкурент у грчевитој трци
за опстанак остаје екипа Уба,
коју је Динамо у последњем
колу шампионата савладао с
3:2 и тако продужио наду да и
од јесени може да се надмеће
међу најбољим српским тимовима. Убљанке имају само две
победе више, па би у међусобним окршајима двеју екипа могло да дође и до ротације места на коначној табели. Тако
бар прижељкују поклоници игре
преко мреже у нашем граду...
Девојке које предводи тренер Никола Јерковић прошлог
викенда у Београду су одмериле снагу с Партизаном. Иако
су поново приказале добру игру
и имале прилику да наставе
низ добрих резултата, у првој
од шест „утакмица истине” нису успеле да направе изненађење и још више „закувају” ситуацију на дну првенствене табеле: Партизан–Динамо 3:1, по
сетовима 17:25, 25:17, 25:23 и
25:15.
Јелена Петров и њене саиграчице одлично су започеле
и овај меч. Потпуно су надиграле фаворизовани Партизан
у првом сету и тако наговестиле још један тријумф. Поново
је ударна игла „лавица” била
Сара Павловић, али врло запажену улогу играле су и Драгана Марковић, Ана Јакшић, Милица Шорак, Бјанка Петковић
и Јована Симић.
Динамо је сјајно започео и
други сет. „Црно-беле” нису никако успевале да успоставе кон-

тролу над утакмицом, али таква слика на терену виђена је
само до средине сета. Упорне
Београђанке успеле су да изједначе, а потом и потпуно преокрену резултат у своју корист.

це Партизана имале више концентрације, али и среће, па су
повеле са 2:1 у сетовима.
Иако се панчевачке „лавице”
налазе у незавидној ситуацији,
трка још увек није завршена ни

Највећа одбојкашка драма
виђена је у трећем сету, када је
практично и одлучен победник
ове утакмице. Играло се поен
за поен све до самог финиша,
када су искусније одбојкаши-

изгубљена. До краја плеј-аут мини-лиге остало је још пет рунди, а свака од тих утакмица
представљаће велико искушење за одбојкашице из нашег града. „Лавице” су небројено пута

до сада показале да су најбоље
када је то најпотребније, па зашто тако не би било и у финишу овог шампионата.
Већ у суботу, 9. фебруара, у
наш град долази екипа Уба, Динамов главни конкурент. Победа се домаћем тиму намеће као
императив, а до ње ће лакше
стићи уз помоћ с трибина. Зато
овај меч, који почиње у 19 сати, не би требало пропустити.
Одбојкаши Борца су наставили победнички низ у Првој
лиги. Они су прошлог викенда, у 17. колу, у Лозници савладали истоимени домаћи тим
с 1:3, по сетовима 26:24, 26:28,
17:25 и 16:25.
Иако су дуел против последњепласиране екипе добили теже не го што су оче ки ва ли,
момци које предводи тренер
Душан Јовић искористили су
кикс другопласираних Нишлија, па је сада првенствена трка
у овом рангу поново постала
врло занимљива.
Борац је на трећем месту, са
само победом мање од Ниша,
а у суботу, 9. фебруара, дочекује неугодни Железничар, који је у 17. колу управо и начинио велико изненађење и савладао Нишлије. Овај меч почиње у 16 сати.

Наредног викенда панчевачки стрелци ће учествовати у фи-

налу Купа Србије који ће бити
одржан у Смедереву.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” УВЕК У ВРХУ

И овог пута Карате клуб Динамо имаће свог представника на највећој карате смотри
на Старом континенту. Наш
град ће представљати млађа
сениорка Тамара Живић, која
ће се надметати у категорији
до 61 кг. Тамара је актуелни

Стране припремио

Александар
Живковић

тврдила да је заиста била
најбоља у 2018. години у
нашој земљи и да је с правом за слу жи ла по ве ре ње
селектора.
Тамари ће ово бити дебитантски наступ на европском шампионату. Одлично је припремљена и максимално мотивисана да се
пред ста ви у нај бо љем
светлу.
Нама само преостаје да јој
пожелимо много среће у
Олборгу.

