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Село

ПЛАНОВИ АТП-а ЗА ОВУ ГОДИНУ

ВРАТИТИ СТАРЕ, ОСВОЈИТИ НОВЕ ПУТНИКЕ
Приходи панчевачког
превозника у прошлој
години били већи од
дотација из градског буџета
Пословање и даље
отежавају нелојална
конкуренција и стари
аутобуси
„Јавно комунално предузеће АТП има
визију да постане водећи превозник путника у региону и да квалитетом својих
услуга врати старе кориснике и освоји
поверење нових”, пише у Програму
пословања АТП-а за 2018. годину.
Међутим, намеће се питање колико
је то изводљиво ако се узме у обзир да
се у том документу може прочитати и
да на пословање ове фирме још увек
знатно утичу нелојална конкуренција
у виду приватних превозника и велики број изузетно старих аутобуса.
У програму пословања може се прочитати и да је добар јавни превоз „од
фундаменталног значаја за квалитет
живота становника Панчева” без обзира на пораст броја личних аутомобила
у граду. Наведено је и неколико циљева АТП-а, а то су повећање ефикасности и обезбеђивање вишег квалитета
транспортних услуга, боља искоришћеност Ауто-базе, оптимизација људских
ресурса и стварање еколошки прихватљивог јавног превоза путника у граду
ради заштите животне средине.
АТП обавља јавни превоз путника
на територији површине 757 километара на којој живи 136.049 становника (на градску популацију отпада 84.211

становника, а на сеоску 51.838). Аутобуси највећег панчевачког превозника превозе путнике на једанаест линија укупне дужине 199,1 километар.
Просечна дужина једне линије у градском саобраћају је 18,1 километар. То
је, како се наглашава у Програму пословања АТП-а, нелогично, јер је та дужина 2,5 пута већа од ширине територије на којој се налази Панчево.
Најдуже градске линије су 2 (Котеж
1 – Тесла – Долово) и 3 (Стари Тамиш
– Панчево – Јабука). Оне су дугачке
27 односно 25 километара и знатним
делом излазе ван територије градског
подручја. Ти правци су дужи од линије Панчево–Београд (17 километара
до „Дунав станице” односно 20 километара до главне аутобуске станице).
Линија до „Дунав станице” уједно је
и најкраћа АТП-ова међумесна линија, а најдужа је до Уздина (47 километара).

Када је реч о преосталим градским
линијама, најкраће су „четворка” (Центар – Месна заједница Младост – Минел,
дужине око 6,55 километара) и 5А (Месна
заједница Младост – Центар – Рафинерија, дужине око 7,4 километра).
Највећи број путника дневно се превезе на линији 14 (Котеж–Омољица)
и на линији 3 (Јабука – Панчево –
Стари Тамиш). На њима саобраћа највећи број полазака (35 на линији 14 и
27 на линији 3). После њих на врху
листе су линије за Банатски Брестовац, Банатско Ново Село и Качарево,
са по 27 полазака. Треба имати у виду
да прву линију користе и становници
Старчева и насеља Котеж 2 да би се
превезли до центра града или до фабрика у јужној зони.
Аутобусима градског превоза вози
се 70 одсто корисника АТП-ових услуга, а остатак иде међумесним аутобусима. Најоптерећенија је линија

Панчево–Београд, јер се њоме дневно превезе више од 6.500 путника.
Нај ма сов ни ја кате го ри ја међу
нашим суграђанима који свакодневно иду аутобусима за Београд јесу студенти (41,4 одсто). После њих су запослени (38 одсто) и ђаци (10 одсто).
Важно је напоменути и то да зараде
од продаје карата за Београд учествују са 70 одсто у структури прихода
АТП-а, а све остале линије са 30 одсто.
У Програму пословања АТП-а за ову
годину наведен је и податак да је за међумесни превоз потребно 24 аутобуса и 50
возача, а за градски превоз 37 аутобуса и
97 возача. Није познато има ли АТП
толико возила и шофера ако се узме у
обзир да они у последње време све чешће
одлазе у иностранство јер су незадовољни условима рада и примањима.
У Програму пословања АТП-а за 2018.
годину пише и да се расходи остварују
у износу за четири одсто мањем од планираног, због настојања руководства да
штеди где год је то могуће. Када је реч
о приходима, они ће бити пет одсто
нижи од планираних јер се није повећао број путника, као и због деловања
дивљих превозника.
Занимљиво је и да је АТП имао веће
сопствене приходе него што је добијао
од Града (595.128.864 према 247.615.954
динара). На финансијску ситуацију у
АТП-у у великој мери утичу и потраживања радника те фирме који су добили судске процесе током претходних
година.
Руководство АТП-а планира за ову
годину реализацију пројекта „Ековожња”. Он подразумева смањење потрошње горива и емисије издувних гасова.
М. Глигорић

Градска вода стигла у
четири места
» страна 11

Култура
Нова дела у фонду
Галерије савремене
уметности
» страна 12

Фото-репортажа
Базар и чаролија
разгалили Панчевце

» страна 29

Спорт
Шест деценија за понос

» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић Величковић

Замисли
Нова година... А као да је јуче био прошлогодишњи дочек. Све мислиш
полако, година је тек почела, а већ пола јануара оде. У глави се још увек
сабирају утисци о томе шта све није, а могло је да буде. И шта јесте, а
није требало. Није да ту нема и добрих ствари, али њих некако подразумевамо. Оне које нису истеране до краја или нисмо дали још „оно нешто”
да све буде како треба, стоје изнад главе и не дају нам мира.
Ипак, осврнућемо се само на позитивне примере. Не можемо заобићи
податак да је на нивоу града Панчева у културу у 2017. години уложено
око 300 милиона динара, а после тридесет година десило се то да из
додатних извора буде обезбеђено још додатних 40 милиона. За значајне
манифестације и пројекте који годинама чине да наш град буде познат
широм региона и света, ове године је подршка дошла и од Покрајине и
Републике. Није мала ствар у једној години обележити двадесет година
одржавања „Џез фестивала” и угостити неке од највећих светских звезда,
а да то уједно испрате и чувени светски џез критичари, који се сваке
године изнова задовољни и усхићени враћају у наш мали град. Важно је
поменути и да је фестивал „Дани духовне музике” почео да се одржава
такође пре двадесет година, а да ће Панчевачко српско црквено певачко
друштво, које га годинама организује, ове године обележити 180 година
постојања. Познато је колико је богата историја нашег града, а овако
вредне и драгоцене манифестације неопходно је неговати и улагати у
њихов даљи развој.
Још једна похвала може отићи и на рачун акције „Култура на дар”,
која је покренута ове године, а намењена је младима који када напуне
осамнаест година, од Града добијају ваучере од 3.000 динара за плаћање
улазница за културне догађаје. Уколико се акција настави и све већи број
младих мотивише да буду активни конзументи квалитетних програма,
на дуже стазе овај потез може бити више него добар и у једном тренутку
имаћемо праву и активну публику. Но то ће време показати. Једини апел
је да се не укидају поново ноћни аутобуси, како би и деца из околних
села могла да посећују културна дешавања. Нова година је стигла, одлучите да живот мало оплемените културом.
Имамо нову прилику да окренемо нови лист. Па да кренемо из почетка. Није лоша идеја написати на парчету папира: ја једноставно желим
да ове године остварим следеће циљеве… То може бити од рационалног
до потпуних фантазија. Живот је чудо. Некада редослед остваривања
жеља може да вас изненади. Покушајте да замислите како бисте се осећали следеће године у ово време ако све то успете.
Покушајте да будете срећни и да сваког дана барем једној особи измамите осмех на лице. Довољно је. Замислите како једноставне ствари могу
бити оне праве. А док замишљате, прочитајте слободан превод песме
„Imagine” Џона Ленона, која је некако увек адекватна у ово доба године.
Замисли да не постоји рај, веома је лако, само ако покушаш. И да не
постоји пакао испод нас, већ само небо изнад нас. Замисли да сви људи
живе за овај тренутак.
Замисли да не постоје државе, то уопште није тешко. Да нема ничега
због чега би људи убијали или умирали, или да не постоје религије. Замисли да сви људи живе у миру.
Можеш рећи да сам сањар, али нисам једини. Надам се да ћеш нам се
једног дана придружити и да ће сви на свету бити као један.
Замисли да нема материјалних ствари, питам се да ли уопште можеш.
Да не постоји ни похлепа ни глад, нити било каква братства. Замисли да
сви људи деле један свет.
Ти можеш рећи да сам сањар, али нисам једини. Надам се да ћеш нам
се једног дана придружити и да ће сви живети сложно као један.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Да ли је баш све
црно
У нашој јавности све чешће се могу
чути изјаве да у Србији никад није
било горе и критике на рачун тренутног стања. Лоше нам је правосуђе;

нема слободе за медије и новинаре;
по криминалу смо међу најнебезбеднијима у Европи; економска ситуација нам је ужасна и није ни најмање
тако ружичаста као што се стиче утисак на основу изјава државних челника. То су само неке од често понављаних критика.
Под утицајем тог црнила и песимизма често не приметимо да се објави нека позитивна информација из
које се може закључити да ипак није
све баш толико лоше као што на први
поглед изгледа.
Ових дана је објављено да је Србија у 2017. години имала највећи раст
туризма у региону југоисточне Европе и Медитерана, захваљујући чему
је остварена зарада од милијарду и
двеста милиона долара. Овај податак
није саопштио нико од политичара
из власти, већ Међународни туристички савез.
То није све, пошто је главни град
наше земље проглашен шампионом
пословног туризма у прошлој години, такође у региону југоисточне
Европе и Медитерана, с приходом од
800 милиона долара. Осим тога, Београд је на врху Си-Ен-Енове листе најзанимљивијих европских туристичких
дестинација. Пријатно изненађење за
посетиоце из иностранства била је и
Војводина, која је привукла пажњу
заинтересованих за гастрономску
понуду, Дунав, кулинарске специјалитете и етно-туризам.
Разлог за оптимизам је и куповина
концесија за Аеродром „Никола
Тесла”. Француска фирма која ће

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

будућих двадесет пет година бити
власник тог више него важног објекта није „од јуче”, јер газдује над још
осам аеродрома широм света. Ако се
таква компанија одлучила да инвестира у Србији, та одлука сигурно
није донета тек тако, преко ноћи.
Нема сумње да су нови власници београдске ваздушне луке узели у обзир
да број путника из Београда стално
расте и да ће се тај тренд наставити,
да се константно повећава број путничких и теретних авиона који слећу
на београдски аеродром или само
прелећу наш ваздушни простор (за
шта морају да плаћају поприличне
суме новца) итд.
Да у Србији није све баш црно како
многи мисле, причају и изјављују,
видело се и из извештаја Међународног економског програма о завршеном стендбај аранжману са Србијом.
У њему смо критиковани због незавршене пореске реформе и трансформације преосталих предузећа у
државном власништву, због стања у
правосуђу и државне администрације која је прегломазна. Међутим, списак ствари због којих смо похваљени
много је дужи од критика. На њему
су вредност националне валуте, пад
јавног дуга, ниска инфлација, стварање простора за капиталне инвестиције, благ пораст продуктивности,
смањење фискалних ризика, што утиче на отварање нових радних места,
и још много тога.
М. Г.

Руска пословица

Бал на води.
На Тамишу, 6. јануара
Снимио Милан Шупица

АКО ЈУРИШ ДВА ЗЕЦА, НЕЋЕШ УХВАТИТИ НИЈЕДНОГ.
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АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ

ЛЕКАРИ ГА ОТПИСАЛИ, АЛИ МИЛОШ
ДОКАЗАО ДА СУ ЧУДА МОГУЋА
Младића на Малти
прогласили
медицинским
феноменом
Лекари му нису
давали никакве
шансе, а он се враћа
у Србију
комерцијалним летом
Још једно чудо:
смањени трошкови
лечења
Наш суграђанин Милош Станисављевић Зец (28), који је у
ноћи између 6. и 7. децембра
прошле године доживео тешку
саобраћајну несрећу на Малти, враћа се у Србију највероватније у недељу, 14. јануара,
и наставља лечење на Клиничком центру у Београду.
Ове лепе вести обрадоваће
све оне који су до сада помогли у прикупљању новца за
Милошево лечење и за трошкове транспорта санитетом, који
на сву срећу Милошу неће бити
неопходан. Он ће се, како ствари сада стоје, вратити у нашу
земљу регуларним комерцијалним летом.
Савршено погрешна прогноза
Но трошкови Милошевог лечења на Малти износе око 25.000
евра, а у хуманитарним акција ма спро ве де ним од кра ја
децембра до данас прикупљено је око 10.000 евра. Стога је
нов ча на помоћ и те како
потребна и даље.
Да подсетимо, у ноћи када
је доживео саобраћајку, Милош
је с тежим повредама лица и
гла ве при мљен у бол ни цу
„Mater dei”, у којој је оперисан. Пре ма речи ма њего вог
брата Бојана, операција је трајала шест сати, након чега је
уве ден у инду ко ва ну кому.
После неко ли ко поку ша ја
Милош је пробуђен из коме
16. децембра. Сада је у све-

Бојан једва чека да се поново овако фотографише са братом
сном ста њу и нала зи се на
интензивној нези.
– Милоша су у болници на
Малти прогласили медицинским
феноменом. Када сам пре три
недеље био тамо да га посетим,
он је по прогнозама лекара био
мртав. Нису му давали никакве
шансе. Ипак, сада је физички
добар толико да ће бити избегнут транспорт санитетом. На
Бадњи дан је тек установљено
да му је поломљена нога, па од
тад носи гипс. Десно око му је у
лошем стању. Видећемо да ли
ће га оперисати. За неколико
месеци га чека и операција враћања дела лобање. Има делимичну амнезију, али лекари тамо
кажу да је то нормално, поготово за његово стање. Јако сам срећан сад када сам га поново видео
– прича Бојан.
Поред тога што је ситуација
у којој су се Станисављевићи
нашли сама по себи трауматична и што им се живот пре неколико седмица потпуно променио, велики проблем за ову
породицу представља и то што
Милош у тренутку несреће није
био здравствено осигуран у иностранству. Србија и Малта, наиме, немају потписан уговор о
покривању трошкова хитних

здравствених услуга, тако да све
трошкове лечења, операције и
транспорта сноси породица.
Панчевци синоним за
хуманост
Цена болничког дана на Малти
износи 1.000 евра, а посебно се
плаћају операција, одласци на
скенер, трахеометрија и сви остали прегледи и интервенције. Да
је Милош морао да се врати с
Малте авио-превозом, уз пратњу
екипе лекара, као што се донедавно очекивало, то би коштало
око 30.000 евра. На срећу, тај
трошак је сада избегнут. Ипак,
трошкови самог лечења из дана
у дан расту, а породица овако
велику суму нема на располагању те је стога упутила апел људима добре воље да допринесу да
се новац сакупи.
Станисављевићима су лекари
у болници на Малти саопштили
да ће тачан рачун добити предстојећег викенда, приликом
Милошевог отпуста. Најавили
су да ће износ на њему бити око
25.000 евра. Депозит од 5.000
евра породица је уплатила у среду, 10. јануара, а када Милош
буде напуштао болницу, добиће
и информацију до када мора да
буде уплаћен остатак суме.

– Добра вест је да смо изгледа добили неки попуст или је
неко ургирао, па је рачун знатно мањи него што смо очекивали да ће бити. До сада је у
хуманитарној акцији сакупљено 983.000 динара, око 190
евра, 180 аустралијских долара и око 2.000 америчких. Чекамо и уплате из Опште болнице
и из Дома здравља, где су се
запослени који су то желели
одрицали по једне дневнице у
Милошеву корист. Организована су још нека дешавања,
људи заиста желе да помогну
и од срца им хвала на томе.
Скупићемо сав новац ускоро,
надам се – каже Бојан.
Сви они који желе да помогну да се плате трошкови Милошевог лечења, новац могу уплатити на динарски рачун број
160-5810200045750–33, отворен у Банци „Интеза” на име
Милошевог брата Бојана Станисављевића. За уплате из иностранства отворен је рачун IBAN
RS35160583020072037851,
SWIFT DBDBRSBG.
Додатне информације могу
се добити од Бојана Станисавље ви ћа путем теле фо на
066/300-985.
Д. Кожан

ПРЕМИЈЕРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Промо-филм о Долову
Премијера документарног филма „У доловима равнице” биће
одржана у Културном центру
Панчева у петак, 12. јануара,
од 19 сати.
Из жеље младих ентузијаста
да своју љубав и импресију према природи, традицији и култури представе кроз објектив камере и подстакну на размишљање
о природним и културним богатствима села, произашло је, након
две године снимања, дело „У
доловима равнице”.
Путовањем кроз сан младе
девојке гледаоци ће видети

скривене пределе бескрајне равнице с много долова. Својим
сном она исликава платно на

којем представља живот малог
човека на селу у потрази за
исконском срећом и подсећа

нас на обичаје, културу и традицију на које понекад намерно или случајно заборавимо.
За сценарио и режију био је
задужен Бојан Војнов, а филм
су снимали Зоран Компар, Лука
Ивановић и Предраг Филипов.
Музику је компоновала Лена
Гађански Eshana.
Након про јек ци је фил ма
представиће се црквени хор
„Свети Александар Невски” и
Културно-уметничко друштво
„Банатски вез” из Долова фолклор ним коре о гра фи ја ма и
етно-песмама.
М. М. В.

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЧКУ СЕЗОНУ 2018. ГАЛЕРИЈЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ КОВИН

Јавни позив за уметнике
Центар за културу Ковин расписује јавни конкурс за излагање у ликовној галерији за
излагачку сезону 2018. Право
конкурисања имају сви уметници, културни радници и грађани Републике Србије. Конкурс је отворен до 1. фебруара.
Програмски концепт галерије Центра за културу Ковин
бази ра се на пре зен та ци ји
савремених уметничких токова. Конкурс је отворен за уметничко изражавања без ограничења у техничкој реализацији.
Стручни жири одабраће шест

излагача/пројеката за излагачку сезону 2018.
Кон курс се рас пи су је за
ауторске изложбе и пројекте,
колективне и кустоске пројектe, перформансе, радионице,
дискусије, предавања.
За кон курс је нео п ход но
доставити основне податке (обавезно важећу имејл адресу), опис
пројекта до две хиљаде карактера (ПДФ фајл с визуелном
документацијом у електронској
форми), техничку спецификацију пројекта и радну биографију. Пријаве треба слати искљу-

чиво на електронску адресу
galerijakovin@gmail.com. Критеријуми су иновативност и
техничка и материјална изводљивост.
Цен тар за кул ту ру Ковин
обезбеђује хонорар, галеријски простор, стручну помоћ
при поставци, пи-ар активност, штампање проспекта и
плаката, доступну техничку
опрему и коктел за отварање
изложбе. Излагач обезбеђује
тран спорт радо ва, додат ну
опрему и техничку подршку,
путне трошкове, други штам-

пани и промотивни материјал
(по жељи).
При ја ве се при ма ју до 1.
фебруара, а непотпуне и оне
које стигну након тог рока неће
бити разматране.
Одлуку о прихваћеним пројектима жири ће објавити најкасније десет дана по завршетку
конкурса, о чему ће сви учесници бити обавештени имејлом,
телефоном или поштом, а резултати ће бити јавно саопштени
путем сајта Центра за културу
Ковин, „Фејсбук” странице и
медија.
М. М. В.