Међународно такмичење у гађању из ваздушног оружја под
називом „Војводина куп” одржано је прошлог викенда у Новом Саду. У врло јакој конкуренцији надметао се и панчевачки репрезентативац Дејан
Пешић.
Првог дана такмичења Дејан
је ушао у финале од осам најбољих сениора, с резултатом од
617,8 кругова, да би потом у
финалу заузео пето место.
Другог дана турнира одржано је надметање мешовитих парова. Дејан је поново наступао
са Иваном Марић, јуниорком
КСС-а Полицајац из Београда.
Она је упуцала 413,5 кругова,
а Дејан је остварио резултат од
412,2 круга, па су освојили четврто место.
Овај пар у популарном „миксу” је наступио већ десет пута
и готово увек био у финалу, па
ће наставити успешну сарадњу
између панчевачке „дружине”
и београдског Полицајца. Панчевац Бранислав Парезановић,

који је након успешне јуниорске каријере у репрезентацији
Србије наставио такмичење у
сениорској екипи КСС-а Полицајац, овог пута је освојио сребрну медаљу у гађању из ваздушног пиштоља.
Поред њега, у панчевачкој
стрељани редовно тренира и
његов клупски колега, такође
Панчевац, Василије Гроза, који је претходног викенда, с 566
кругова, освојио златну медаљу на Првенству Београда.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ЏУДИСТА

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВЦИ
На Првенству Војводине у џуду у конкуренцији полетараца
и кадета одличне резултате
остварили су и наши најмлађи
суграђани.
Златно одличје у надметању полетараца освојио је Урош
Ђуришић, члан ЏК-а Динамо,
а сребрним медаљама окити-

ли су се Кристијан Балог (ЏК
Панчево), Никола Раданов
(Динамо) и Матеја Илић, џудиста старчевачког ЏК-а
„Академија Јочић”. Бронзе су
зарадили Никола Долинга из
Динама и Дуња Јочић из
Старчева. Првенство Војводине у конкуренцији кадета би-

ло је и квалификационо такмичење за државни шампионат који ће бити одржан 16.
фебруара.
Талентовани борац Динама
Данијел Маравић постао је
шампион наше покрајине, док
се Лазар Албијанић окитио
бронзаним одличјем.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СИЛНИ КАЧАРЕВЦИ

ТАМИШ ВЕЋИ ОД ДУНАВА

На Првенству Војводине у џуду за полетарце и кадете, које
је одржано прошлог викенда у
Степановићеву, чланови ЏК-а
Јединство из Качарева постигли су сјајне резултате.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–УБ
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 16 сати

Следи гостовање
у Новом Саду

Најсјајнија одличја освојили
су Кристијан Лехни и Илија
Анђеловић. Михајло Анђеловић се окитио сребром, а бронзе су заслужили Максим Стојановски и Растко Анђеловић.
Ови сјајни млади борци пласирали су се на Првенство Србије, које ће бити одржано у
Београду.

СРЕТЕЊЕ 2019.

У оквиру припрема за предстојећа искушења, каратисти Младости су прошлог викенда учествовали на међународном турниру „Сретење 2019” у Аранђеловцу.
У конкуренцији 500 такмичара из Црне Горе, Румуније,
Македоније, Бугарске и Србије, Панчевци су освојили пет
медаља.
Златом се окитио сениор Милош Макитан, сребрна одличја
су заслужиле Тара Ђурђевић и
Наташа Пап Марковић, а бронзана одличја су зарадили Никола Брацановић и Ана Тубић.

„АЉЕХИН”
НАЈБОЉИ
Шахисти панчевачког „Аљехина” имали су много успеха претходних дана.

На турниру у Смедереву у
групи најмлађих учесника прво место су освојили Андреј
Добричан и Пантелија Попић.
Златне медаље су заслужили и
Марко Живков и Вук Каначки,
свако у својој категорији, а у
надметању најстаријих дечака
убедљиво је тријумфовао Лука
Петронијевић.
У укупном пласману на овом
престижном турниру ШК „Аљехин” је заузео прво место.
На традиционалном шаховском надметању у Батајници
од лич но су игра ли Пе тар
Ћосић и Матеја Мијушковић,
ко ји су осво ји ли брон за на
одличја.