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 са мо по ми шље њу
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 кли-

диње”. Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради
др Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе из
области гинекологије задужен др Јован Рудић из ГАК
„Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Пан че ва ца би ра За вод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

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

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 ово су уједно и бројеви путем којих се заказују
прегледи. Новости можете
пратити и на сајту www.zavodpancevac.rs, као и на
„Фејсбук” страници Завода.
Д. К.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Попуст
на протетичке услуге
Од самог отварања,
крајем 2016. године,
Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се по квалитету услуга, савременој опреми, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи број наших суграђана одлучује се за
услуге ове стоматолошке ординације, којом руководи др Ђорђе Николић, због
атрактивних цена и могућности плаћања на одложено.
Због великог интересовања наших суграђана и сугра-

ђанки, у „Никоденту” су одлучили да поново покре ну ак ци ју у
оквиру које сви
они ко ји ма су
неопходне услуге из обла сти
протетике остварују право на чак
30% попуста.
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.
Д. К.
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У ПЕТАК СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У 2017. И 2018. ГОДИНИ С МИШОМ МАРКОВИЋЕМ, ГРАДСКИМ ВЕЋНИКОМ

Четрдесетак тачака
дневног реда

ПОСЛОВНА СТАБИЛНОСТ
И ЈАСАН РАЗВОЈНИ ПУТ

Седница Скупштине града Панчева, деветнаеста у овом одборничком саставу, биће одржана у
петак, 12. јануара. На дневном
реду је преко четрдесет тачака.
Расправљаће се о Програму
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини на територији града за
2018, Одлуци о утвр ђи вању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, одлукама о гаражама, плану за квали тет вазду ха, про гра ми ма
пословања градских и сеоских

јавних и јавних комуналних
предузећа, изменама финансијских планова домова културе у насељеним местима...
Биће представљене одлуке
надзорних одбора јавних предузећа у вези с ценама услуга и
средњорочним и дугорочним
плановима развоја, а чуће се и
какве планове Туристичка организација Панчева има за 2018.
Као и увек, надамо се конструктивнијој улози опозиције
на седници, јер је то смисао
парламентарног живота.

КОНЦЕПТ
Ми смо у божићном броју „Информера” открили начин на
који СББ и ККР послују у Србији у сарадњи с фирмама Драгана Ђиласа. Открили смо како они контролишу интернет у
Србији и све електронске медије. То их је толико заболело да
су запретили да ће тужити „Информер” и мене. Рекли су да
смо „у острашћеном таблоидном маниру изнели низ неистина”, али нигде нису навели ниједну. Не могу, јер је све што
смо објавили против њих истина.
(Драган Ј. Вучићевић, главни уредник „Информера”, 9.
јануар)
***
Електране Београда остварују добит и уместо да се она инвестира у бољу мрежу за грејање и мераче који ће омогућити
да сви грађани плаћају само онолико колико потроше, београдска власт узима ту добит и зарађује на грађанима. Уместо тога, било би боље да им смањи рачуне за грејање.
(Драган Шутановац, председник Демократске странке, 8.
јануар)
***
Благодаримо Господу што нам је подарио Александра Вучића, човека који се лавовски бори за српски народ, а посебно
за мученичко и страдално Косово и Метохију. Људи могу да
причају ово или оно, али се види колико се он труди да га
сачува.
(Патријарх српски Иринеј, на свечаности у Бањалуци поводом Дана Републике Српске, 9. јануар)

***
За разлику од периода 2000–2012, када је годишње било
између 140 и 215 убистава, у прошлој години их је било око
80, што је упола мање. Не кажем да је то добро, али је далеко боље него у претходном периоду када су демократе, које
нам данас држе лекције о безбедности, имале скоро сваког
дана неки обрачун на улицама.
(Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова, у
интервјуу за „Блиц”, 9. јануар)
***
Како смо изашли из 2017. и ушли у 2018. годину? Неки тако
што су скочили с прозора, други чекајући плате од 500 евра,
трећи тако што су коментарисали београдску јелку од 83.000
евра, а неки тако што немају ни за хлеб у својим новчаницима. Мени се чини да се нисмо мрднули.
(Глумац Бранислав Трифуновић, у интервјуу за „Блиц”, 9.
јануар)
Желимо свима у Србији годину без насиља. Држава мора да
реагује на сваки облик насиља над грађанима и грађанкама,
а не да га охрабрује и да сама руши људско достојанство.
Желимо свима и годину без мржње. Држава мора да стане
на пут сваком говору мржње и позивању на линч неистомишљеника.
(Из новогодишње честитке Покрета слободних грађана
Саше Јанковића, 30. децембар)
***
Данас су ме питали у Шапцу да ли сам разговарао с Драганом Ђиласом о мом избацивању из Демократске странке пре
пет година. Нисам и нећу. У односу на несрећу која је снашла Србију, којој се може стати на пут само заједничким
напорима, то је небитна ствар.
(Вук Јеремић, председник Народне странке, „Твитер”, 9.
јануар)

Магистрални водовод
ка северним селима
и почетак изградње
потамишког
колектора најважнији
прошлогодишњи
послови
Комплетно
реконструисана
Улица 7. јула
Пројекат енергетске
ефикасности Хале
спортова
Панчево је између осталог специфично и по томе што има
по осам градских и сеоских јавних и јавних комуналних предузећа. О томе како су она функционисала у 2017. години и
какви су им планови за 2018,
разговарали смо с Мишом Марковићем, градским већником
задуженим за стамбено-комуналне послове и саобраћај.
Прошле године формиран је
ЈП „Урбанизам”, који је настао
трансформацијом ЈП Дирекције. Јавно предузеће је и Градска стамбена агенција, а све
остале фирме под капом Града су јавна комунална предузећа.
ЈКП „Грејање” није повећало
цене од 2013. године
Марковић на почетку каже да
је у 2017. години урађено много важних послова. Набраја:
– Поменуо бих најпре магистрални водовод ка северним
селима, за који је задужен ЈКП
„Водовод и канализација”. Квалитетну, здраву градску воду
најпре су добили Долово и Качарево, а потом и Јабука и Глогоњ, па сада нема проблема са
старим сеоским цевоводима.
Такође, изграђени су фекална
канализација на Кудељарском
насипу и колектор на Баваништанском путу. Ипак, најважнији је почетак изградње потамишког колектора, а по завршетку тог посла око 20.000
суграђана добиће фекалну канализацију. У систем ЈКП-а „Хигијена” раније је ушло Старчево,
а сада градски комуналци односе смеће и из Долова. ЈКП „Грејање” је урадило соларно поље
поред топлане Котеж, где панели греју топлу санитарну воду,
па се на тај начин добија квалитетнија услуга у насељу Котеж
2. Такође, извршени су ремонти на котловима. Ово предузеће многе послове из своје надлежности обавља само, попут
пројектовања и изградње нових
топловода. Што се цена тиче,
није било њихових повећања
од 2013.
Обновљен АТП-ов возни парк
Говорећи о постигнутом у 2017,
Марковић додаје да је комплетно реконструисана Улица

У систем ЈКП-а „Хигијена” раније је ушло
Старчево, а сада градски комуналци односе
смеће и из Долова.
7. јула: поред новог асфалта,
урађене су кишна и фекална
канализација, водоводна мрежа, постављена је јавна расвета, у земљу је спуштена нисконапонска мрежа, с обе стране
улице изграђена је пешачкобициклистичка стаза, као и 144

паркинг-места и шест места за
особе са инвалидитетом.
Започета је изградња фекалне канализације у Јабуци, Иванову и Омољици, а урађен је и

ЈП „Урбанизам”,
најмлађе јавно
предузеће, бавиће се
израдом
квалитетне планске
документације.

приступни пут ка новој депонији.
– Јавна и јавна комунална
предузећа су у 2017. години
пословала стабилно, а имају и
јасан развојни пут. Обновили
смо возни парк ЈКП-а АТП и
све линије функционишу: нема
кашњења у градском и приградском саобраћају, као ни у
међумесном – прича Марковић.
Крајем године се појавио проблем са станицом у центру Београда, код главне поште. Наиме, аутобуси АТП-а престали
су тамо да стају, те многи наши
суграђани који раде или студирају у центру главног града
сада морају да иду на главну
аутобуску станицу или до моста.
О разлозима за то и предузетим корацима већник каже:
– Проблем с том станицом
је што она никада није била
проглашена за станицу за међумесни саобраћај. Београдска
комунална инспекција је излазила на терен и кажњавала превознике из неколико градова,
па и нашег. Одмах пошто се то
десило, наше одељење за саобраћај поднело је захтев да се
панчевачким аутобусима дозволи да ту стају. Градоначелник
Саша Павлов је 22. децембра о
томе писао Душану Рафаиловићу, секретару Секретаријата
за саобраћај Града Београда
(погледати оквир – прим. аут.).

Надамо се одговору до краја
јануара.
Три хиљаде садница
ЈП ГСА је прошле године заврши ла гра ђе вин ско-занат ске
радове на згради за социјално
ста но ва ње у Чуми ће вој 52.
Њихов план за 2018. годину
јесте да се изради пројектнотех нич ка доку мен та ци ја за
изград њу више спрат ни це с
десет станова у Улици Светозара Милетића, а покренуће се
и пројекат реконструкције за
насеље Шумице у Старчеву.

површинама – најављује градски већник.
Марковић објашњава да је
ЈП „Урбанизам” најмлађе јавно предузеће, те да ће се оно
бави ти изра дом ква ли тет не
планске документације. Уз то,
одр жа ва локал не путе ве и
одмаралиште на Дивчибарама.
Посао сеоских јавних предузећа је да одржавају јавне зелене површине и гробља, чистоћу на објектима јавне намене... Једино још Новосељани
има ју додат но заду же ње да

ОЛАК ША ТИ СВА КО ДНЕВ НА ПУТО ВА ЊА
У допису градоначелника Саше Павлова Душану Рафаиловићу, секретару Секретаријата за саобраћај Града Београда, између осталог стоји:
„Свесни чињенице да грађани града Панчева у великом
броју остварују своје пословне, образовне, културне, здравствене и разне друге потребе у граду Београду, обраћам Вам
се с молбом да се грађанима Панчева, корисницима јавног
превоза, олакшају свакодневна путовања до/од главног града. У разговору са грађанима замољени смо, као одговорна
власт, да Вам се обратимо са предлогом да се стајалишта
за возила јавног превоза у улици Таковска у Београду, код
главне поште, прогласе за стајалишта за међумесни превоз
путника. Тиме би возила нашег локалног превозника могла
легално да користе поменута стајалишта и не би долазило
до незадовољства путника због повећаног времена путовања и дужине пешачења. Велики број грађана има стварну
потребу за уласцима и изласцима из возила нашег превозника на поменутим локацијама. Сматрам да би било позитивно омогућити коришћење ових стајалишта и за
међумесна заустављања, пре свега због грађана који желе
да на што ефикаснији, квалитетнији и економичнији начин
стигну до свог одредишта”.
– Што се тиче ЈКП-а „Младост”, запослени ће, поред тога
што одржавају спортске терене,
Халу спортова и СРЦ „Младост”,
урадити пројекат енергетске ефикасности поменуте хале, а то је
већ у току. Ово је неопходно, јер
се наши клубови надмећу у највишим ранговима такмичења,
па морамо имати халу која одговара свим захтевима. ЈКП „Зеленило” планира проширење Новог
гробља, а до пролећа ове године
радници ће посадити више од
три хиљаде садница на јавним

снабдевају водом село и одржавају бунаре. Већник је на
крају рекао да је следећа важна
инве сти ци ја
при кљу че ње
Банатског Новог Села на градски водовод.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 12. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА ПРОШЛОНЕДЕЉНОЈ СВЕЧАНОСТИ У ЈУЖНОБАНАТСКОМ ОКРУГУ

ПОХВАЉЕНИ НАЈХРАБРИЈИ

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Полицајац Владимир
Митић и његове колеге из
Криминалистичке
полиције расветлили више
тешких кривичних дела
Ватрогасци успешно
евакуисали унесрећене
током велике поплаве у
Уљми
Војници Иван Ристић,
Горан Васић и Јован
Ђокић спасли живот жени
коју је побеснели
мушкарац напао
и повредио ножем
Начелница Јужнобанатског округа
Данијела Лончар доделила је 4. јануара плакете припадницима панчевачке полиције, Ватрогасно-спасилачког
одељења и Војске Србије који су се
истакли храброшћу, хуманошћу и
добрим резултатима на радним местима у прошлој години.
У присуству Николе Поповца,
начелника панчевачке полиције,
Ненада Калапиша, начелника панчевачког Сектора за ванредне ситуације, и мајора Владана Коларића, команданта Гарнизона у нашем граду, признања су уручена Владимиру Митићу, шефу Одсека општег криминалитета Криминалистичке полиције у
Панчеву, Драгану Врањешу, вођи
Ватрогасно-спасилачке групе у Ватрогасно-спасилачкој јединици у Вршцу,
и припадницима Војске Србије Ивану

Информације о ценама
АТП-а и амандмани
Ристићу, Горану Васићу и Јовану
Ђокићу.
Владимир Митић се истакао јер је
предводио тим панчевачких полицајаца који су расветлили бројна кривична дела и привели више осумњичених. Драгану Врањешу је додељена
плакета јер је био заслужан за акцију
панчевачких и вршачких ватрогасаца
током велике прошлогодишње поплаве у Уљми, када је успешно евакуисан
велики број људи. Војници Ристић,
Васић и Ђокић прочули су се када су
спасли једну нашу суграђанку од напада ножем и покушаја убиства испред
касарне „Стевица Јовановић”.
– Данас желим да одам дубоко
поштовање и неизмерну захвалност
полицајцима, ватрогасцима и војницима односно људима који су својим
радом, залагањем, квалитетима које
имају и резултатима оцењени као најбољи. Они су осветлали образ професијама које обављају, показали су да
су заслужили униформе које носе и
дали су повод грађанима Јужнобанатског округа да се поносе њиховим
вансеријским резултатима које су
заједно са својим колегама постигли
– рекла је начелница Јужнобанатског
округа Данијела Лончар, која је и
командант Штаба за ванредне ситуације.
Владимир Митић је рекао да су
признање Јужнобанатског округа
заслужили сви припадници Криминалистичке полиције и полицајци
панчевачке полицијске управе. Он је
додао да је био на челу тима који је
постигао резултате високо оцењене
на нивоу целе Србије.
Прецизирао је да је током прошле
године на територији јужног Баната

ухапшено више криминалних група,
да је решен велики број кривичних
дела у којима је причињена огромна
материјална штета, настала ранијих
година, као и да су расветљена нека
тешка кривична дела, посебно она која
су обележила крај прошле године.
Ватрогасац Драган Врањеш рекао
је да је јединица којом је руководио
спасла и евакуисала готово 400 људи
у Уљми након што је то место услед
јаке кише било угрожено дотад незабележеном поплавом. Рекао је да су
његове колеге реаговале брзо и да су
успешно обавили евакуацију иако су
радили у драматичним околностима.
Према речима старијег водника Ивана Ристића, грађани у сваком тренутку треба да знају да је војска уз њих и
да ће им помоћи. Он је рекао да се ни
он ни његове колеге десетар Ђокић и
заставник Васић нису двоумили када
су одлучили да прискоче нападнутој
жени у помоћ и да је спасу од насилника који је хтео да је убије.
М. Глигорић

У фокусу ТОП-а редовне
и планиране активности
Ове недеље одржане су две седнице
Градског већа. На првој, 9. јануара,
постојала је само једна тачка дневног реда и једна информативна.
Већници су мишљења да Скупштина града може да да сагласност
на Програм рада и финансијски план
Туристичке организације Панчева
за 2018. У фокусу ће бити редовне,
али и планиране активности, као
што су развој различитих видова
туризма (попут културног, наутичког, активног, руралног и манифестационог), учешће на сајмовима,
издаваштво, едукација...
Информативно, градски оци су се
упознали са одлуком НО ЈКП-а АТП
о утврђивању цене израде и дистрибуције годишње карте за повлашћене категорије грађана с територије
града. Пензионере с висином примања до 20.000 динара годишња кар-

та коштаће 2.000, а оне чија је пензија између 20.000 и 40.000 динара
4.000 динара.
Две хиљаде је цена годишње карте и за инвалидске пензионере без
обзира на године живота, ратне војне, мирнодопске војне и цивилне
инвалиде рата, кориснике породичне инвалиднине и чланове породица погинулих у оружаним акцијама
после 18. августа 1990, као и за труднице и породиље до годину дана од
дана рођења детета.
Седница Већа одржана 10. јануара на дневном реду је имала три
амандмана. Тицала су се Одлуке о
давању на коришћење земљишта за
привремено постављање монтажних
гаража, Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева и Одлуке о преиспитивању потребе постојања комисија и
других радних тела. Циљ последњепоменуте одлуке је смањење издатака по овом основу.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СЛАВИТЕ СРПСКУ НОВУ ГОДИНУ?

Богата трпеза, други пут

ПОТЕЗ ЗА ПОХВАЛУ

Телефони за пријаву насиља
Руководство Дома здравља повукло је
потез вредан хвале. На местима у тој
здравственој установи поред којих пролази велики број грађана истакнута су
обавештења с бројевима телефона за
пријављивање насиља у породици.
Поред већ познатих бројева полиције 192 и Хитне помоћи 194, то је
могуће учинити и на СОС телефон
Сигурне куће за жртве насиља 0800-

100-113. Он је отворен радним данима од 9 до 19 сати, а сви позиви су
бесплатни.

Насиље је могуће пријавити и запосленима у Центру за социјални рад,
радним данима од 7 до 15 сати, на
телефоне 319-998, 311-889 и 319-788.
Помоћ у случају насиља и злостављања могуће је затражити и путем телефона 0800-10-10-10 и полицијског телефона 0800-100-600 (24 сата дневно).
Жртве насиља у породици могу се
јављати и волонтерима организације
„Аутономни женски центар” (тел. 011/26-62-222,
радним данима од 12 до
20 сати), Саветовалишта
против насиља у породици (тел. 011/27-69466, радним данима од
10 до 19) и Виктимолошког друштва Србије
(тел. 011/32-82-294, радним данима од 10 до 15
сати).
Прошле године је
пријављено 20.000 случајева породичног насиља у Србији, а за 7.000
насилника судови и
полиција одредили су привремене
мере – притвор и забрану прилазака
жртвама насиља.
М. Г.

Д. НИКОЛИЋ

Ф. СТОЈКОВИЋ

Некад се чини да је јануар најдужи
месец у години, поготово када се
погледа у новчаник. Таман прође
један празник, а нови је пред вратима. Истина, нема лепшег начина да
се новац потроши него на поклоне,
богату трпезу и славља. Нови повод
је већ у суботу, 13. јануара, када се
прославља српска или православна
Нова година. Овај неформални традиционални православни празник слави се као почетак нове године по јулијанском календару. Традиција православне Нове године задржала се у
Русији, Јерменији, Украјини, Молдавији, Грузији, Белорусији, Казахстану, Босни и Херцеговини, Црној Гори,
Македонији и Србији.
Питали смо наше суграђане да ли
они прослављају српску Нову годину
и да ли се овај дочек разликује од
претходног.
ДУШАН НИКОЛИЋ, пензионер:
– У овим годинама и једна и друга
се прослављају на исти начин, с породицом. Увек буде нека свечанија вечера, нешто за пиће, спремају се поклони за децу и унуке. Све то кошта, али
сваки месец има нешто своје, једног

И. МИЛОШЕВИЋ

Г. ДИСИЋ

месеца је регистрација аутомобила,
другог празници, па рођендани, онда
летовање. Увек има нешто, али је
важно добро балансирати.
ФЕМКА СТОЈКОВИЋ, пензионерка:
– Обележавам оба дочека, углавном спремам нешто боље да се поједе. Када смо били млађи, ишли смо
на дочеке обавезно. Тада сам радила
и имала добро друштво. Сада када
дођу празници, буде и доста издатака јер имам и унуке и праунучад. Кад
си млађи, доста трошиш на себе, излази се више. Јануар је месец који се
увек некако одужи, никад краја.
ИВИ ЦА МИЛО ШЕ ВИЋ, при ват ни
предузетник:
– Баш нешто и не прослављамо.
Скупимо се код куће и буде као и
сваки други дан. Као млађи, с друштвом сам одлазио на дочеке, користили смо сваки повод да направимо
журку.
ГОРАН ДИСИЋ,
хемијски техничар:
– Српску Нову годину прослављамо уобичајено и не разликује се од

М. НОВАКОВИЋ

Б. КОШУТИЋ

претходног дочека. Ранијих година
када је била забрањена, више се и
славила. Сада када је дозвољено, више
није толико актуелна. Иначе, велико
је оптерећење за буџет испратити све
празнике, а највише новца оде на
храну.
МИЛЕНА НОВАКОВИЋ,
пензионерка:
– Прослављам када сам у прилици, ако не радим, немам обавезе и
имам новца. Недавно сам допутовала из Немачке и славићу славу 9. и
10. јануара, тако да ће се славље продужити и до дочека. Као „Ивкова
слава”.
БОЈА НА КОШУ ТИЋ, про фе сор
физичког васпитања:
– Не прослављамо српску Нову годину. Обележимо овако у кући, с породицом и кумовима. Што се тиче издатака, у јануару се доста новца потроши на пакетиће за децу. Играчке су
прескупе, а трпеза мање-више, јер се
и даље окупљамо код родитеља.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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МАРКО ЋУЛИБРК НОВИ ДИРЕКТОР

Алтернативне
ратарске биљке
Групу алтернативних ратарских биљака чине једногодишње, двогодишње и вишегодишње врсте из различитих ботаничких породица,
а припадају различитим групама, као што су: жита, зрнене махунарке, уљане, текстилне, коренасто-кртоласте и лековите биљке.
Алтер на тив не ратар ске
биљке, као што и сам назив
указује, у свету се гаје на
малим и врло променљивим повр ши на ма. Врло
често ова про из вод ња се
изводи у специфичним агроеколошким условима и на
земљиштима на којима се
ретко гаје друге, привредно зна чај ни је ратар ске
врсте. Биљке из ове групе
веома су цењене у исхрани
људи, обезбеђују већу разно-

су због начина коришћења
ту сврстане. Поред жита,
значајне су и многобројне
зрнене махунарке: вигна,
сочиво, састрица, боб, мунго, азу ки пасуљ, црни и
црвени пасуљ, арахис, лупине и друге.
Алтер на тив не ратар ске
биљке посебно су значајне
за органски систем гајења,
јер је већину њих човек гајио
још на почецима ратарске
про из вод ње. Током више
хиљада година производње
ове врсте су се добро прилагодиле различитим агроеколошким и земљишним
условима. Данас су у производњи подједнако заступљене старе добро адаптиране популације, као и нове
савремене сорте ових биљних врста.

КОМОРА

Др Владимир Филиповић

ФОТО: ПРИВРЕДНА

Др Владан Угреновић

Привредна комора Јужнобанатског управног округа добила је новог директора 1. јануара. Драгана Босиља, који је
више од десет година провео
на челу те установе, замениће
Марко Ћулибрк, угледни привредник, бивши директор компаније „Дунав осигурање” и
председник Скупштине Привредне коморе Србије.
Мар ко Ћули брк рођен је
1958. године. Дипломирао је
на Правном факултету Универзитета у Београду. Доктор је
економских наука. Професионалну каријеру је започео у
Индустрији конфекције „Клуз”,
где је од 1995. до 2003. обављао функ ци ју гене рал ног
директора. Народни посланик
у Скупштини Републике Србије био је од 2000. до 2004. године. Члан Управног одбора Националне службе за запошљавање био је у периоду од 2004. до
2007.

СРБИЈЕ

Од 2011. на месту
председника
Скупштине
Привредне коморе
Србије

Функ ци ју заме ни ка пред сед ни ка Управ ног одбо ра
Дирекције за градско грађевин ско земљи ште Бео гра да
обављао је од 2008. до 2010.
године. За генералног директора предузећа „Атекс а. д. –

Прон то мода” име но ван је
2006. годи не. Од 2009. до
децембра 2012. обавља функцију председника Управног, а
потом и Над зор ног одбо ра
компаније „Дунав осигурање”,
када је изабран за в. д. гене-

ралног директора те компаније.
За председника Скупштине
Привредне коморе Србије изабран је 2011. године. Своју каријеру обогатио је објављивањем
великог броја научних радова.

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР

Место промоције
Може се рећи да је „Новогодишњи базар”, који је у 2017.
организован седми пут, постао
синоним за подгревање празничне атмосфере и догађај
којем се наши суграђани веома раду ју. Број ни изла га чи
представили су своје производе – од гастрономских ђаконија, преко декоративних предмета, до великог броја вина и
пића произведених у јужном
Банату. Искористили смо ову
прилику и разговарали с локалним предузетницима који су
своје таленте усмерили на породичне бизнисе.
Брачни пар Александра и
Милан Каменовић већ осам
година бави се израдом предмета од тикве. У свом програму имају лампе, чиније, свећњаке, држаче за оловке, сатове, хва та че сно ва, фла ше и

чаше. Своје производе од почетка излажу на базару и овог пута
су представили своје уникатне
предмете.
– Радимо и по наруџбини.
Све што правимо, пласирамо
на нашој „Фејсбук” страници
и сајту. За сваки предмет није
потребно толико материјала
колико треба труда. На при-

мер, једна лампа се прави од
пет до седам дана – рекла је
Александра.
Бизнису који жели да остави у „аманет” свом наследнику, врло амбициозно је приступио брачни пар Ристић. У
децембру су званично основали своју приватну дестилерију
где производе ликер од малине

и црне рибизле, а на пролеће
ће покренути и производњу
природних ракија од брескве,
трешње и вишње.
– Већ смо на одређени начин
добили потврду о ваљаности
производа на сајамским манифестацијама и налазимо се у
винској карти Клуба књижевника у Београду, ускоро ћемо
бити у неким значајним ресторанима, а на нивоу града смо
у преговорима. Желели смо
да се пред ста ви мо нашим
суграђанима и да они виде да
посто ји нешто дру га чи је и
занимљивије – рекао је Миленко Ристић.
Он је додао да је на челу
овог бизниса његова супруга, а
да им је циљ да направе квалитетне производе и респектабилан породични бизнис који
ће се у будућности развијати.

ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О РАДУ

Пријава пре свега
Крајем децембра 2017. године измењен је Закон о раду и
промењен рок који су послодавци дужни да испоштују када
подносе пријаву на обавезно

социјално осигурање за запосленог.
До сада је важило правило да се
јединствена пријава запосленог на
обавезно осигурање подноси у року

од три радна дана од дана запослења односно закључења уговора
о раду или дана почетка обављања делатности. На основу измене
Закона о раду послодавци ће убу-

дуће бити у обавези да поднесу
јединствену пријаву на обавезно
осигурање запосленог најкасније
пре ступања запосленог и другог
ангажованог лица на рад.

НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ЗАПОШЉАВАЊУ И ОСИГУРАЊУ ОД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
врсност производа, доприносе рационалној исхрани
и очувању здравља људи и
животиња. Оне могу значајно да допринесу диверзификацији пољопривреде и
очувању агробиодиверзитета. Неке од њих гајене су у
давној прошлости, а неке
су нове и до сада нису гајене на подручју Србије. Најза ступљени је су врсте из
групе алтернативних правих жита, и то различите
врсте пшеница (крупник,
корасан, двозрнац, једнозрнац, компактум), затим раж
и овас. Значајна су и просо ли ка жита као што су
сирак за зрно, просо, кукуруз различите боје перикарпа (бели, црвени, плави),
али и биљке попут хељде
или киное, које ботанички
не припадају овој групи, али

Климатски услови наше
земље пружају могућност
гајења алтернативних ратарских биљ них врста, што
представља велику шанса за
наше мале пољопривредне
произвођаче. Уз стандардну пољопривредну механизацију и веће учешће ручног рада, могу се успешно
гајити на мањим површинама и пружити потпуније
ангажовање свих чланова
домаћинстава.
Уз улагања у примарну
прераду главног и секундарних производа, пољопривредни произвођач, ратар,
може остварити већу добит
него ако гаји стандардне
ратарске усеве.
У наред ним бро је ви ма
„Панчевца” описаћемо више
врста из ове групе гајених
биљака.

Измене у начину обрачуна новчане накнаде
Национална служба за запошљавање упутила је обавештење грађанима да је Народна
скупштина Републике Србије
усвојила Закон о изменама и
допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС” број 113/2017). Закон
је ступио на снагу 25. децембра, а одредбе којима су измењене одредбе чланова 69. и 70.
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености почеле су да се примењују
од 1. јануара.
Овим одредбама је у целости промењена методологија
утврђивања висине и обрачуна
нов ча не накна де. Нов ча на
накнада се више не упоређује
с минималном зарадом, него
је Зако ном про пи сан бру то
износ нај ни жег и нај ви шег

изно са нов ча не накна де од
22.390 односно 51.905 динара
који ће се усклађивати једном
годишње. Уводе се нови параметри за утврђивање висине и
за обра чун изно са нов ча не
накнаде, а то су укупна зарада,
односно накнаде зараде, основице осигурања и висине уговорене накнаде у последњих
дванаест месеци који претходе месецу у коме је престао
радни однос, односно престало осигурање; просечна годишња зара да по запо сле ном
исплаћена у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног
за послове статистике у тренутку остваривања права на
новчану накнаду и основице
дневне новчане накнаде која је
прописана законом у износу од
хиљаду динара и у себи садржи

при па да ју ће допри но се за
здравствено и пензијско и инвалидско осигурање. Ова основица дневне новчане накнаде
усклађује се једном годишње с
годишњим индексом потрошач ких цена у прет ход ној
календарској години.
Параметри су јасно постављени и сви су познати како у
моменту одлучивања о праву
на новчану накнаду, тако и
током целог периода њеног трајања. Н а овај начин омогућено је да сва заинтересована
лица сазнају на колики износ
новчане накнаде могу рачунати у моменту престанка радног односа односно престанка
осигурања.
Приликом одлучивања по
захтевима за новчану накнаду
примењује се закон који је на
снази на дан подношења зах-

тева, што значи да ће се на све
захтеве који буду поднети почев
од 1. јануара 2018. примењивати нове одредбе које се односе на висину новчане накнаде.
Лица која су до дана ступања на снагу овог закона остварила права у складу с прописима и општим актима који су
били на снази до дана ступања
на снагу овог закона, остварују
права у обиму и трајању утврђе ним тим про пи си ма и
општим акти ма. Поступ ци
започети пре ступања на снагу
овог закона окончаће се по
одредбама закона и општих
аката по којима су започети.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ЕКОЛОГИЈА

Петак, 12. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ

МАЛА МАТУРА 2018. ГОДИНЕ

НОВОГОДИШЊА ХУМАНИТАРНА
АКЦИЈА НИС-а

Ново бодовање

Генерални директор НИС-а Кирил Тјурдењев уручује пакетиће малишанима
– Донирана опрема омогу- да ћемо бити једнако успешни НИС је и прошле године покрећиће да се много лакше и боље и у акцији за Дечју болницу у нуо хуманитарну акцију на своради. Хвала НИС-у што се сетио Новом Саду. Хвала вам што јим бен зин ским ста ни ца ма,
деце која ће, нажалост, мора- своје знање и преданост посве- под називом „Ви и ми за дечју
ти да проведу Нову годину у ћујете деци и што сте и нама болницу у Новом Саду”. До 7.
болници. Новогодишњи паке- омогућили да будемо део те јануара од сваке купо вине од
тићи ће им бар мало улепшати племените и одговорне мисије 25 и више литара било које
боравак овде. Драго ми је што – рекао је на крају свог обра- врсте деривата НИС је издвоНИС неће ста ти на ово ме. ћања Тјурдењев.
јио по 25 дина ра као донаци Помоћ ће пружити и Дечјој
Према речима проф. др Зора- ју за Институт за здрав стве болници у Новом Саду, а коли- на Радојичића, директора Уни- ну зашти ту деце и омла дине
ко знам, наставиће да помаже верзитетске дечје клинике „Тир- Војводине, а у хуманитарну
и другим дечјим установама шова”, ова донација је пример акци ју били су укљу че ни и
којима је помоћ потребна – партнерства друштвено одго- запо слени, као и сама ком рекао је тим поводом мини- ворних и значајних компанија па нија.
стар Лончар.
У сусрет новогодишњим и
и Мини стар ства здра вља и
Кирил Тјурдењев, генерални здравствених установа.
божићним празницима, заподирек тор НИС-а, у свом
слени у компанији НИС уру– На тај начин помажу нам
поздравном говору истакао је
чили су пакетиће и малишада унапредимо и достигнемо
да је друштвена одговорност
нима који се лече на Институциљ,
а
наш
циљ
је
да
деч
ја
једно од најважнијих стратету за здравствену заштиту деце
шких опредељења ове компа- меди ци на буде на свет ском и омладине Војводине у Новом
нивоу.
Ка
оства
ри
ва
њу
врхун
није.
Саду. Компанија је издвојила
– Велико је задовољство што ске педијатрије у Србији иде- средства за куповину новогосмо сви заједно – запослени у мо сви заједно – рекао је проф. дишњих пакетића за најмлађе,
НИС-у и наши потрошачи – др Зоран Радојичић.
а њени запослени учествовали
успели да обезбедимо највећу Кампања за најмлађе
су у пако ва њу и при пре ми
појединачну донацију за ову Настављајући бригу о здрављу поклона – играчака, бојанки,
важну институцију. Уверен сам и добробити наших малишана, књига и слаткиша.

АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКОГ КЛУБА „СОКО”

Успешно завршена година
Чланови Планинарско-еколошког клуба „Соко” успешно су
завршили Државно првенство
у спортском пењању. Панчевачки пењачи су у последњем колу,
одржаном у Суботици, у дисциплинама тежинско и брзинско
пењање, освојили четири бронзане медаља. Дејан Марковић
био је трећи у категорији Д10 у
дисциплини тежинско пењање,
а Наталија Маринковић, Лена
Којадиновић и Силва Врачар
освојиле су трећа места у брзинском пењању.
У укупном пласману пењачи „Сокола” освојили су четврто место од дванаест екипа и
тим подухватом уједно оства-

рили најбољи тимски резултат
од када се такмиче. С обзиром
на то да је „Соко” најмлађи
клуб у земљи, као и да има
тешке услове за тренинг током
зимског периода, овај успех
посеб но доби ја на зна ча ју.
Испред панчевачких пењача
били су чланови београдског
клуба „Black Rock”, суботичког
„Спартака” и пењачи из нишког
ПАЕК-а. Сви ови клубови имају традицију такмичења дужу
од седамнаест година.
Према речима чланова, клуб
„Соко” остварио је одличне
резултате у 2017. и с великим
амбицијама улази у нову годину. Они очекују да ће спортско

пењање, као нови олимпијски
спо рт, доби ти још више на
попу лар но сти, наро чи то у
нашем граду.
Крајем године „Соко” је у
оквиру пројекта „Упознај своју природу” за ученике средње
Економско-трговачке школе
приредио пројекцију видеомате ри ја ла о горе на ве де ној
кампањи. Реч је о едукативном програму који тај клуб
реализује већ осам година под
покровитељством Града Панчева и Канцеларије за младе.
Намењен је првенствено младима и ученицима средњих
школа, а реализује се током
лета и јесени. Том приликом

организују се једнодневне и
викенд акције на подручју наше
земље. Поједине едукативне
активности осмишљавали су и
уче сни ци про јек та и на тај
начин су имали прилику да
стекну практично искуство у
области активног туризма и у
руковођењу акцијама. Поред
тога, панчевачки средњошколци су током реализације ове
кампање видели занимљива
подручја у Србији (Овчарско-кабларску клисуру, Делиблатску пешчару, панчевачку Градску шуму, реку Увац итд.) и
упознали се с културом и обичајима крајева које су током
лета и јесени обишли.

ла ма врше при ти сци на
наставнике и директоре да
ђаци „добију” што више оцене и стога је надлежно министарство одлучило да промени правила игре. Тако ће од
ове године тестови из српског и математике носити по
13 бодова, док ће се комбиновани тест вредновати са 14
бодова.
Да подсетимо, до прошле
године успех из школе вредновао се са 60, а завршни тест

лане, добијати по различитим
групама да би се смањило преписивање. Уједно, досадашња
пракса на комбинованом тесту
– по четири питања из пет
предмета: историје, географије, биологије, физике и хемије – доживеће промену. Ради
се на томе да ђаци покажу
функционално знање – да се
градиво из књижевности и
дела одређених писаца повезују и са одређеним периодом из историје.

„ПАНЧЕВЦА”

Крајем прошле године НИС је
донирао медицинску опрему
Универзитетској дечјој клиници „Тиршова” у Београду. Осам
медицинских апарата који су
уручени особљу клинике купљено је нов цем при ку пље ним
током хуманитарне акције у
којој су учествовали запослени у НИС-у, компанија НИС,
као и потрошачи на бензинским станицама овог рускосрпског нафтног регионалног
лидера. Износ донираних средстава од којих су обезбеђени
неопходни медицински апарати јесте око 17 милиона динара и то представља највећу појединачну донацију коју је ова
здравствена установа примила. Том приликом су знамениту Универзитетску дечју клинику обишли Златибор Лончар, министар здравља у Влади Републике Србије, и Кирил
Тјурдењев, генерални директор
НИС-а, у присуству проф. др
Зорана Радојичића, директора
ове здравствене установе.
У жељи да малишанима улепшају новогодишње и божићне
празнике, министар Лончар,
менаџмент и запослени у компанији НИС уручили су новогодишње пакетиће деци која се
налазе на лечењу у „Тиршовој”.
Лакше и боље
Мини стар здра вља у Вла ди
Репу бли ке Срби је Зла ти бор
Лончар овом приликом је захвалио гене рал ном дирек то ру
НИС-а и компанији НИС на
хуманости и друштвено одговорном пословању.

АРХИВЕ

Подељени пакетићи
малишанима

са 40 поена. Уписна политика промењена је 2014. године, када је и уведен комбиновани тест. Тако су претходне
три генерације матураната на
основу успеха из шестог, седмог и осмог разреда могле да
прикупе укупно 70 поена, док
се матура вредновала с 30
бодова – по десет из српског,
математике и с комбинованог теста.
Поред ових измена, матуранте ове године очекује и
више питања из српског која
захтевају способност промишљања, као и питања која ће
захтевати повезивање знања
из различитих области. Комбиновани тест ће се, као и

ИЗ

Подршка дечјим
здравственим
установама

Садашњи и будући осмаци
бодоваће се по новом принципу на малој матури – на
основу успеха добиће највише 60 поена, а на завршном
испиту биће у прилици да
освоје још максимално 40.
Нови начин бодовања ступа
на снагу ове школске године.
Министарство просвете и технолошког развоја овакву промену најавило је још у септембру уз образложење да на
малој матури треба да се више
вреднује, самим тим и бодује, знање које ђаци покажу на
испи ту од општег успе ха
постигнутог током осмогодишњег шко ло ва ња. Наи ме,
опште је познато да се у шко-

НАЈАВЕ ЕКО-МИНИСТАРСТВА

Примена закона
приоритет
Министарство заштите животне срединe у 2018. години
преиспитаће статусе подручја проглашених за заштићена природна добра, од којих
би нека, због непоштовања
прописа и угрожавања природе, могла добити смањен

периоду биће предузети конкрет ни кора ци како би се
оснажила повезаност еколошке инспекције, полиције,
тужилаштва и грађана.
Поред тога, над ле жни
истичу да ће ова година бити
година „почетка рашчишћа-

степен заштите, или ће им
тај статус бити одузет.
Најављена је примена драконског кажњавања за све оне
који се оглушују о законе који
регулишу однос према заштићеним зонама. Проблем представља примена законских
мера, тако да је чест случај
да се против изгредника не
подносе одговарајуће пријаве. Како тврде у Министарству, оваквој пракси ће се
стати на пут и у наредном

вања стања” када је реч о судбини опасног отпада у Србији. Службеници Министарства интензивно ће радити
на про на ла же њу лока ци ја
илегално депонованог опасног отпада.