Овог викенда
Одбојка

Десета победа
кошаркаша из
нашег града

Тамиш полако али сигурно плови ка Суперлиги. Момци које
предводи тренер Бојан Јовић,
у оквиру 19. кола Кошаркашке
лиге Србије, прошлог викенда
остварили су и десету првенствену победу, па су се тако
још више учврстили у горњем
делу табеле.
У Хали спортова на Стрелишту гостовао је Дунав из Старих Бановаца, одувек неугодан
противник и тим за свако поштовање. Ипак, није лако играти против Тамиша у Панчеву.
Клуб из нашег града још једном
је потврдио због чега га, с правом, кошаркашка јавност Србије сврстава међу најбоље и најорганизованије клубове: Тамиш–
Дунав 99:77, по четвртинама
24:19, 22:17, 30:18 и 23:23.
Душан Кнежевић и његови
саиграчи су на самом почетку
утакмице наметнули свој стил
игре и имали апсолутну контролу над свим дешавањима на
терену. У прва два и по минута
није било поена из игре, а домаћи тим је већ на самом почетку морао да мења формацију, јер је први плејмејкер Александар Илкић морао да напусти терен, пошто је изврнуо

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЕЛАН
недеља, 12 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
зглоб. Његово одсуство с терена успешно су „попунили” Саша Радовић и Александар Торњански. Иако су гости у првој
четвртини имали три успешна
шута за три поена, Тамиш је
чврстом и организованом игром
показао да је у овом тренутку
бољи састав.
Другу четвртину домаћи су
започели још боље. „Тројкама”
Крстовића и Јековића брзо су
дошли и на „плус” дванаест поена, али су гости убрзо узвра-

тили мини-серијом погодака,
па је Бојан Јовичић био принуђен да затражи тајм-аут. Панчевачки „храм спорта” загрмео
је од разговора тренера са својим играчима, али критика је
уродила плодом. Тамиш је заиграо боље, а Смиљанићева „тројка” у последњим тренуцима првог полувремена допринела је
да домаћи на одмор оду с десет
поена „вишка” (46:36).
Почетком треће четвртине гости су за непуна два минута смањили предност Тамиша на 46:43,
али за нешто више нису имали
ни снаге ни умећа. Јековић и
Смиљанић су новим погоцима
за три поена вратили свој тим
на прави колосек, а потом се
разиграо и омладински репрезентативац Милоје Шушић, који је са два успешна продора
довео Тамиш и до двадесет поена предности. Гости нису имали решења за разноврсну игру
Тамиша, који је трећи период
утакмице добио са чак дванаест поена, па је победник тада
практично био и одлучен.

– Очекивали смо тешку утакмицу против Дунава, па морам
да честитам момцима на приказаној игри. Овог пута бих похвалио млађе играче, који су
на прави начин искористили
указану прилику. Уносили су
добру енергију у екипу и дали
велики допринос заслуженој
победи – рекао је на конференцији за новинаре после утакмице први тренер домаће екипе Бојан Јовичић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Митровић (11 поена), Чабрило (седам), Илкић,
Ра до вић (се дам), Кр сто вић
(осам), Кнежевић (12), Торњански (13), Шушић (осам),
Јековић (16), Смиљанић (17
поена) и Лабудовић.
Тамиш наредног викенда гостује у Новом Саду, где ће се
састати с домаћом Војводином.
Биће то још једно велико искушење за Душана Кнежевића
и његове саиграче, али у случају позитивног исхода Тамиш
ће направити велики корак ка
Суперлиги.

СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

3:1

ПРВА ЛИГА
Лозница: ЛОЗНИЦА–БОРАЦ

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

32:27

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ

99:77

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА

69:78

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

83:65

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НОВА ТИТУЛА
Шаховска школа чији је власник селектор наше репрезентације интернационални мајстор Дејан Несторовић прошлог викенда је организовала
кадетско првенство.