ДРЖАВА ИСПУНИЛА ДЕО ОБАВЕЗА ПРЕМА РЕЦИКЛАЖНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Исплаћена подстицајна средства за 2015. годину
Министар заштите животне
средине Горан Триван потписао је крајем године с представницима рециклажне индустрије уговоре на основу којих
је држава делимично исплатила подстицајна средства привредницима. Реч је само о делу
вишегодишњих дуговања која
надлежне институције у држави морају да плате за урађени
посао чишћења Србије од отпада. На основу накнадне исплате зао ста лих потра жи ва ња
одно сно јав ног кон кур са за
доделу подстицајних средстава за 2015. годину, рециклерима је исплаћено више од 450
милиона динара. Међу њима

је и панчевачки „Рециклажни
центар” у власништву компаније „Божић и синови”.
Над ле жни мини стар је у
неколико наврата истицао да

су рециклери знача јан
парт нер
Владе Републике
Србије у напорима да се у нашој
земљи раз ви је
циркуларна еконо ми ја, одно сно
да се одр жи вим
управљањем отпадом ојачају зелена еко но ми ја и
укупан привредни
раст земље. Поред
тога, министар Триван је јавно говорио да је додела подстицајних средстава од виталног значаја за заштиту животне средине и да та мера под-

стиче правилно збрињавање
посебних токова отпада, као и
да рециклери својим радом
доприносе стабилнијем пословању и очувању радних места
у реци кла жној инду стри ји.
Међу тим, рачу ни под не ти
држави за 2016. и 2017. годину још увек нису исплаћени,
па рециклери и даље имају
великих проблема да одрже
стабилан рад.
Прошле године је прерађено више од шездесет милиона
килограма опасног отпада и,
према речима стручњака, то је
далеко испод капацитета којима располаже српска рециклажна индустрија.

Страну припремиo
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Почетак

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, ово доба године
инспирише многе од нас на
раз ми шља ње о доно ше њу
важне одлуке у вези с неким
новим почетком, који би уједно представљао и крај нечега што нас годинама жуља,
прави неодлучним, несигурним и недовољно вредним у
сопственим очима.
Сваком новом почетку
додајемо лично искуство на
основу којег планирамо следећи корак и најчешће изведемо закључак да није најбоље време, нисмо довољно
мотивисани, да је ризик превелики, да нас неће разумети
и подржати... И тако изнова
губимо полет празничног времена, одлагање побеђује и са
олакшањем потискујемо жељу
за почетком промене бар до
следеће године. Наравно, уз
свечано обећање себи да је
ово последње одлагање.
Враћање и закључавање у
лич ни про стор дово ди до
краткотрајног осећаја сигурности, јер се понашамо у
складу са уверењима којима
правимо смернице за пут
истим стазама, уз исте људе
са истим незадовољствима.
Понављају нам се слични
догађаји, који као да неком
магијом долазе у наш живот
с намером да га загорчају,
да изазову стрепњу и несигурност и да нас увере да нам
судбина није наклоњена и да
не заслужујемо боље. Ако вам
се упорно понављају такве
ситуације и постајете болно

свесни њиховог деловања на
ваш живот – то је најбоље
што је могло да вам се деси.
Најјачи покретач промене је
освестити сопствено мирење
са судбином и непредузимање ничега у вези с променом
начина на који прихватамо
себе и свој живот.
Ту где смо се зауставили,
запетљани у мрежи свакодневице, најбоље је место за почетак, а најбоље време је сада.
Вера у себе је најбољи покретач. Свако је стигао до тренутне животне позиције вођен
искључиво својим мислима о
успеху, срећи, љубави, новцу... Нисте задовољни? Мењајте мисли које вас воде кроз
живот са упорношћу која вас
је довела до жеље за новим
почетком. Правите нове афирмације које вам помажу да
заволите себе, друге и живот.
Понављајте док не поверујете, док не дође тренутак који
представља почетак краја досадашњег живота. Понављајте
док не постанете бољи, не од
других, него од себе какви сте
били јуче. Није лако, али је
могуће! Све у шта смо се изградили и што представља најјача уверења, настало је упорним понављањем мисли. Нови
почетак постаће и крај за већину која је била наш одраз до
сада. Њихов одлазак је неминовност којом се прави место
за неке нове који разумеју и
почетак и пут којим смо кренули.
Успех је резултат упорности с којом градимо жељени
почетак, истрајности упркос
великим изазовима, имање
петље за преузимање одговорности за себе и свој живот,
а не тражење кривца у околностима и другим људима.
Немамо шта да изгубимо,
осим уверења која нам не
користе и несигурности.
Уни вер зал на
мудр ост
наглашава да ми нисмо оно
што мислимо да јесмо, већ
јесмо оно што мисли мо.
Започети промену или не –
одлука је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Искористите зиму

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Зима је идеално време када
би требало урадити неке од
агресивнијих, а делотворних
третмана лица, као и све врсте
пилинга (поготово ТЦА), дермапен и плазма пен.
ТЦА или трихлорсирћетна
киселина је пилинг који ради
на дермалном нивоу и самим
тим омогућава уклањање бора,
проширених пора, пигментација, кератоза и акни. Све што
се нађе на путу ТЦА пилинга,
бива уклоњено. Након третмана кожа ће бити затегнута, па
треба наносити пантенол. После
два дана кожа почиње да се
љушти, а након седам дана цео
процес је завршен и добија се
лепа, млада, нежна, нова кожа
– без несавршености. Третман
се некад мора поновити још
два до четири пута.
Дермапеном се ради мезотерапија. Овим апаратом, који

се састоји од одређеног броја
игала (од 1 до 36), третирају
се боре, ожиљци, пигментација… Кожа се хидрира и храни витаминима и минералима, и уносе се хијалурон и
активне супстанце за затезање и лифтинг. Након деловања анестезије у креми на стерилну кожу наносе се мезококтели дермапеном. После
третмана кожа је црвена један
дан, а након тога је подмлађена, нахрањена и с мање несавршености. Третман се може
поновити након седам дана.
Плазма пен је апарат који
је озбиљна алтернатива хирургији. Њиме се одлично могу
третирати боре на челу, назолабијалне, пушачке боре око
усана, „сврачије ножице” (око
очију), али и спуштени капци. Третман се ради са анестезијом у креми. Апаратом
се праве тачкице (које подижу и скупљају ткиво и самим
тим уклањају боре). Након
седам дана тачкице (крастице) нестају, а још неко време
остаје црвенило. Резултати се
виде за двадесет дана.
Ови трет ма ни се раде
током зиме јер се нова, подмлађена кожа мора чувати
од сунца како се не би створиле пигментације. Такође,
опоравак је бржи зими због
нижих тем пе ра ту ра. Бар
месец дана након третмана
мора се користити крема са
УВ заштитом.

Петак, 12. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

СТИГАО ПЕТНАЕСТ МИНУТА ПОСЛЕ ПОНОЋИ

ЛАЗАР ТРКУЉА ПРВА ПАНЧЕВАЧКА БЕБА
Срећни родитељи
Љиљана и Милан
Тркуља из Качарева
Прошле године
двадесетак
новорођенчади више
него претпрошле
Само петнаест минута након
што је уз ватромет, шампањац
и најлепше жеље дочекана нова,
2018. година, Панчево је постало богатије за једног становника. Са својих 3.150 грама и
48 центиметара, стигао је Лазар
Тркуља, прва панчевачка и једна од првих новогодишњих беба
у Србији.
Према речима Лазарове маме,
осамнаестогодишње Љиљане
Тркуље из Качарева, порођај је
почео 31. децембра око 22.30.
– Нисам очекивала да ће
бити овако напорно. Баш је био
тежак порођај, али када погледам бебицу, знам да је вредело. Доктор и бабице су били
заиста дивни према мени и од
срца им захваљујем – рекла је
срећна мама.
У ноћи када је рођена прва
беба, дежуран је био др Mихajло
Нoвaкoв. Према његовим речима, пoрoђaj je прoтeкao урeднo,
a у нoвoгoдишњoj нoћи ниje билo
вишe бeбa. Ипaк, тoкoм читaвoг
првoг дaнa 2018. гoдинe стиглo
je укупнo пeт нoвoрoђeнчaди –
три дeчaкa и двe дeвojчицe.
– За нас на одељењу то је
било још јед но стан дард но
дежурство. Пацијенткиња је
дошла 31. децембра увече и

Градоначелник је даривао бебу златником
ушли смо лагано у природни наручао, одлучио да ће овај мере, како у социјалној, тако и
порођај, који је протекао крај- свечани догађај ипак преспа- у здравственој области, а прање задовољавајуће и петнаест вати. Знао је да му, због неспор- тећи трендове, финансирамо и
минута после поноћи родио се ног шарма, на томе нико неће трошкове вантелесне оплодње
мали Лазар, који је добио висо- замерити, напротив.
– рекао је Павлов.
Према речима градоначелке оцене на „Апгар тесту”. За
Он је изразио наду да ће сви
нас су тренуци када започиње ника, златник је симболичан ови покушаји у наредном перинови живот најдражи део овог поклон, али довољно говори о оду дати резултате те да ће бити
посла, а сада је радост била односу Града према питању заустављен негативан тренд да
још већа због чињенице да нам наталитета.
у Србији сваке године буде рође– Сачекали смо да се мајка
је година почела на овако леп
но за по 4-5 процената мање
опо ра ви и да беба зади ше
начин – истакао је Новаков.
беба. У нашем граду се просечЉиљани и њеном супругу пуним плућима, па смо их обиМилану ово је прво дете, а како шли како бисмо им честитали но годишње роди између 1.500
су веома млади, вероватно неће и поклонили Лазару златник у и 1.600 беба, а током 2017.
бити и једино. Маленог јунака знак сећања на то да нас је године на свет је дошло двадесу у уторак, 2. јануара, посети- први обрадовао у 2018. годи- сетак новорођенчади више него
ли градоначелник Саша Павлов ни. Иако је можда најлепши, у години пре тога.
Пан че вач ко поро ди ли ште
и градски већник Миленко Чуч- ово није једини начин на који
ковић, како би бебицу дарива- тежимо да поспешимо натали- реновирано је 2006. године, а
ли традиционалним поклоном тет у Панчеву. На том плану 2016. мајке су га оцениле као
од Града – златником. Лазар већ неколико година у конти- најбоље у Србији када је о искује, међутим, након што се добро ну и те ту спро во ди мо мно ге ству самог порођаја реч.

ЈОШ ТРИ МОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

У нову годину у новом дому
Ако се за неког може са сигурношћу рећи да му је нова, 2018.
година почела и више него добро,
онда су то Сања Михајловић,
Даница Ђекић, Миле Станковић и чланови њихових породица. Ипак, било је и година
када овим људима није било
нимало лако, ни првог ни било
ког од 365 дана у години. Реч је,
наиме, о избеглим лицима, којима су у петак, 29. новембра, у
просторијама Градске управе
уручени кључеви нових монтажних кућа, те су ове три породице напокон стекле свој дом.

Куће су додељене у оквиру
потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у
Републици Србији, а Михајловићима, Ђекићима и Станковићима кључеве је свечано уручио Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за рад,
запошљавање и социјална питања. Примопредаји су присуствовали и представници Јединице за управљање пројектима
у јавном сектору из Београда.
Како је подсетио Чучковић,
у оквиру истог пројекта, на

Страну
припремила
Драгана

Кожан

идентичан начин су у новембру збринуте и избегличке породице Рула, Андић, Мандић и
Тркуља.
– Град Панчево преко Повереништва за избеглице учествује у програмима и спроводи
актив но сти ради реша ва ња
питања избеглих и интерно
расељених лица још од 1991.
године. Од тада је у наш град
стигло више од 12.000 избеглица које су остале без својих
домова. Уз подршку Комесаријата за избеглице и међународних хуманитарних органи-

зација у Панчеву, обезбеђена
су значајна средства за помоћ
избе глим лици ма што кроз
добијање и откуп сеоских кућа
или обезбеђивање монтажних
кућа, што кроз хуманитарну и
сваку другу помоћ – истакао је
Чучковић.
Он је додао и то да Град Панчево има дугогодишњу активну сарадњу с Комесаријатом и
међународним организацијама чији је циљ решавање проблематике избеглица и интерно расељених становника.
– Ми се трудимо да заједничким снагама помогнемо
они ма који ма је нео п ход на
помоћ у проналажењу могућности становања, односно решавања стамбеног питања. Тежимо да омогућимо тим људима

интеграцију у свим животним
сферама тако да се осећају као
да је овде њихов дом – додао је
већник.
Кроз програме и пројекте
намењене избеглицама током
протеклих година реализовано

је близу 85 милиона динара. У
Градској управи најављују да
би у првом кварталу ове године требало да буде обезбеђено
још пет монтажних кућа за
избегличке породице које живе
у Панчеву.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Куглице са сусамом
Сусам је један од најста ри јих за чи на у
људској исхрани, али
и у медицини. Ту биљку одликују бројна лековита својства. У исхрани најчешће користи мо њен се ме ни
део. Постоје црни и
бели сусам.
Сусам треба да избегавају једино они
који су алергични, а
за све остале је у потпуности сигуран за коришћење. Он је омиљена намирница оријенталних и северноафричких народа, а
одавно се одомаћио и на нашим просторима, па се кори сти на мно го на чи на.
Представља један од најва-

жни јих са сто ја ка мно гих
традиционалних јела, колача, слаткиша, намаза, хлеба и пецива.
Ми вам предлажемо да
на пра ви те бр зо и уку сно
предјело.

Потребно: 300 грама рикота сира, 100 грама пилећег белог меса,
220 грама сусама, со и бибер.
Припрема: скувајте пилетину и самељите је. Испеците сусам. Препоручујемо печење у микроталасној пећници, на следећи начин:
распоредите сусам по већем тањиру и ставите у микроталасну; пеците на најјачој температури, два пута по један минут, а између сваког минута добро промешајте.
Изгњечите сир, па му додајте пилеће месо, 100 грама сусама и
зачине. Формирајте лоптице од масе са сиром, а затим их уваљајте
у преостали сусам.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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„ПАУНОВИЋ” КРУНИСАО УСПЕШНУ ГОДИНУ ГЕНЕРАЦИЈСКИМ КОНЦЕРТОМ

ПЕСМА И ИГРА СУГРАЂАНИМА НА ДАР
Наступило петсто
двадесет извођача
У 2017. години
освојена значајна
признања
Културно-уметничко друштво
„Станко Пауновић” је веома
активну и успешну сезону завршило генерацијским концертом који је одржан 21. децембра у Хали спортова у Панчеву.
У програму концерта „Да
засвирам сремачки, да заиграм
банатски, да запевам бачвански” учествовало је петсто двадесет извођача, уз подршку и
аплаузе хиљаду триста гледалаца. Током двочасовног програма наступиле су све секције друштва – тринаест фолклорних
ансамбала, од фолклорног забавишта до ветерана, школа тамбуре и тамбурашки оркестар,
народни оркестар, свирачи на
традиционалним инструментима и женска група певача.
На почетку програма заједно су се представили сви дечји ансамбли песмом из Војводине „Да засвирам сремачки,
да заиграм банатски, да запевам бачвански”. Уследила су
представљања свих ансамбала
појединачно, а публика је ужива ла у игра ма, песма ма и
народним ношњама: Баната,
Срема, Бачке, Старчева, Шумади је, Пиро та, Кру ше вач ке
Жупе, Ниша, Зајечара, Хомоља, Сокобање, Јадра, Босилеграда, Књажевца, Црне Траве,
Доње Јасенице, Неготина, Косова и Метохије. На крају концерта је свих тринаест ансамбала заједно извело „Панче-

вачко коло”, у пратњи тамбурашког оркестра.
За чланове КУД-а „Станко
Пауновић НИС–РНП” прошла,
2017. година била је изузетно
садржајна и успешна. Током
године изведено је деведесет
пет про гра ма широм наше
земље и иностранства.
Концертна сезона, већ по
традицији, започета је учешћем
у програму Светосавске академије у Културном центру Панчева. Потом су уследила гостовања широм Србије: у Београду, Чач ку, Кра ље ву, Бач кој
Тополи, Ратини, Ваљеву, Сивцу, Иђошу, Смедереву, Прислоници, Старчеву и Крупњу.
Током протекле године остварена су и представљања у иностранству: Словенији, Швајцарској, Босни и Херцеговини, Сло вач кој, Бугар ској и
Русији. Пријем ових програма
у иностранству био је веома
добар, а посебно треба истаћи

награду која је додељена женској групи певача на фестивалу у Словачкој за стилско извођење народних песама, као и
наступ у дале ком Сиби ру у
оквиру сарадње с генералним
спон зо ром дру штва, НИС –
„Гаспром њефтом”.
С великим успехом „Пауновић” је представљао град Панчево на фестивалима у нашој
земљи. Освојене су: сребрна
плакета на 18. фестивалу фолклорних ансамбала Србије у
Чачку и специјална награда за
најаутентичнију народну ношњу
у кореографији „Игре Горње
Пчиње”; златна плакета за дечји ансамбл нижих разреда на
56. музичком фестивалу деце
Војводине у Бачкој Тополи за
извођење игара Срба из Беле
Крајине и специјалне награде
за истраживачки рад и реконструкцију костима; златна плакета за дечји ансамбл виших
разреда на 56. музичком фестивалу деце Војводине у Бачкој

Тополи за извођење игара из
Кобишнице и специјална награда за најбољи играчки ансамбл;
златна плакета за дечји ансамбл
виших разреда на 12. смотри
дечјих фолклорних ансамбала
Србије у Ваљеву за извођење
игара из Кобишнице.
„Пауновић” је био успешан
домаћин и организатор двеју
градских манифестација: деветог Међународног фестивала
фолклорних ансамбала „Панчево – град игре” и седамнаестих Сусрета изворних певачких гру па „Етно глас”. Обе
манифестације реализоване су
уз подр шку Гра да Пан че ва,
генералног спонзора НИС –
„Гаспром њефта” и установа
културе: Дома омладине и Културног центра Панчева. То је
била прилика да панчевачка
публика погледа програме многобројних ансамбала и група с
којима је ово друштво сарађивало у претходном периоду.
М. Марић Величковић

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ „СТАРИ РАС”

Настављена лепа традиција
Завичајно удружење „Стари
Рас” из Панчева у суботу, 6.
јануара, на Бадњи дан, организовало је сечење, освећење
и паљење бадњака.
Бадњак је упаљен испред угоститељског објекта „Перовић”,
где је припремљено традиционално посно послужење карактеристично за тај дан. Уз праве домаћинске манире бројне
госте су дочекали председник
удружења Зоран Радојковић и
први човек скупштине „Старог
Раса” Милојица Ћирковић.
Ово удружење, у складу са
својим статутарним опредељењем, организује и истрајава у

одржавању овог традиционалног обичаја. Чланови „Старог
Раса” промовишу част, поштење, солидарност и доброчин-

ство, па су уз ту поруку свим
грађанима честитали Бадњи
дан и Божић.
Завичајно удружење „Стари
Рас” радо учествује у свим хуманитарним акцијама. Тако је,
недавно, покренута велика
акција за изградњу куће породици Бојовић у селу Источни
Мојстир, у општини Тутин. Подстакнути тешком животном
причом седмогодишње Љубице и четворогодишњег Ивана,
који су заједно с мајком несрећним случајем остали без оца и
супруга Радета Бојовића, јединим хранитељем породице,
далеко у планини Мокре горе,
чланови удружења „Стари Рас”

из Панчева покренули су хуманитарну акцију, а градња куће
је већ почела...
Ово удружење је основано
30. јуна 2015. ради очувања
културног наслеђа и духовног
идентитета грађана који воде
порекло с подручја југозападне Србије, а основна делатност
удружења је хуманитарни рад.
Први председник Завичајног
удружења „Стари Рас” био је
Срдан Ракетић.
Поред хуманитарног рада,
циљеви овог удружења су и
јачање културних и привредних веза старог и новог завичаја, чување традиционалних
и породичних вредности, неговање добрих комшијских односа, узајамно помагање чланова друштва и слично.
Чланови удружења су приредили многе културне активности, посетили су значајне
културно-историјске споменике, православне цркве и манастире, организовали су традиционалне манифестације, као
и књижевне вечери са знаменитим српским песницима.
А. Ж.