С ПРИПРЕМА ФУДБАЛСКИХ ЕКИПА

ПОЈАЧАЊА, ТРЕНИНЗИ, УТАКМИЦЕ...
Фудбалери Железничара вредно тренирају под командном
палицом првог тренера Горана Мрђе, како би и у пролећном делу шампионата Српске
лиге група „Војводина” играли запажену улогу. Упоредо с
тренинзима, почело је и играње контролних утакмица, а
клуб се појачава и новим кадровима.
Недавно је за координатора
млађих селекција ФК-а Железничар именован искусни
Небојша Петровић Марадона.
Некадашњи тренер Динама,

Силекса, Победе, ПСК-а, Синђелића, Младеновца, Рада и
БСК-а, заједно са Синишом Радуловићем и Звонком Лазаровим, који предводе пионире и
кадете Железничара, покушаће да рад млађих селекција популарне „дизелке” подигне на
још виши ниво.
Долазак искусног стручњака на овако важну функцију у
сваком клубу само је још један
доказ да Железничар жели још
озбиљније да се посвети раду
са својим млађим категоријама, што је битан услов за успешно функ ци о ни са ње сва ког
спортског колектива.
Прву контролну утакмицу сениори Железничара одиграли
су у недељу, 3. фебруара, у Иванову, где су домаћу Стрелу,
члана Прве јужнобанатске лиге, савладали с 3:1.
Панчевци су оправдали улогу фаворита, па су тријумфовали с 3:1. Голове за Железничар постигли су Шобат (два) и
Ковачевић, док је стрелац за
Стрелу био Гуран.
Тренер тима из Иванова Милорад Рајковић је Железничару супротставио екипу у саставу: Зековић, Чех, Балог, Панић, Петровић, Кочић, Максимовић, Гуран, Исаиловић, Б.
Савановић и Гушавац, а прилику су добили и: Лукић, М.
Савановић, Цветановић, Пановић, Мачак и Дудуј.
Шеф стручног штаба „дизел ке” Го ран Мр ђа у пр вој

контролној утакмици на терен је извео следећи тим: Нико лов ски, Ани чић, Трип ко вић, Јанкулов, Ђорђевић, А.
Павловић, Ђ. Павловић, Мандић, Ста ној ко вић, Шо бат и
Ковачевић, а играли су и: Ката нић, Ру ња ић, Лу кић, Пе тровић, Радисављевић, Ф. Бугарчић, М. Бугарчић, Вучетић, Амбруш, Танасковић и
Санадер.
Контролно одмеравање снага током викенда имали су и
фудбалери Младости из Омољице, који се надмећу у Војвођанској лиги „Исток”. Они су
на терену поред Хале спортова
на Стрелишту савладали Слогу из Банатског Новог Села,
члана Прве јужнобанатске лиге, с 3:2 (1:2).
Голове за Младост постигли
су Пештерац (два) и Гиговић,
а за Слогу Сарић и Шево.

Учествовало је око 70 шахиста из целе Србије, а играло
се по рапид систему, с темпом од 15 минута по играчу
за партију.
Марко Милановић, актуелни петоструки кадетски првак
Србије у свим шаховским дисциплинама, такмичио се у
старијој групи и са шест поена из шест партија заузео је
прво место.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сб4)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО УГАСИО И ЗВЕЗДУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Спиритус
Спиритус, ауторитет изнад облака.
Спиритус, код тебе никад нема грешака.
Нико не зна мале тајне које знам само ја.
Јер магија за нас је само лака песмица.
Ти ми се тако свиђаш.
Тако ми се свиђаш.
Тако лепо причаш.
Тако ми се свиђаш!

Настављен
фантастичан низ
Четрнаест утакмица
– четрнаест победа
Њима нико не може ништа. Они немају правог ривала... Рукометаши Динама настављају шетњу по Суперлиги.
Бранко Радановић и његови саиграчи
су прошлог викенда, после зимске паузе, одиграли прву званичну утакмицу у
новој години, а наставили су по старом. Да побеђују.
Дерби 14. кола Суперлиге одигран је
у Хали спортова на Стрелишту. Иван
Петковић и његова екипа дочекали су
Црвену звезду. Био је то прави празник
спорта у нашем граду, а Београђани су
имали и огромну подршку својих навијача. Популарне „делије” бодриле су
своје миљенике током читаве утакмице, а паљење бакљи изазвало је и два
краткотрајна прекида сусрета, али ништа није вредело. Тим из Панчева је
још једном показао да је у овом тренутку много бољи: Динамо – Црвена звезда 32:27 (17:11).
Домаћи рукометаши су од самог старта кренули силовито, а Вељко Милошевић, Иван Димитријевић и Ненад Вучковић су својим ефектним головима
ставили до знања противнику да се неће баш лепо провести на Стрелишту.
Динамо је повео с 3:0, Звезда је успела
да смањи на 3:2, а онда је сјајни голман
Дејан Златановић одбранио „зицер” Зве-