ТРАДИЦИЈА У СЛУЖБИ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

Идеја „Панонки” на мапи аутентичних производа
Четвртасти подметач од пустоване вуне с мотивом банатске
шаре који су осмислиле и пласирале чланице удружење грађана „Панонке” изабран је међу
три најбоља аутентична производа у оквиру пројекта „Традиција у служби локалног развоја”, а као награду добиће дизајнирано паковање и цертификат. Пројекат реализује Етно-мрежа уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде и НАЛЕД-а.
Ове године је о пристиглим
номинацијама одлучивао жири

у саставу: Златко Цветковић,
професор на Факултету примењених уметности у Београду,
Саша Срећковић, музејски саветник и координатор за сарадњу и
едукацију на међународном
нивоу Етнографског музеја у
Београду, и Ива Радић Костић,
координатор Етно-мреже. Поред
производа који израђују „Панонке”, дизајнирано паковање и цертификат добиће и двопређне
чарапе из Књажевца и чобанска
рукавица из Беле Паланке.
У склопу овог пројекта биће
израђена мапа локалних аутен-

тичних производа на којој ће
бити озна че ни гра до ви и
општине са аутентичним производима које су номиноване,
а то су Панчево (банатска шара
– УГ „Панонке” Панчево), Сомбор (лемешки кулен, бездански дамаст, стапарски ћилим
и сомборски сир), Оџаци (црвенокоса богиња), Књажевац (двопређне чарапе, грнчарија и белмуж), Бор (влашка торба „траста”), Кладово (вез на плишу),
Неготин (влашка ружа), Лесковац (ајвар), Бела Палан ка
(баница, вртка и чобанска рука-

вица), Пирот (ћилим, пеглана
кобасица, качкаваљ и грнчарија), Ужице (грнчарија из Злаку се), Шабац (теке ри шки
пешкир), Сремски Карловци
(куглоф) и Кучево (рукавице с
хомољским везом).
Мапа ће бити објављена на
званичном сајту иницијативе
„1.000 жена” и представљена
заједно с резултатима пројекта
на завршном округлом столу у
другој половини јануара 2018.
године, где ће бити приређена
и поставка аутентичних производа.
M. M. В.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Синги Лумба и дрво
чаробних оловака
Шарена, маштовита, сјајно
илустрована и дизајнирана
књига намењена је малишанима узраста од три до седам година и прати авантуре девојчице Синги Лумбе,
чији је лик инспирисан његовом ћерком Нађом, којој
је књига и посвећена.
„Напокон се реализовало
нешто што сам у последњих
неколико година покушавао
да ставим у конкретну форму причајући ћерки Нађи
приче за лаку ноћ”, рекао је
Стојановић поводом објављивања књиге. Име Синги Лумба је настало док Нађа још
није знала добро да прича,
па је упорно звала тату када
јој се хелијумски балон залепи за плафон: „Тата, синги

лум ба!” („Та та, ски ни ба лон!”)
Књига је објављена у едицији „Гнездо”, која обухвата
књиге домаћих аутора и илустратора и отвара нове видике књижевности за децу.
У плану је серијал књига о
Синги Лумби. Добили смо
прву, а наш познати дизајнер тренутно ради на следеће две књиге.

Два читаоца који до среде, 17. јануара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је најбољи филм који сте гледали преко празника?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Синги Лумба и дрво чаробних оловака” Славимира Стојановића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Епитаф за шпијуна”
Ерика Амблера
Азурна обала, 1938. године.
Стигавши у Сен Гатјен, у хотел „Резерв”, Јозеф Вадаши је
само желео неколико дана одмора пре повратка у Париз.
Он је човек без националности, рођен у Суботици, која је
Тријанонским споразумом
припојена Краљевини Југославији. Међутим, када повучени професор језика чији је
хоби фотографија однесе
филм из свог фото-апарата на
развијање, биће ухапшен због
сумње да је шпијун. Иако
француска полиција добро зна
да је Вадаши невин, прети му
затвором и депортацијом уколико у року од три дана не открије ко је од гостију хотела
прави страни агент.
Али у предвечерје Другог
светског рата сви су сумњиви

– Швајцарци, Британци, брат
и сестра Американци, усамљени Немац, господин који путује под макар једним
лажним именом. Кривац мора бити међу њима, а Вадаши, потпуни аматер, мора да
постане шпијун да би доказао да то није.

Два читаоца који до среде, 17. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање
„Коју књигу сте прочитали за време празника?”, наградићемо по једним примерком књиге „Епитаф за шпијуна” Ерика
Амблера. Најбоље 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

Бацити бриге уместо
петарди
У прошлом броју нашег листа питали смо вас како најбоље прославити Нову годину код куће. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Кула
од карата” Метјуа Фицсимонса за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Уз иће и пиће, добро друштво и кичасту празничну
декорацију. Почети са чашицом-две да попусте кочнице. У поноћ, уместо петарди,
кроз прозор бацити све бриге и проблеме.” 069/7223...
„Уз мађарску кобају, руску
салату, српску сарму и ’Америчку питу’.” 060/3380...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање који је најбољи празнични филм. Они ће освојити
по је дан при ме рак књи ге
„Сродници” Јовице Аћина.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„То је онај у којем поштар
доноси тринаесту пензију, пуну кесу лекова, доста меса и
разноврсног воћа!” 064/9694...
„Најбољи је онај филм у
коме се ујутру будимо и схватамо да више не живимо у
Србији.” 064/5173...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како
бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ДРЖАВНА ДЕЛЕГАЦИЈА У КАСАРНИ
„АЕРОДРОМ”

Војни врх дочекао
нову годину у Панчеву
Министар одбране Александар Вулин, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубишa Диковић, државни секретар у Министарству
одбране Александар Живко-

честитам 2018. годину и да
им поже лим да је пам те.
Такође им желим пуно здравља и среће, као и то да буду
мирни и уверени да је њихова војска увек ту за њих. При-

Петак, 12. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

У АКЦИЈАМА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

УХАПШЕНИ ОСУМЊИЧЕНИ
ЗА КРАЂЕ И МАЛВЕРЗАЦИЈЕ
Две девојке украле
накит
Апотека поново у
фокусу пажње
истражних органа

вић и заменик команданта
Рат ног вазду хо плов ства и
противваздухопловне одбране бригадни генерал Сава
Милен ко вић доче ка ли су
2018. годину с припадницима Треће ракетне батерије
Првог ракетног дивизиона
250. ракетне бригаде у касарни „Аеродром” у Панчеву. У
име те бригаде дочекао их
је пуковник Милан Поповић, заступник њеног команданта.
Та једи ни ца је доби ла
Орден народног хероја због
под ви га у одбра ни наше
земље од НАТО агре си је
1999. године, а на недавним
гађа њи ма у окви ру вој не
вежбе у Бугарској њени припадници су постигли запажене резултате. Иначе, они
се налазе у систему сталног
борбеног дежурства нашег
система противваздухопловне одбране. Гостима који су
их посетили демонстрирали
су радње за прелазак ракетног систе ма „нева” којим
рукују у први систем борбене готовости.
– Свим грађанима Србије,
у име припадника Министарства одбране и припадника
Вој ске Срби је, желим да

пад ни ци
Мини стар ства
одбране и Војске Србије даће
све од себе да година која
почиње буде мирна, сигурна
и стабилна, а да Србија буде
заштићена, чувана и брањена – рекао је министар одбране Александар Вулин.
Он је додао да ће у 2018.
години наша држава наставити да обнавља Војску Србије и побољшава стандард свих
који су у њој запо сле ни.
Вулин је рекао и да без снажне и стабилне војске нема
снажне и стабилне Србије.
Генерал Љубиша Диковић
изјавио је да је више од 2.800
војника ангажовано да током
новогодишњих празника брине о без бед но сти гра ђа на
Србије. Додао је да су они
рас по ре ђе ни на нашим
држав ним гра ни ца ма и у
Копненој зони безбедности,
као и у јединицама за заштиту ваздушног простора изнад
Србије.
Начелник Генералштаба
наше армије је свим запосленима у Војсци пожелео
све најлепше у 2018. години
и додао да ће врх наше армије и даље радити на повећању борбене способности јединица Војске Србије.

НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ

Опасне ситуације
све чешће

Пaнчевачки полицајци поднели
су кривичну пријаву у редовном
поступку против двадесетосмогодишње девојке и шеснаестогодишњакиње због постојања
основа сумње да су извршиле
кривично дело тешка крађа.
Сумња се да су њих две 5.
септембра 2017. из једне куће
у Панчеву украле златни накит
и истог дана покушале да провале у стан на подручју нашег
града.
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву
поднели су кривичну пријаву у
редовном поступку и против
четрдесетогодишњег мушкарца
због постојања основа сумње да
је извршио кривично дело тешка
крађа.
Полиција сумња да је он у
ноћи између 12. и 13. децембра 2017. из једне куће у Панчеву узео разну техничку робу.
Полицајци у нашем граду
ухапсили су и Ј. Е. (1977), бившу директорку Апотекарске
установе Панчево, јер се, како
пише у саопштењу МУП-а, сумњичи да је починила кривично
дело злоупотреба службеног
положаја.

У саопштењу пише и да се
она терети да је у августу 2015.
године, након што је претходно
снизила цене, продала више
врста лекова и фармацеутских
производа привредном друштву
„Лековит” из Шапца, да би током
септембра 2015. године од тог
друштва купила те лекове, али
по увећаној цени. Сумња се да
је на овај начин причинила штету Апотеци Панчево у укупном
износу од 1.144.292 динара.
Осумњичена је уз кривичну при-

јаву приведена у Основно јавно
тужилаштво у Панчеву.
Припадници Министарства
унутрашњих послова широм
Србије у сарадњи с надлежним
тужилаштвима пред новогодишње празнике ухапсили су 52
особе које се сумњиче да су
починиле више од 100 обичних крађа, тешких крађа и разбојништава.
Акције у којима су осумњичени лишени слободе спроведене
су на територији полицијских

управа Београд, Панчево, Бор,
Зајечар, Крагујевац, Краљево,
Лесковац, Нови Сад, Пирот, Пожаревац, Пријепоље, Прокупље, Смедерево, Сомбор и Ужице.
Међу ухапшенима су осумњичени за крађе компјутера,
дизел-гори ва, гра ђе вин ског
материјала и грађевинске скеле, цигарета, техничких уређаја, новца из киоска, мењачница и торби грађана, бакарних
каблова и казана, телевизора,
трактора, хидрофора итд.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА ПРИРЕДИО НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ

Додељене плакете за херојски подвиг
Градоначелник Панчева Саша
Павлов приредио је крајем прошле године у Народном музеју
коктел поводом новогодишњих
празника за представнике најважнијих градских служби, јавних комуналних предузећа и
државних институција.
– Желим свима да вам се у
2018. години остваре сви циљеви, како на приватном, тако и
на пословном плану. Желим и
да имате више времена за себе
и за породице. Надам се да ће
2018. година бити боља, лепша
и економски стабилнија. Било
би лепо да се млади одлучују

да остају у Србији, да овде раде
и граде свој дом, а да старији
уживају у оном што су створили уз социјалну и здравствену
сигурност – рекао је Павлов.
Он је уручио плакете Града
Панчева за херојски подвиг старијем воднику Ивану Ристићу,
десе та ру Јова ну Ђоки ћу и
заставнику Горану Басићу, припадницима Прве бригаде Војске Србије. Њих тројица су крајем про шле годи не спа сли
живот једној нашој суграђанки која је била напад ну та
ножем у близини касарне „Стевица Јовановић”.

НОВИНА У НАШЕМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ

Родитељи плаћају казне за дечје изостанке

Припадници полиције све се
чешће суочавају са опасним
ситуацијама у којима наоружани појединци, наркомани
и психички лабилна лица не
презају ни од тога да угрозе
њихо ве живо те и неви не
људе, што је показао и инцидент у Раковици – упозорио
је Независни полицијски синдикат Србије.
Полиција је 6. јануара у
јутарњим сатима примила
позив Божидара Јовића (1973).
Он је рекао да се за њим трага, да је већ осуђиван за кривична дела, да се осећа „јако
узнемирено” и да не зна шта
би могао да учини. Патрола
полиције је одмах након тога
отишла до зграде у којој Јовић
живи, а када је отворио полицајцима врата стана, дочекао
их је обучен у панцир и уперио пиштољ у њих.

После неколико сати преговарачи МУП-а и специјалци успели су да га разоружају и да му ставе лисице. Све се завршило мирно
и без употребе оружја, што
је изу зет но важно ако се
узме у обзир да је Јовић
држао неколико талаца на
нишану и да је хтео да пуца
у њих.
Независни полицијски синдикат Србије сматра да је
захва љу ју ћи при себ но сти
полицајаца и преговарача
који су учествовали у овој
талачкој кризи избегнута трагедија и да они због тога
заслу жу ју похва ле. НПСС
сматра да наша јавност треба да преко медија буде упозната са овим догађајем да
се не би стварала искључиво
негативна слика о полицијској професији.

Родитељи двају ђака основних
школа у Панчеву мораће да
плате казне од 5.000 динара у
Прекршајном суду у нашем
граду јер су им деца бежала са
часова, а они нису оправдали
њихове изостанке – објавио је
„Информер”.
Они ће то морати да учине
на основу Закона о основама
система образовања и васпитања који је усвојен у Скупштини Србије 26. септембра прошле године. У том правном акту
је, између осталог, предвиђено
кажњавање родитеља који не
оправдају деци изостанке.
Од усвајања тог закона Прекршајни суд у Панчеву поднео
је 88 прекршајних пријава против родитеља који то нису учинили. Поред првих новчаних
казни, до сада је изречено десет
опомена, а остали поступци су
у току или су обустављени.
Министар просвете у Влади Србије Младен Шарчевић
изјавио је поводом тога да је
Панчево први град у Србији у
коме је почела примена новог
зако на и да ће од почет ка
2018. године то бити уобича-

јено у свим школама у нашој
држави.
Сандра Медаковић, портпарол Прекршајног суда у Панчеву, у изјави за „Информер”
објаснила је како ће се покретати поступци против родитеља који не оправдају изостанке деце са часова.

Она је нагласила да су родитељи најпре обавезни да у року
од 48 сати јаве наставницима
због чега њихова деца нису
присуствовала настави. Након
тога имају рок од осам дана да
им оправдају часове. Ако то не
ураде, школе у које иду њихова деца, обавештавају надле-

жни секретаријат у градској
управи, као и центар за социјални рад.
– Даље, градска управа подноси захтев суду за покретање
прекршајног поступка против
родитеља или старатеља деце.
Запрећена казна за овај прекршај креће се у распону од
5.000 до 100.000 динара, а уколико родитељ не измири ову
обавезу, прете му затворска
казна, рад у јавном интересу
или блокада текућег рачуна –
изјавила је Медаковићева.
Она је нагласила да ће се родитељима који буду предати прекршајном суду најпре изрицати опомене, а да ће се новчано кажњавати тек ако њихова деца и после
тога наставе да изостају са часова
без оправдања. Портпаролка Прекршајног суда у Панчеву објаснила је да родитељи који су кажњени новчано нису оправдали изостанке деци три месеца.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ГРАДСКА ВОДА СТИГЛА У ЧЕТИРИ МЕСТА
И Јабучани
и Глогоњци
се решили мука
Остаје још Ново Село
Становници сеоских месних
заједница, за разлику од неких
минулих времена, нису имали
превише разлога за задовољство када је реч о инвестицијама од јавног значаја.
Ипак, понешто је и урађено...
С тим у вези, у прошлом броју своје импресије о тек минулој 2017. годи ни изне ли су
председници месних скупштина из јужних панчевачких насељених места, а у овом ће то
учи ни ти њихо ве коле ге из
северних села.
Оно што је годинама тиштило грађане поменутих места,
јесте неквалитетна пијаћа вода.
Прикључењем на градски водовод тих проблема нешто раније лишени су мештани Качарева и Долова, а однедавно у томе
ће коначно моћи да уживају
Јабучани и Глогоњци, док ће
на градску воду једино Новосељани морати да попричекају.
Више ниједна председница
У Глогоњу је, на пример, у априлу дошло до промене на челу
поменутог органа власти када
је једину жену, Мирелу Петровић, на том месту заменио њен
дота да шњи заме ник Слав ко
Јовановски, који је и директор
Дома културе.
Он понавља да је година протекла у знаку радова на прикључењу тамошње водоводне
мреже на градски водовод, што
је годинама била рак-рана за
његове суграђане.
– Очекујемо да ће до краја
јануара 2018. године ови радови бити дефинитивно окончани, чиме бисмо решили досада шње огром не про бле ме с
водоснабдевањем домаћинстава исправном водом. Следеће
по важности је то што су завршени радови на згради капеле, а јулским ребалансом градског буџе та одо бре но је
2.700.000 динара за поплочавање околног простора и израду ограде и капија. Јавна набавка за те послове расписана је у
децембру, па ће по својој прилици капела бити пуштена у
рад на пролеће. У прошлој години нису се стекли сви неопходни услови за отпочињање
покривања пијачног платоа, као
ни за добијање употребне дозволе новог објекта Дома културе.
У недостатку капиталних инвестиција, на које смо „навикли”
до 2013. године, буџетским новцем намењеним за функционисање Месне заједнице уради ли смо пар кинг испред
поште, као и део тротоара у

центру села, што ћемо наставити и ове године – истакао је
Јовановски.
Он је додао да су решавани
и неки „ситнији” комунални
проблеми уз помоћ локалног
комуналног предузећа, попут
осветљења рукометног терена
на спортском комплексу или
уређења пута ка плажи „скела”.