здиним рукометашима, а из брзе контре Александар Пилиповић повисио је
на 4:2... Све што су гости успели да ураде, било је да изједначе на 5:5, али онда
су Савић, Пилиповић, Милошевић, Вучковић, Баруџић и Дистол у снажним
налетима и прецизним шутевима довели Динамо до вођства од чак 13:5. Гости су успели у последњим тренуцима

игре у својим рукама. Црвена звезда је
у 46. минуту успела да се приближи на
три гола „минуса” (24:21), али то је било све од ње. Тренер Петковић је реаговао тајм-аутом, а Јован Стојановић је
потом постигао ефектан погодак за 25:21.
Уследила је блокада капитена Радановића, па одлична одбрана голмана Радовановића, а онда и серија погодака

Позови ме
За нашу реку нема више чистог извора.
За твој мук имам толико питања.
Постоје ли једра за ветрове који долазе.
Сад јасно видим промене и застајкујем и колебам се.
Ал’ има нешто што ме спречава да оставим све, све наше
корене.
Да растерам зле духове, позови ме, позови ме.
Да живимо од истине, позови ме.

првог полувремена да постигну погодак из седмерца, али су и поред тога на
одмор отишли са „минус” шест (17:11).
Слика на терену није се променила
ни после паузе. Динамо је и даље био
тим који доминира и држи све конце

домаћег тима (Стојановић, Димитријевић, Костадиновић) којом је дефинитивно стављена тачка на дерби.
Динамо је играо у саставу: Милошевић (четири гола), Пилиповић (три),
Радановић, Стојановић (два), Димитријевић (осам), Савић (један), Јездимировић, Јовановић, Павловић, Златановић,
Дистол (два), Миленковић, Баруџић (четири), Костадиновић (пет), Вучковић
(четири гола) и Радовановић.
– Прибојавао сам се ове утакмице, али
момци су играли максимално професионално и ангажовано. Били су дисциплиновани, конкретни. Црвена звезда је
показала да је изванредан тим, али састав који још увек нема довољно искуства. Ми идемо даље, нема попуштања у
интензитету рада. Спремамо се за наредне првенствене окршаје, али и за успешан наступ у Купу Србије. Захвалио бих
још једном и фантастичној панчевачкој
публици која нас бодри и подржава на
свакој утакмици – рекао је шеф стручног штаба Динама Иван Петковић.
Утакмицу 15. кола, против последњепласиране Слоге, „жуто-црни” су одиграли у четвртак, 7. фебруара, у Пожеги.
А. Живковић

Сан је јак
Улице су беле, дајем им твоје име.
Снага је у нама, сан је ту.
Сан је јак!
У њему ти и ја.
Капље мрак, са твојих усана.
Ти си сликар моје слике.
Ја сам станар твоје душе.
Зле су речи тако смешне, око нас кад се руше.
Текст и музика: Џакарта

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Сара Курељушић,
гимназијалка:

Алекса Дрофаник,
гимназијалац:

Милан Стојанов,
гимназијалац:

– Видећу се с
друштвом и спремаћу
се за упис на факултет.
Желим да упишем
Факултет ликовне
уметности, па зато
одлазим у атеље и
радим.

– Ићи ћу код
другарице на журку
поводом осамнаестог
рођендана, али
оставићу времена и
за учење.

– За викенд
идемо код другарице
на рођендан и надамо
се лепом проводу и
дружењу.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом
одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног
и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150
(редакција и огласи), 013/300-820 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415-05 код „Banca
Intesa” Панчево и 200-2286400101001-61 код 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