Фазни радови
Први човек ново се љан ске
Месне зајед ни це Недељ ко
Топић каже да је и у његовом
месту урађено неколико ствари, које се, пре свега, тичу здравља грађана.
– С тим у вези, замењена је
комплетна спољна столарија у
здравственој станици, а када је

туре, што се односи и на изградњу спортско-рекреативног центра. Прибављени су сви документи за почетак изградње трга
и урађено је неколико пројеката за асфалтирање улица у
селу. Поред тога, постављено
је више дечјих игралишта, а у
сарадњи с ЈКП-ом „Долови”
сређена су гробља и урађене

БОЖИЋНИ ОБИЧАЈИ У ДОЛОВУ

У духу традиције

Да у новој години и сметлишта остану што чистија
Пажња је била усмерена и на реч о пијаћој води, с којом стазе и ограде – истиче Глигодру штве ни живот, што се годинама мучимо муку, избу- ријев.
посебно односи на обележава- шен је нови бунар, док је у ценБранко Бокун, председник
ње сеоске славе Петровдана, тру села урађена еко-чесма, то качаревачке месне скупштине,
када је организован вишеднев- јест модеран пречистач, који протеклу годину карактерише
ни културно-спортско-забав- је бесплатно доступан свим гра- као период одржавања оног што
ни про грам; награ ђе ни су ђанима 24 сата дневно. Поред је урађено у последњој деце„вуковци”, а за двеста мали- тога, започети су радови на нији.
шана обезбеђен је новогоди- капели на источном сеоском
– Није било нимало лако
шњи пакетић.
гробљу; на згради Месне зајед- бринути о Спортско-рекреаПредседник месне скупшти- ни це сани ран је ком пле тан тивном центру „Језеро”, хали
не суседне Јабуке Слободан кров, тако што је дотрајали спортова, као и о зеленим и
Илић пре све га нагла шава цреп замењен новим, а за потре- другима јавним површинама.
одличну сарадњу са свим локал- бе ЈКП-а БНС набављени су У то спада и одржавање путеним удружењима и установама ками о ни сме ћар и кипер – ва, пре свега у домену саникао што су амбуланта, школа, напомиње Топић.
рања такозваних ударних рупа
Дом културе, црква и ЈКП „ВодНа улазу у село са обе стра- и скидања земље с банкина.
ком” с јавним предузећима из не постављени су електронски Поста ви ли смо и ризлу на
Панчева, компанијом НИС и, показивачи брзине с циљем траси према језеру у дужини
наравно, Градском управом.
пове ћа ња без бед но сти свих од око триста метара. Веће
– У 2017. години добили смо учесника у саобраћају, а обез- инвестиције из Града нисмо
градску воду, наставили смо беђена су финансијска сред- имали, уз образложење да је
изградњу канализације и више ства за укопавање гасне цеви већи на финан сиј ских сред пута смо очистили депонију. на доловачком путу ради завр- става усмерена ка формираПоред тога, делимично смо сре- шавања дела поменутог пута. њу северне привредне зоне,
дили приобаље и новим мобиДоловачка скупштина Месне будући да би то у перспектилијарима обогатили дечја игра- заједнице, према речима њеног ви значило и радна места за
лишта, а било је још много тога првог човека Драгослава Гли- наше суграђане – наговешташто је тешко и набројати. Због горијева, са својим комисија- ва Бокун.
свега наведеног могу рећи да ма, којих има чак седамнаест,
Ипак, он је изразио наду да
смо сви заједно заслужни што активно је радилa на решава- ће у овој години бити важније протекла година за Јабуку њу проблема мештана.
јих капиталних инвестиција.
завр ше на вео ма успе шно –
– Завршена је прва фаза уреКао, уосталом, и грађани свих
наводи Илић.
ђења платоа испред Дома кул- других панчевачких села.

Доловци су највећи хришћански празник Божић обележили у духу традиције, поштујући старе обичаје, али и с
неким особеностима које су
својствене само том месту.
У суботу, 6. јануара, на Бадњи дан, стотинак мештана
отишло је у оближњу Делиблатску пешчару по свето храстово дрво. Колону је предводио трактор с приколицом
у којој је било више десетина
људи, са свештеником Велике цркве Бојаном Гавриловићем на челу.
После десетак километара
конвој возила стигао је у срце
Пешча ре, а након кра ћег
пешачења пронађено је и дрво
које је изабрано да буде овогодишњи бадњак. У повратку, на уласку у село, доносиоце бадњака сачекало је неколико фијакера и неколико
коњаника са заставама. Све
то су песмом и музиком пратили хармоникаши. Пролазници су отпоздрављали, а
они старији су се присетили
дана када се управо тако одлазило по бадњак.
Коњаници су били актери и
другог занимљивог обичаја, који
се одиграо у понедељак, 8. јануара. Другог божићног дана, од
раних јутарњих часова, доловачким улицама јездили су
коњаници на својим љубимцима. Око 11 сати они су се окупили у центру села, а након
тога и у порти Велике цркве,

где је одржана молитва. После
тога они су до касних вечерњих часова „вијали” Божић по
улицама и домовима. Капије
кућа које желе да приме и угосте божићне јахаче биле су
широм отворене тог дана. Поред
јахача, нашли су се ту и понеки

фијакер и кола на којима је
било и хармоникаша.
Ови доловачки обичаји из
године у годину постају све
масовнији, а посебно радује
чињеница да се у њих укључује све више младих људи, па и
деце, која ће једног дана наставити ову лепу традицију.
Н. Р.

НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ КАЧАРЕВАЧКОГ
ДОМА КУЛТУРЕ

Врхунски вокал и
представа за најмлађе

ДОЛОВАЧКИ ЂАЦИ ВЕСЕЛО ИСПРАТИЛИ СТАРУ ГОДИНУ

Маскенбал, читалачки маратон...
Доловачки малишани су низом
занимљивих активности на најлепши могући начин завршили прво полугодиште, а уједно
су испратили стару и дочекали нову календарску годину.
Најпре су 13. децембра, поводом Дана библиотекара, у својој школи учествовали на првој
радионици под називом „Читалачки маратон”. Малишани су
са својом професорком српског језика Наташом Јованов
Драгосавац били гости библиотекаркама Снежани Брзован
и Јасни Филипов.
Члановима Читалачког клуба подељени су романи које
су добили на поклон од издавачке куће „Клет”. Планирано је да се овакве радионице
одржавају на месечном нивоу.
Циљ је да се деца подстакну
на писање, па можда ће неко

и кренути у авантуру писања
романа и конкурисати за необјављени дечји роман, песму
или причу.

Десетак дана касније, 21.
децембра, малишани су своја
дела изложили на „Новогодишњем базару”. Хол школе и

импро ви зо ва ни пул то ви од
школских клупа зашаренели
су се од разних предмета које
су веште руке ученика направиле на радионицама одржаним неколико дана раније.
Последњи дан првог полугодишта био је најшаренији и
највеселији, јер је организован
новогодишњи маскенбал. Кловно ви, Инди јан ци, сва то ви,
хипици, гусари и разни други
стварни или имагинарни ликови само су део маски које су
ученици приказали, такође у
холу своје школе. Ту је, наравно, био и Деда Мраз, који се
дружио с најмлађима.
Тако су доловачки основци
весело завршили прво полугодиште и у том духу дочекали
зимски распуст, а еуфорију су
пренели и на празничне дане...
Н. Р.

Качаревачки Дом културе
организовао је крајем минуле године неколико интересантних догађаја. Поред радионица у којима су деца уз
помоћ жена из удружења прави ла ново го ди шње укра се,
приређени су и концерт и
представа.
Најпре је вокални солиста
РТС-а Милош Радовић, уз
пратњу брата Александра и
Дејана Обрадовића на хармоници и клавиру, приредио
вече староградске и евергрин
музике. Овај млади професор певања, који наступа с
раз ли чи тим еми нент ним
ансамблима, качаревачкој
публи ци је поред оста лог

приуштио маестралну изведбу наполитанских композиција, романси, шлагера...
Неколико дана касније најмлађи су уживали у позоришној представи „Три годишња доба, једна јесен и Деда
Мраз” у извођењу Драгољуба
Чорића, Нине Лазаревић и
Бобе Мојсиловића. Деца су
се добро забавила, играла и
певала, а на крају им је дошао
и Деда Мраз, с којим су могли
да се фотографишу.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Петак, 12. јануар, 19 сати, Културни центар: премијера
документарног филма „У доловима равнице”.
Уторак, 16. јануар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
књижевно вече „Ана Ристовић – портрет песникиње”.

Музика
Среда, 17. јануар, 19 сати, сцена Културног центра Панчева: концерт студената оперског студија ФМУ у Београду „Из
оперске ризнице”.

Изложба
Четвртак, 18. јануар, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба скулптура и цртежа „Архитектоника” Милана
Кулића.

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА

Сећања на пределе
Последња изложба у 2017.
години у фоајеу Културног
центра Панчева отворена је
26. децембра. Прилику да
представи своје радове нашим
суграђанима имала је Тања
Николајевић Веселинов са
изложбом „Била сам овде”.
– То је последњи циклус
мојих слика, који обухвата
време мојих путовања. Нека
су скоријег датума, а нека су
била одавно. Путовања се увек
сублимирају неко време у сва-

чијој глави, па и у мојој. То
што је остало од сећања, јесу
боје које сам на свој начин
успела да пренесем ликовно.
Сликам све оно што је мене
импре си о ни ра ло и што је
оставило најлепше утиске, у
бојама, експресивности, потезима и динамици – рекла је
ауторка изложбе.
На изло жби „Била сам
овде” представљено је двадесет акварела и пет уља на
платну.

избор

МОЈ
МОЈ
Огледала Луне
Моника Хусар Токин,
пи-ар менаџерка
Слободне дане за новогодишње и божић не пра зни ке
углавном проводим уз књиге, трудећи се да надокнадим инте ре сант на изда ња
која сам пропустила током
рад не годи не. Моју 2017.
читалачку годину обележиће домаћи писци. Посебно
бих издвојила роман „Када
кажеш да сам твој” Горана
Скробоње, који сам имала
привилегију да читам пре
самог објављивања, у настајању, и у ком сам истински
уживала од почетка до краја. Говори о времену када су
наши родитељи били млади
(а ми били клинци), о Југославији која је свирала и слушала добру музику и правила најбоље журке у Европи.
Документаристички, забаван,
зналачки написан, што не
чуди ако имамо у виду да је
Скробоња велики познавалац рок сцене.
О домаћем авангардном,
сада већ култ ном саста ву
„Луна”, активном почетком
осамдесетих, чији је заштитни знак био уметник Слободан Тишма, говори књига
„Огледала Луне”, коју је заједно с двојицом колега приредио наш суграђанин Саша
Ракезић (Александар Зограф).
Доку мен тар на, уз оби ље
живописних интервјуа и CD
са албумом „Нестварне ствари”, књига нас боље упознаје с „Луном” – музичком сензацијом која је за две године
постојања запалила домаћу
сцену.
Такође, споменула бих дуго
очекивани, други роман Горана Гоци ћа, под насло вом
„Последња станица Британија”, који сам једва дочекала с
обзиром на то да ми је Гоцићев први роман, „Таи”, један
од омиљених домаћих романа издатих у Србији последњих година. У овом роману
такође пратимо дешавања у
једној земљи и упознајемо
једну уметничку сцену – ону
у Британији, у сличном периоду као и код Скробоње –
последњих двадесет година
XX века. Гоцићеве бритке
реченице гађају читаоца пра-

во „у главу”, а његов избрушени књижевни стил води
нас кроз емотивну емигрантску при чу, данас посеб но
актуелну с обзиром на околности у којима живимо.
Издво ји ла бих и вео ма
занимљив роман „А тако је
добро почело” колумнисте и
заменика главног уредника
„Недељника” Бранка Росића, који сам започела прошлог викенда. Прича романа ми је посебно блиска јер
се главни лик, Драган Ломић,
бави маркетингом. У наредним данима „дружићу” се с
њим, што ме посебно радује.
У последње време слабије
пратим репертоарске позоришне премијере. Више ме
интересује савремена, независна сцена. С тим у вези,
посебно бих истакла активности „Станице – Сервиса за
савремени плес”, као и њихов
нај но ви ји про је кат „Нема
наде”, премијерно приказан
крајем децембра. Реч је о
ауторском раду кореографа
Игора Коруге и драматурга
Маје Пелевић, који се бави
темом безнадежности.
У 2017. најрадије сам слуша ла нове пло че („Radiohead”, Colin Stetson), али и
одлазила на концерте савремене (џез) музике. Издвојила бих наступе домаћих музичара, пре свега мојих омиљених састава „Fish in Oil” и
„Eyot”, као и харфисткиње
Милане Зарић и саксофонисткиње Јасне Јовићевић.
Најбољи фестивал који сам
посе ти ла про шле годи не
(поред нашег „Нова фестивала”) био је „Jazz em Agosto” у Лисабону, једном од
најлепших градова на свету.

Петак, 12. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

У САРАДЊИ С МИНИСТАРСТВОМ

НОВА ДЕЛА У ФОНДУ ГАЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Представљени
радови тринаест
аутора
У Галерији савремене уметности до 17. јануара биће отворена изложба „Нове аквизиције”,
на којој су представљена дела
тринаест аутора која је за Културни центар Панчева откупило Министарство за културу и
информисање Републике Србије преко конкурса за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности насталих у протеклих пет година,
као и за финансирање стварања нових умет нич ких дела
савремених уметника.
Панчевачка галерија конкурисала је 2015, 2016. и 2017.
године, а дела представљају
резултат ових куповина. Иако
има овла шће ња, послед њих
година због недостатка финансијских средстава Галерија није
била у могућности да приушти
откупе уметничких дела.
Фонд је почео да се формира преко откупних награда на
првим манифестацијама Бије-

нала уметности (ПИЈС), почетком осамдесетих кроз Салон
умет но сти Пан че ва и од
покло на умет ни ка са само сталних изложби из тадашње
Југославије. У њему се тренутни налази око триста педесет радова (слика, цртежа, графика, скулптура, видео-радова, принтова), од којих најве-

ћи број при па да кла сич ној
уметности, а остатак чине дела
из савремених медија (видеорадови, плакати, дигитални
принтови, билборди и инсталације).
Велики број дела из области
класичне уметности урадили
су аутори из Панчева: Делија
и Милен ко Првач ки, Пал

Дечов, Сло бо дан ка Шобо та,
Нада Оњин Жужић, Миливоје
Ђорђевић, Владимир Томић,
Јонел Попо вић, Томи слав
Сухецки, Ксенија Илијевић,
Дра го слав Хусар и Дра ган
Јеленковић. Међу откупљеним
радо ви ма су дела умет ни ка
свих генерација, а пресудно
при избору су само квалитет
рада и његов значај.
На изложби „Нове аквизиције” изложена су дела „Студија за спомен-обележје” Ивана Грубанова, „Празник” Бранка Раковића, „Застава” Марка
Тирнанића, две слике без назива Ивана Величковића, „Пад”
Анице Вучетић, скулптуре под
називом „Група IV” Милана
Блануше, рад без назива Косте
Богдановића, „Југодрво” Марка Црнобрње, „Оргуље” Звонимира Сантрача, „Mi svendo a
pezzi” Габријела Глида, „Цакум-пакум” Здравка Јоксимовића,
„Рука која пру жа” Татја не
Милу ти но вић Вон дра чек и
„Опна II” Саше Панчића.

БЕСПЛАТНА РАДИОНИЦА У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Школа за љубитеље фотографије
Дом омладине Панчево наставио је и током зимске сезоне
реализацију бесплатних програма који су намењени деци и
младима. Један од њих је и
Фото-клуб, који се реализује већ
трећу сезону, а води га фото-репортер портала „013инфо”,
фотограф и новинар Александар Стојковић.
– Панчево је некада имало
јако популаран и прилично
успешан, како се то тада звало, Фото-кино клуб, који већ
годинама не постоји. Пре две
године разговарао сам с руковод ством Дома омла ди не и
заједно смо дошли на идеју да
с времена на време у Дому
организујемо курсеве фотографије за младе. Сви данас „фоткају” и користе интернет за
пласирање својих фотографија. То је сјајан начин да документују време у ком живимо.
Међутим, током времена постало је битно колико мегапиксела има уређај којим праве фотографије, какву оптику имају и
колико су расветних тела употребили. Људи су почели да
стављају техничко савршенство
испред кре а тив не при ро де
фотографије и дошли смо до
парадокса да се у нашем народу мање цени креативност од
тех ни ке. Све сни смо да на
интернету гледамо велики број
слич них сни ма ка, људи се
фотографишу на истим местима, у истим позама, а све је то
већ прекопирано, већ виђено.
Фотографија у широкој употреби свела се на плагирање –
рекао је Александар Стојковић.
Креативност је управо оно на
чему се инсистира у Фото-клубу.

– Полазници курса морају
да савладају неке основе, да
науче фотографски језик, како
бисмо могли да се разумемо.
Покушавам да им скратим пут,

добро описати и с неколико
снимака, ако имају идеју како
да то ураде. Чини ми се да
многи себе називају фотографи ма само зато што има ју

да им са својих четрдесет година иску ства у фото гра фи ји
помогнем да открију креативну природу фотографије. То не
може тек тако да се научи, већ
мора да се ради, греши и да се
уочавају грешке, а затим да се о
њима размишља и да се исправљају у даљем раду – објашњава
Стојковић.
Према његовим речима, врло
је битно да се фотографија
посматра и да они који се баве
њоме знају да примете шта им
се на њој допада, а шта не.
– Стално им говорим да је
важно да науче како да не „удаве” људе постављањем фотографија на друштвеној мрежи
„Фејсбук”. Догађаји се могу јако

рефлексни фото-апарат и донекле умеју да га користe. Заправо нису свесни колико не знају, нити се труде да науче више
јер су стандарди у околини прилично ниски. Ја сваког дана
научим нешто ново и уз „моје
клинце” из Фото-клуба и ја
напредујем. Њихове идеје су
свеже, дивне, њихови умови су
отворени и спремни да експериментишу. Уживам у раду с
њима – објашњава Стојковић.
Пре две године у Фото-клуб
је дошла пола зни ца Ива на
Недељковић, која је за врло
кратко време напредовала и
постигла значајне резултате у
области фотографије. Ивана је
награђена на ЕУ фото-конкурсу

„Буди еко-мобилан”, добила је
специјалну награду на 45. међународном салону фотографије
у оквиру фестивала „Жисел”
за фото гра фи ју „Тајан стве ност”, која се нашла и на изложби сто најбољих коју је организовао „Никон” поводом стогодишњице постојања те компаније.
– У Фото-клуб сам кренула
2016. године да бих научила
нешто ново, с обзиром на то
да сам до тада само стал но
фото гра фи са ла. Алек сан дар
Стојковић ме је научио правилима композиције, као и како
да се понашам при фотографисању разних догађаја – рекла
је Ивана Недељковић, полазница Фото-клуба. Она је истакла да су награде значајне, али
да њих не би било да није користила савете које је добила на
овим радионицама.
– Сада похађам напредни курс
где се бавимо обрадом фотографије у „Фотошопу”. У тој
лабораторији покушавамо да
исправимо грешке такозване
сирове фотографије и да извучемо најбоље – каже Ивана.
Полазници Фото-клуба су до
сада своје радове изложили на
групној изложби под називом
„Стара лица наших улица”, а
Ивана Недељковић имала је и
своју самосталну изложбу у оквиру фестивала „FreeDom Art”.
Тренутно су у Дому омладине у току и Школа карикатуре
Николе Драгаша, карикатуристе и илустратора, и радионица хип-хопа коју води Зоран
Стефанов Исказ, музичар, текстописац, композитор, редитељ и дизајнер.

ЗБОРНИК ПОЕЗИЈЕ И КРАТКЕ ПРОЗЕ „РУКОПИСИ 41”

Позив за младе ауторе
Дом омладине Панчево расписао је овогодишњи, 41. конкурс за Зборник поезије и кратке прозе младих с простора
бив ше СФРЈ под нази вом
„Рукописи 41”.
Конкурс ће бити отворен до
20. фебруара, а право учешћа
имају девојке и младићи од петнаест до тридесет година који
пишу на језицима бивших југословенских република и на језицима националних мањина.

Треба послати до три песме
и/или три кратке приче – песме
дужине до две, а приче до три
куцане стране (до 7.000 карактера, величина фонта 12), потписане пуним именом и прези ме ном, годи ном рође ња,
адресом, бројем телефона и
имејлом (у фајлу с радовима и
у „телу” имејла) на zbornikrukopisi@gmail.com или Дом
омладине Панчево, Светог Саве
10, 26000 Панчево, Србија (с

назнаком „за Рукописе 41”).
Није обавезно слати на обе
адресе, већ по избору, обичном или електронском поштом.
„Рукописи 41” изаћи ће из
штампе почетком маја текуће
године, а крајем тог месеца
биће одржана и промоција у
Панчеву, односно дводневни
фестивал. Ауторима из Босне
и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Македоније и Црне Горе
који не буду могли да дођу на

промоцију Зборника, примерци ће бити послати поштом.
Моле се аутори да поштују
правила конкурса и рок за слање радова.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао
50.000 км. 063/892-08-35.
(252994)
ФИЈАТ типо 1.6, 1994. годиште, урађен сервис, истекла
регистрација, исправан.
061/141-61-98. (253287)
ПРОДАЈЕМ флориду, регистровану, заставу 101, може и
у деловима.
Тел. 063/154-94-11. (253285)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ, за јефтинији, октавију 1.9 ТДИ,
2008, власник. 065/610-45-67.
(253303)
ШКОДА фабија 1.4 МПИ,
2002, караван, све од опреме,
мало оштећена.
064/857-50-24. (253321)
ГРАНДЕ пунто 1.3, дизел,
2006, петора врата, фул опрема, власник. 064/130-36-02.
(253320)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2009, петора
врата, динамик опрема,
94.000 км, власник.
064/587-50-24. (253320)
ФИЈАТ стило 1.9 дизел, децембар 2003, троје врата, фул
опрема, власник.
064/857-50-24. (253321)

ШКОДА фабија караван 1.4
МПИ, 2002, сва опрема, мало
оштећена. 064/587-50-24.
(253615)
ПАСАТ Б 4, ТДИ, 1994, клима,
шибер, ал. фелне, дуго регистрован. 064/587-50-24.
(253615)

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

КОМБАЈН змај 222 бункераш
дворедни. 064/271-40-87.
(253480)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2009, децембар, динамик опрема,
95.000 км, власник. 064/13036-02. (253612)

ГАРАЖЕ издајем, дупле, испод
зграде може магацин. Котеж,
Тесла. 061/225-16-43.
(253521)

МЕСНАТА прасад 15-25 кг,
могућност клања и резервисања. Тел. 063/311-277.
(253027)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ веш-машину, фрижидер, ТА пећ. Мића,
064/129-73-60. (253354)

ПРОДАЈЕМ БМВ 320 Д, 2001,
караван. 064/324-09-42.
(253642)
ВЕКТРА 1.6, 1999, црн, продајем, може замена. 064/149-2470. (253627)
ГОЛФ 2, 1.6 дизел, 1988. годиште, истекла регистрација, 350
евра. 062/856-64-94. (253631)
МАРЕА 1.9 ЈТД, 2002. годиште, 1.250 евра. 060/045-6625. (253651)

БАГРЕМ, буква, цер, огревно
дрво на продају. 060/603-3232. (252926)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм
и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД.
343-563. 063/288-278. (25334)

ВЕШ-МАШИНА, ТВ самсунг и
половни делови од веш-машин. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (253465)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција. 064/366-57-87, 335930. (253302)
ДРВА огревна, багрем, јасен,
црвена врба преостала, повољно. 064/122-69-78.
(253288)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, кухиња
10.000 динара нова. 371-568,
063/773-45-97. (253278)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(253317)

ПЕЖО 206, 1.4, бензин-плин,
2006, регистрован, очуван,
2.000 евра. 060/045-66-25.
(253651)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ октавију
1.9, 2008, за јефтинији, власник, регистрован.
065/610-45-67. (253448)

ПОТРАЖЊА

АУТО кија петица, 2002. нерегистрован, у возном стању, цена 450 евра. 063/436-918.
(253470)

КУПУЈЕМ аутомобиле у био
ком стању, 90 до 1.000 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(253077)

сузуки свифт, 1.0, 1998. годиште, бензин + ТНГ, 630 евра.
060/311-29-64. (253573)
ПЕЖО 206, 1.23, 2002, 3 В,
клима, црн, одличан.
064/142-55-93. (253588)
ФИЈАТ пунто 2006. годиште,
власник, екстра стање.
061/307-46-14, 063/823-34-94.

ПРОДАЈЕМ ТА пећ на струју
од 3,5 кв, монофазна.
064/354-69-94. (253300)
НА ПРОДАЈУ јаре, крмача за
клање и мангулица. 065/96192-14. (253305)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.9 DS,
2001. годиште, исправан, нерегистрован. 062/172-58-97.
(253392)

СЕАТ ибица, 2001, тек регистрован, одличан, 1.700 евра,
вреди, погледати.
063/735-44-50. (253532)

ПРОДАЈЕМ овце сјагњене и
козе, цена договор. 632-022.
(253245)

ТВ половни, 37, 55, 57, 72.
348-975, 066/348-975.
(253460)

ФИЈАТ крома 1.9 и, 2010. годиште, 125 кс, регистрован до
1. јануара 2018. године.
065/271-79-71. (253375)

ПУНТО 1.2, III, 2005. годиште,
троје врата, комплет опрема,
власник. Тел. 065/311-41-66.

ПРОДАЈА свих врста огревног
дрвета и услужно сечење, цепање. Босанац. 064/357-82-08.
(253930)

ГАРАЖЕ

НА ПРОДАЈУ голф 2, бензинац, регистрован, 450 евра.
063/174-27-06. (253366)

ОПЕЛ корса 1.4, бензин,
64.000 км, зедер, 2010, 7.000
евра. 063/354-221. (253428)

ПРОДАЈА огревног дрвета: буква, багрем, цер, храст, мешано, исечено и исцепано. Повољно. 064/080-86-99.
(253130)

СТИЛО 1.9 DTDI, 2003, троје
врата, сва опрема, у првој боји, власник. 064/587-50-24.
(253615)

ПОЛО 1.3, троје врата, 1998.
странац, у деловима, добро
очуван. 064/130-36-02.
(253612)
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НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (252603)
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (252603)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, као нове свих кв, достава, монтажа, гаранција, акција. 061/150-68-54. (253314)
СЕРВИС телевизора, дигиталних пријемника, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463. (253660)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПОСТАВЕ: глатке, мрежасте,
рендери, штепане, игле
110/18. 069/251-16-18.
(253329)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА паћи свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно, вршим и поправку ТА
пећи. 061/641-30-36. (253352)

РОТВАЈЛЕР, женке, старе 90
дана, на продају, ревакцинисане. 064/000-62-25. (СМС)

ПАТИКЕ-ЦИПЕЛЕ нове, женске, 38, оригинал. 064/354-6976.(253392)

КЕСЕ свих врста, повољне цене, производња. „Атлантис
плус”, 064/255-57-86.
(249614)

ПРОДАЈЕМ мало коришћен,
очуван дечји креветац, боја
букве. 065/271-79-71.
(253375)

ПРОДАЈЕМ лековита јаја јапанске препелице.
063/337-895. (25260)

ПРОДАЈЕМ казан за топљење
масти од 80 литара. 064/40965-89, 063/716-67-31.
(253385)

ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на Католичком гробљу,
ловачку пушку марке fortuna
suhl, калибра 12, хамерлес.
064/848-84-22.
(253060)

ПРАСИЋЕ и јагањце продајем,
вршим печење на дрва, ражањ, повољно. 064/997-79-09.
ПРОДАЈЕМ мало коришћену
машину за судове, за 12 комада. 064/184-30-65. (253419)
ЈАГЊЕ женско винтерберг, 3235 кг, Старчево. 060/093-1629. (253563)
НА ПРОДАЈУ трофазни вибро
сто за бетонске калупе.
063/853-92-07. (253568)
РАСПРОДАЈА кућних ствари,
тепиха, лустер, сточић, телевизор. 064/944-13-25. (253570)
ПРОДАЈЕМ прекрупач, вагу
500 кг. и шарпланинца – три
године. 060/311-29-64.
(253573)
ПРОДАЈЕМ дрва за огрев,
преостала. 063/868-02-06.
(253577)
КОТАО там штадлер, 40 кв,
као нов, повољно, из Словеније. Тел. 064/123-63-65.
(235584)
СЛОВЕНАЧКА балконска врата и прозори са термостаклом,
комарником и ролетном, у добром стању, балконац 80 х
220 – два комада, прозор 180
х 140 – 3 комада. Двокрилна
храстова врата са стаклом 140
х 205. 069/338-41-50.
(253435)
ФОТЕЉА на развлачење, лежај, 5.000 динара.
064/404-91-19. (2534499
ПРОДАЈЕМ троседе, кауче,
мојца фотеље, гарнитуре, регале, мост + регал, теписи,
амерички плакари, разно...
063/107-78-66.
(253446)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција годину дана.
063/714-38-98. (253489)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, шпорет електрични са равном плочом. 061/667-29-58.
(253470)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване програматоре (електро-механички) за веш-машине. Тел.
066/318-235. (253508)

ПРОДАЈЕМ италијанску хранилицу и ограду за бебе и стари намештај, повољно, власник. 064/142-30-95.
(253476)

ПРОДАЈЕМ гробно место на
Старом православном гробљу
у Панчеву. 063/231-278. (И)

СОНИ телевизор у одличном
стању, са даљинским, може се
прикључити на кабловску ТВ
(МТС, СББ), екран 51 цм, продајем лепе урамљене аквареле, 1.500 динара комад.
064/146-07-84 + viber.
(253200)
ВЕШ-МАШИНА мања/већа,
фрижидер, угаона гарнитура
мања/већа, двосед, тросед,
фотеља, мањи кухињски сто са
столицама, радни столови, два
душека. Тел. 063/861-82-66.
(253515)
ПРОДАЈЕМ нову бунду, сиви
нерц са лисицом око врата.
064/324-07-77.
(4746)
ЋУРКЕ на продају, од 10 до 15
кг, доносимо на кућну адресу.
Тел. 344-206.
(255511)

ЗАМРЗИВАЧ. 064/057-37-55.
(253665)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ комоду 10.000,
козметички и радни сто 3.500,
двосед. 063/735-44-50.
(253532)

КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (253273)

МАДРАЦ-ДУШЕК, неупотребљен, 200 х 90 х 5, 8.000 динара. 064/866-25-83. (253551)

КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари
новац, старе сифон флаше,
бижутерију, старе играчке,
старо покућство. 063/705-1818, 335-974, 335-930.
(253302)

КОШНИЦЕ ЛР, нове, квалитетне, у комплету или делове
продајем. 060/660-79-60.
(253617)
ПРОДАЈЕМ прасиће, тежине
до 20 кг. Тел. 064/129-45-43.
(253599)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, монтажа, превоз, годину
дана гаранција. 065/339-4448. (253608)
БУКВА храст, цер, са услужним сечењем. „Топлина
ММА”. 063/364-310. (253641)
ПРОДАЈЕМ два уљана радијатора 60 х 90. 069/361-51-12.
(253654)

КУПУЈЕМ старе: сатове, новац,
пенкала, разгледнице, књиге,
ситне антиквитете...
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(253319)
КУПУЈЕМ ТА пећи, плинске
боце, полован, намештај.
066/900-79-04. (253374)
КУПУЈЕМ очуван намештај,
столове, столице, кухиње, кухињске клупе, ТА пећи.
062/150-68-54. (253388)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, шпорете, веш-машине. Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80.
УТВЕ патке купујем. Плаћам
добро. 064/058-59-9, Слађа.
(253415)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, веш-машине, замрзиваче. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (253559)

ОМОЉИЦА, продајем или мењам две куће на једном плацу,
8 ари, стара и нова. 060/61715-90. (253325)
ПРОДАЈЕМ кућу, легализована, стара Миса, 23.000.
060/011-96-66. (253326)
КУЋА Качарево, 6 ари, 70 м2.
063/694-451. (253361)
КУЋА 100 м2, 5,6 ари, помоћни објекти, Улица Моше Пијаде. 064/354-69-76. (253382)

КУПУЈЕМ већа сидра, наковањ, чесме за воду.
064/948-71-22, 332-422.
(253609)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са помоћним
објектима, 30 ари, Баваништански пут. 061/366-03-92.
(253412)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, акумулаторе и остали отпад.
061/322-04-94. (253633)

МАРГИТА, кућа, две стамбене
јединице на три ара хитно.
Тел. 065/513-87-30. (253418)

СТАРА МИСА, 100 м2, 3 ара,
32.000; нова Миса, 180 м2,
70.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(253509)

ПЛАЦ 5 ари + две куће, посебне 1/1, 100 м2 + 60 м2, 43.000,
реновиране, усељиве, договор.
069/485-12-66. (253642)

ТЕСЛА, 190 м2, две куће, 6
ари, 120.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (253509)

КУЋА у Старчеву, са великим
плацем за пословни простор.
064/206-50-81. (253649)

МАРГИТА, кућа 100 м2, намештена, 50.000. Хитно. „Гоца”,
063/899-77-00. (253062)

ПРОДАЈЕМ кућу трособну, на
Стрелишту, 100 м2. 061/25113-01. (2536349
ВОЈЛОВИЦА, нова укњижена
кућа, 170 м2, 3 ара, договор.
063/784-71-34, 063/771-75-96.
(253628)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, телевизоре и остали отпад.
061/321-77-93. (253633)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере, веш-машине, итд. 064/484-13-76.
(253633)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, бакар,
алуминијум, месинг, долазим
на адресу. 061/206-26-24.
(253633)

МАРГИТА, 8 ари, три етаже,
недовршене, 80.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (253594)

КУЋА, гаража, воћњак, башта
20 ари, Пелистерска 18-Е.
064/866-22-98. (253528)

КУПУЈЕМ инкубатор за живину. 064/324-09-42. (253642)

ПРОДАЈЕМ плац у Власинској
(Кудељарац), 26 ари. 069/671156. (253425)

У ГЛАВНОЈ улици у Мраморку,
близу центра, хитно се продаје
комфорна кућа, цена договор.
069/255-87-86. (253533)

МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ар, без улагања, усељива,
70.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (253455)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, са
6 ари, етажно грејање.
013/618-652, 064/168-84-32.
(253456)
ПРОДАЈЕМ земљу у Ливадицама – Долово. 061/153-34-61,
319-754. (253463)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПОВОЉНО кућа са 10 ари
плаца, Горњи град. 064/13332-02. (252768)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, 7 ари, 45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

ПРОДАЈЕМ две куће, шири
центар, 60 м2, 4 ара, 70 м2, два
ара. 060/756-65-29. (253289)
КУПУЈЕМ трособан стан, без
посредника, Тесла, Котеж 1, 2,
центар. 063/873-03-60.
(253297)

ПЛАЦ, Новосељански пут, 20
ари, власник, ограђен, два
улаза, 8.000 евра. 060/555-4376. (253332)
НА ПРОДАЈУ два ланца земље
у Качареву. Тел. 601-281.
(253337)
ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
струја, вода, гаража, започет
објекат. 064/260-05-34. (2535)
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СТАРА УТВА, кућа 100 м + 40
м2, помоћни објекти 40 м2.
064/247-77-69. (253483)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном
плацу у Војловици. 013/23221-30, 063/162-50-00.
(253487)
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову.
062/415-359. (253487)

СТАНОВИ
ПОНУДА

БЕЗ ПОСРЕДНИКА продајем
трособан, 73 м2, стан на Тесли.
064/175-63-14. (СМС)
ЛЕП четворособан, Војвођански булевар, други спрат, продаје власник, 59.000. 064/20503-15. (СМС)

ЦЕНТАР, Змај Јовина, 105 м2,
ЦГ, III, лифт, усељив, 82.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (253266)

ТАМИШ КАПИЈА, гарсоњера,
II спрат, 34 м2 + остава, до Тамиша, власник. 061/264-80-00
(СМС)

ЦЕНТАР, Карађорђева, дуплекс, 84 м2, ЦГ, VI, лифт,
62.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (253266)

ТАМИШ КАПИЈА, нов, троипособан, III спрат, 72 м2 +
остава, до Тамиша, власник.
061/264-80-00 (СМС)

ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца на
Старом Тамишу, под воћем.
061/162-50-25. (253465)
ПРОДАЈЕМ кућу на Старом
Тамишу, на плацу од 6 ари.
013/263-80-51, 065/263-80-51.
(253465)

ИВАНОВО, кућа 70 м2, 14,5
ари плаца, воћњак, башта, помоћни објекти, купатило, кабловска, интернет, клима, усељива, 12.000 евра. 060/62928-55. (253661)

ДВЕ одвојене стамбене јединице, гаража, грејање, ПВЦ,
паркет, повољно. Тел.
064/124-48-15. (253538)
БЛИЗУ центра, кућа 125 м2,
3,6 ари, 58.000; стара Миса,
124 м2, 5 ари, 26.000; Кудељрац 5,5 ари, сређен, 36.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(253547)

НОВА МИСА, стан 85 м2, продајем. 063/272-594, 063/225928. (253422)
ПРОДАЈЕМ повољно, станове
у изградњи, центар, Патријарха Чарнојевића 6, може у сивој фази. 063/389-974.
(1252941)
СТРЕЛИШТЕ, мањи двособан
46 м2, етажно грејање. Тел.
064/267-71-74. (253505)

ЦЕНТАР, продаја станова, 40
– 120 м2, 650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

ТИП СТАНКО. Једнособан 32
м2, први спрат, ТА, 20.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(253455)

КОТЕЖ 2, леп двособан, 55 м ,
IV, 35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (2534963)

ЦЕНТАР: двособан, 45 м2, ТА,
IV од V, усељив, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (253455)

КУДЕЉАРАЦ, дворишни стан,
22 м2, 7.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (2534963)

ДВОСОБАН, центар, 68 м2, I
спрат, ТА, две терасе, власник.
013/353-665. (253549)

ПРОДАЈА, Содара, двоипособан, 63 м2, ЦГ, IV спрат, кабловска, интернет. Тел. 344254. (253503)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара, 46
м2, ЦГ, одмах усељив.
065/882-24-04. (253466)
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ПРОДАЈЕМ стан без посредника у самом центру, Радомира
Путника 14. 063/272-913.
(СМС)

КОТЕЖ 1, једнособан, 28 м2,
пети спрат, ЦГ, 15.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(253455)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, реновиран, VII спрат, није последњи,
22.500 евра. 069/289-19-85.
(253118)
МИСА, ПР, 34 м2, 16.000; 70
м2, 24.000. 063/377-835.

ШИРИ центар, кућа за живот
или бизнис, 10 ари, две парцеле, 160.000 има договора.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(253496)

ТЕСЛА, двособан, новоградња,
50 м2, I спрат, лифт, ЦГ, тераса. 063/372-221. (253196)

ПОЧЕТАК Кудељарца, прелеп
плац, 10 ари, 22.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(253496)

ПРОДАЈЕМ стан у строгом
центру, новије градње, намештен, 100 м2, 100.000 евра.
063/316-671. (253165)
САЛОНСКИ први спрат, 98 м2,
гаража, подрум. Све усељиво,
сређено. 064/422-42-63.
(252549)

СТАН на продају, хитно, Максима Горког 49, 60 м2, нов,
сређен, дворишни. 064/29045-09, 061/348-20-00.
(253272)
ХИТНО и повољно, продајем
стан 83 м2, Содара, III спрат,
са гаражом, без посредника ,
Дринска улица, цена 500
евра/м2. 063/218-831.
(253296)

НОВИ СВЕТ, прелепа салонска, 178 м2, 5.5 ари, 78.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(253496)

БАВАНИШТАСНКИ пут, до пута, новија, к60 м2, 13,5 ари,
укњижена, 25.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (253553)

ПРОДАЈЕМ викендицу, Долово, воћњак 25 ари, цена повољна. 313-716. (253502)

КУЋА у изградњи, насеље Милорадовић, Котеж 2, 330 м2,
81.000 евра. 064/471-70-92.
(253581)

ТЕСЛА, двособан, 42 м2,
24.000; једнособан 35 м2,
21.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (253327)

ЦЕНТАР Стрелишта, породична кућа; ПО + ВПР+ПК, 157
м2, плац 225 м2, 60.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (253560)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2,
ТА, 25.000, двособан, 53 м2,
32.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (253327)

ПРОДАЈЕМ грађевинску парцелу 120 ари на Баваништанском путу, фронт до асвалта
34 метра.
063/389-974.
(252941)

ВОЈЛОВИЦА, 138 м2, плац 15
ари, 25.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (253560)

СТАН 98 м2, трособан, I, подрум, гаража, Доњи Град.
064/153-14-03. (252533)

КУЋА, Црепаја, 70 м2, плац 7.5
ари, излаз две улице, 15.000
евра. Договор. 062/966-84-52.
(253625)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан
стан, 44 м2, ТА, II, 18.500.
063/334-751, 069/304-78-85.
(252568)

ЦЕНТАР, кућа, две засебне јединице, 110 м2, 5 ари, хитно,
80.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253509)

МОНТАЖНА кућа 60 м2, 1/1,
2,5 ара плаца, нова усељива,
Козарачка 10, 19.000 евра.
Тел. 063/804-07-85.
(253643)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића,
двособан стан 62 м2, са централним грејањем, лифтом и
прелепим погледом на Тамиш.
063/786-98-86.
(252315)

КУЋА 100 м2, 3 ара плаца +
шупе, стара Миса, Козарачка,
реновирана, усељива, 23.000
евра. Тел. 064/012-59-40,
063/804-07-85. (253643)

ХИТНО, 37 м , ЦГ, VIII, два
лифта, сређен, ПВЦ, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (253266)

КУЋА, шири центар, П + Пк,
135 м2, двориште, нова фул,
грејање, одмах усељива. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4746)

ХИТНО, Содара, двоипособан
75, ЦГ, II, усељив, повољно,
35.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83. (253266)

ЈУЖНА ЗОНА, плац 36 ари,
ограђен, кућа фул 100 м2, идеално за било који бизнис. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4746)

ХИТНО, Содара, 56 м2, VI, ЦГ,
лифт, није задњи, 29.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 063/836-23-83.
(253266)
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ПРОДАЈЕМ намештен апартман, 30 м2, на Златибору.
063/389-974. (252941)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
двособан, 38 м2.
063/891-25-70, 064/327-53-45.
(253474)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2,
37.500; двособан, 60 м2,
33.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (253327)
МИСА, двоипособан, 63 м2,
32.000; двособан, 49 м2,
24.500; гарсоњера 23 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (253327)

СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(253455)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
16.000; двособан, 47 м2,
29.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (253327)

ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат,
новија градња, 40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(253455)

МАРГИТА, двоипособан, 58
м2, 34.000; једноипособан, 35
м2, 20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (253327)
ЈЕДНОСОБАН, нова Миса, 30
м2, 18.500; договор, приземље,
власник. 063/304-222.
(253339)
ДВОСОБАН, нова Миса, 55 м2,
33.000, договор, спрат, власник. 063/304-222.
(253339)
ПРОДАЈЕМ трособан стан на
Котежу 2, власник.
064/305-38-06. (253372)

НОВА МИСА, трособан, 62 м2,
ТА, подрум, 31.000, звати после 18 сати.
069/245-89-53,
062/320-781.
(253510)
ТРОСОБАН, 82 м2, ЦГ, две терасе, центар, укњижен.
063/466-347.
(253518)

Петак, 12. јануар 2018.

ОГЛАСИ

ДВОИПОСОБАН стан, Турска
глава, 57 м2, ЦГ, ¾ спрат, власник. 063/820-90-71. (253524)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2, 66
м2, двостран, 38.000 евра, договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (253519)
ДВОСОБАН, Котеж, 30.000,
тераса. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (253519)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 40 м2, други спрат, С. Саве, усељив одмах. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (253519)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Содара,
ЦГ, 46 м2, тераса, ПВЦ, 28.000
евра, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(253519)

ДВОИПОСОБАН, Тесла, две
терасе, АЛУ столарија, ЕГ, усељив одмах, повољно. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (253519)

СОДАРА, двоипособан, ЦГ,
два мокра чвора, 75 м2, 36.000
и трособан са гаражом, 41.000
евра. „Лајф”, 061/662-91-48.
(253547)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1, нови
део, 28 м2, ЦГ, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (253519)
КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан,
леп, 35.000; 60 м2, двоипособан, 38.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253509)
ЦЕНТАР, новоградња, 53 м2,
двоипособан, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253509)
ЦЕНТАР, 40 м2, једнособан,
салонски, 24.000, шири центар, 25 м2, 18.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253509)
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СОДАРА, мањи двособан,ТА,
ВП и II, 27.000; једнособан,
ЦГ, 25.000; двособан, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(253547)

2
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ЦЕНТАР, 115 м , петособан,
ЕГ, хитно, 59.000; 105 м2, четворособан, 70.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253509)

ТЕСЛА, 68 м , трособан,
38.000; 70 м2, трособан,
41.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253509)

СОДАРА, 55 м2, двособан,
35.000; 64 м2, трособан,
35.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253509)

ЦЕНТАР, Куткова зграда, 73
м2, трособан, 65.000,
договор. „Гоца”,
063/899-77-00.
(253509)

КОТЕЖ 1, трособан, VI, ЦГ,
48.000, договор; Стрелиште,
трособан, изворно 40.000, договор. „Лајф”, 061/662-91-48.
(253547)
ЦЕНТАР, трособан, ЦГ, II,
55.000, Турска глава, двоипособан, III, ЦГ, 43.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (253547)
ТЕСЛА, двособан, 52 м2, VI,
лифт, ЦГ, светао, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(253553)
ГОРЊИ ГРАД, новији, 61 м2,
III, плин, двоипособан, 27.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(253553)
ВИШЕ добрих дворишних станова на Котежу 2, 28.000 –
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (253553)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2,
VI, ЦГ, 24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(253553)
КОТЕЖ 2, двособан, VII, 61
м2, 29.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (253553)
ТЕСЛА, двособан, 52 м2, VI,
лифт, ЦГ, светао, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(252791)
СОДАРА, мањи двоипособан,
ЦГ, реновиран, IX, није последњи, 32.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (252791)
МИСА, 34 м2, 15.500, 70 м2,
24.000, ПР. 063/377-835.
(253558)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, двособан,
III, 30.000; комплет реновиран. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(253560)
СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, трособан,
III спрат, 38.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(253560)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
двоипособан, I, 47.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(253560)
КОТЕЖ 1, 50 м2, I , 33.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(252658)
СОДАРА, 52 м2, V, 35.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(253560)

ТЕСЛА, код „Авива”, двособан
стан, ЦГ, I, тераса, подрум.
064/538-62-51. (253582)

ЦЕНТАР, 45 м2, V, 31.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(253560)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, двособан,
IV, 30.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-96-05.
(253560)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2, III,
ЦГ, лифт, брзо усељив, 37.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (253572)

КОТЕЖ 1, двособан, 62 м2, III,
ЦГ; потпуно сређен, усељив,
34.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (253572)
КОТЕЖ 2, двособан, преуређен у двоипособан, 63 м2, ВП,
ЦГ, без улагања, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (253572)
СОДАРА, једноипособан, 46
м2, V, ЦГ, лифт, усељив,
29.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (253572)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2,
IV, ЦГ, лифт, усељива, 14.500.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (253572)
ЦЕНТАР, ј3еднособан, 36 м2,
VII, ЦГ, без улагања, 24.500.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (253572)
МИСА, гарсоњера, 21 м2, ВП,
ТА, усељива, 13.500, договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (253572)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан 44 + 4 м2, ЦГ, на Стрелишту, 25.000 или замена за кућу у Панчеву.
060/066-13-05.
(253619)
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СТАНОВИ
ПОНУДА
ЦЕНТАР 2.0, ЦГ, 33.000; двоипособан, 56, ЦГ, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (253594)
ХИТНО продајем, поткровље,
Миса, 100 м2, укњижено, сива
фаза. 065/333-55-25. (253595)
НОВА МИСА, двособан, III, 58
м2, TA, укњижен, 23.000. (320)
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (253593)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI,
ЦГ, 66 м2, 29.000. (320) „Премиер”,352-489, 063/800-44-30.
(253593)
ЦЕНТАР, двособан, II, 55 м2,
ТА, 31.000. (320) „Премиер”,352-489, 063/800-44-30.
(253593)
КОТЕЖ, Книћанинова, двоипособан, 61 м2, III, гас, 27.500.
(320) „Премиер”,352-489,
063/800-44-30. (253593)
СКУПШТИНА станара продаје
неуређен тавански простор,
140 м2, Содара. (320) „Премиер”, 063/800-44-30. (253593)
ЦЕНТАР, двособан, 52 м2, II,
ЕГ, одлична, 35.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (253636)
НОВА МИСА, једнособан, 34
м2, II, ЕГ, тераса, 20.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (253636)
ДВОИПОСОБАН, Маргита,
ПР, фул, 64 м2, Пепељаре, I,
58 м2, 23.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4746)
ТРОСОБНИ: центар, V, , 85 м2,
Котеж 2, II, 78 м2; Маргита, I,
102 м2. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4746)
ГАРСОЊЕРА, Доњи град, 16
м2, 8.500; тесла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.(4746)
ЈЕДНОСОБНИ, центар, I, 34
м2, 26.500; Миса, ПР, 31,
17.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4746)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ, 56 м2,
III, 31.000. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96. (253628)
СТАН, 38 м2 + тераса, ЦГ, IV,
Гундулићева, Стрелиште, без
лифта, 19.000 евра, власник.
063/161-95-53. (253662)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ЈЕДНОИПОСОБНИ: Маргита,
42 м2, фул, 18.500; Тесла, I,
51, нов, тераса. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4746)

КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна
исплата. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (253327)

ДВОСОБНИ, Котеж 2, прелеп,
ПР, 38.000; Миса, I, ЦГ, прелеп. (67), „Милка М”, 063/74428-66. (4746)

КУПУЈЕМ мањи стан без посредника. 064/850-71-87.
(253454)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34
м2, III, ЦГ, 22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
(253636)
ТЕСЛА, двособан, 57 м2, VI,
ЦГ, две терасе, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (253636)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2, ВП,
ЦГ, тераса, 32.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (253636)
СТАН, 40 м2, до улице, дворишни, 1/1, М. Кулића 32, цена
16.000 евра. Тел. 062/858-3347. (253643)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2,
43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(253629)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ намештену собу самици или ученици, Котеж 2.
318-321. (253261)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
строги центар, полунамештен,
кухиња, ЦГ, клима, лифт.
063/422-024. (253254)
ИЗДАЈЕМ комфорну собу,
употреба кухиње и купатила,
Тесла. 065/803-53-29.
(253250)

ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен стан, Содара, ЦГ,
клима, 120 евра.
064/245-88-57. (253313)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1,
фул намештен, ЦГ, приземље,
на дуже. 066/494-900.
(253315)
ИЗДАЈЕМ намештен стан мањи, у центру, грејање ТА.
Тел. 065/335-12-73.
(253318)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2.
064/226-23-71. (253322)

ПОТРЕБНИ станови свих
структура, брза исплата. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (252871)
КУПУЈЕМ једнособан дворишни стан. Тел. 062/524-770.
(253462)
ХИТНО потребан једнособанједноипособан стан у насељу
Стрелиште, кеш исплата.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (253560)
ЗА ПОЗНАТОГ купца купујемо
гарсоњеру, ТА, ЦГ. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (253593)
ПОТРЕБНЕ некретнине у Панчеву и Београду, за познате
купце. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96. (253628)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (25324)
ХИТНО тражим намештену
гарсоњеру или једнособан
стан, Содара, центар, на дужи
период. 063/836-23-83.
(253266)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен једнособан стан, нова

ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан, код Стоматолошког
факултета, код Црне мачке.
064/861-17-04. (253346)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
комфоран стан, ТА пећ, 300 м
од Стоматолошког факултета.
352-67-10, 066/352-710.
(253345)

Миса, ТА грејање. Тел.
061/295-16-33. (253286)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, нова
Миса, 100 евра. 064/086-2051. (253344)

ТЕСЛА, 27 м2, II, TA, намештен, реновиран, за самце.
060/339-04-67. (253306)

ИЗДАЈЕМ стан двособан простран, намештен, Карађорђева. 064/994-13-16. (253348)
ИЗДАЈЕМ стан Тесла, мањи,
двособан без грејања, ненамештен. 064/426-27-09, 064/23809-48. (253338)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Стрелиште, Вељка Петровића 8, зграда. 064/259-97-00.
ИЗДАЈЕМ стан, 27 м2, Стрелиште, одмах усељив, ЦГ.
063/617-421. (253373)
ИЗДАЈЕМ новију кућу 120 м2,
са окућницом, у центру Старчева. Тел. 063/502-211.
(254333)
ИЗДАЈЕМ 50 м2, центар. Тел.
064/586-92-40. (253437)
ИЗДАЈЕМ реновирану дворишну кућу у центру града.
013/346-292, 062/741-119.
(253438)
ИЗДАЈЕМ мањи стан, Миса,
Тимочка 32. 064/993-71-74,
013/371-635. (253450)
МАРГИТА, двособан 53 м2, намештен, новија градња, 130
евра. „Нишић”, 064/206-55-74.
(253455)
ИЗДАЈЕМ празан стан у центру, дуплекс, 55 м2. Тел.
064/227-66-96. (253481)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, на Котежу 2, поред
гаража. 064/147-77-53.
(253486)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
Котеж 2, пети спрат, од 1. фебруара 2018. 063/803-77-27.
(253489)
ИЗДАЈЕМ у згради, једнособан
стан, опремљен, Миса, вреди
погледати. 063/735-44-50.
(253532)
ЈЕДНОИПОСОБАН дворишни
намештен, комплетан комфоран стан, грејање. Стрелиште.
013/362-406, 064/218-83-45.
(253531)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код Аутобуске станице. 352-105.
(253434)

ПОТРЕБНА радница у пекари,
продавачица. 064/403-51-32.
(253548)

ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране, у раду, са роб9ом.
Стрелиште. Звати после 18 сати. 061/235-17-50. (253454)

МЕЊАЧНИЦИ „Бас минус” потребне девојке за рад.
063/771-16-37. (253565)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Миси. Тел. 066/631-31-80.
(253540)
ИЗДАЈЕМ комплетно опремљене станове, новосаграђене, Улица Светог Саве 133,
Панчево, продајем 77 ари земље, стари црепајски пут.
065/283-53-01. (253541)
ДВОСОБАН реновиран, ненамештен стан, Тесла, ЦГ, клима, кабловска, телефон, 110
евра + депозит. 063/777-6611. (253571)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2, преко пута Пиваре. Тел. 064/425-36-00.
(253598)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 2, намештена, 90 евра. 063/189-7450. (253611)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком, полунамештену или намештену. 061/150-07-00.
(253614)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, Тесла, код „Авива”, кућа, 100
евра депозит. 064/595-98-01.
(253640)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли, празан. 060/032-16-04.
(253648)

ПОТРЕБНА чистачица за локал на Котежу 2, 1.5 до два сата дневно. 063/882-49-90.
(253569)
ПОТРЕБАН возач Ц категорије. Тел. 061/176-34-08.
(253575)
ПОТРЕБАН механичар са искуством у раду теретних возила. 064/648-24-51. (253606)

ИЗДАЈЕ се пословни простор
55 м2, у Димитрија Туцовића
55-а. Тел. 063/281-954.
(253467)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал
на Зеленој пијаци, локација,
одлична. 063/745-44-73,
013/210-48-23. (253497)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале
од 81 и 39 м2, центар Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(253505)

ПОТРЕБАН педагошки асистент за пети разред основне
школе. Звати после 17 сати.
064/198-50-13. (23596)
ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/853-83-50.
(253610)
ПОТРЕБНИ конобари, конобарице, предност старији од 25
година. 060/362-22-21.
(253618)

ИЗДАЈЕМ халу од 200 м2, у насељу Караулу, Рибарска 22, у
хали постоји канцеларија, купатило, мокри чвор и хидрантска мрежа. 063/321-707.
(253522)

СОЉЕЊЕ и сушење меса и обрада полутки. 064/668-87-38.
(252932)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03. (2532679

МАГАЦИН 200 к вм + двориште 300 м2, сва инфраструктура. 061/139-28-10. (253554)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске
станице. 063/725-71-70.
(253574)
ИЗДАЈЕМ локал 17 м2, роловрата, излог, телефон, клима,
реклама, Његошева. 065/22119-73. (253604)
ПРОДАЈЕМ локал 13 м2, у центру, 13.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (253636)

ФИРМИ „Превозник” у Београду потребни возачи за превоз хлеба и пецива. Превоз
обезбеђен. 060/864-07-71.
(253621)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” у Браће Јовановић, потребне раднице за рад на шалтеру и у кухињи. 013/354-043.
(253623)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, са искуством. 063/88422-71. (СМС)

РАДИМО саве физичке послове, рушења кућа, бетона, чишћење тавана, обарање стабала, одношење ствари.
064/122-69-78. (253288)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” у центру, В. Р. Путника,
потребне раднице за рад на
шалтеру. Тел. 013/333-441.
(253623)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици, са
плацем. 065/963-67-00.
(253657)
НАМЕШТЕН једноипособан,
новоградња, ТА, двориште, 80
евра, код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (253655)
ПОТРЕБНА гарсоњера или једнособан стан са грејањем. Тел.
065/207-73-17. (253658)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ЦГ, интернет, клима, кабловска. 063/118-22-09.
(253666)

ЛОКАЛИ

ПРЕДУЗЕЋЕ „Karbo Koncept”
тражи искусног металоглодача. 069/334-54-42 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу у Старчеву. 065/25725-79. (253342)
ВЕЛЕПРОДАЈНОЈ фирми потребна административна радница/продавац, од 26 – 35 година, са искуством. 063/74465-12. (253364)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу, услови одлични, пријава. 062/195-99-39. (253430)

ИЗДАЈЕМ локал 68 м2, Улица
ЈНА 20, Јабука. Тел. 262-45-70,
062/702-277. (253358)
ЛОКАЛ преко пута Болнице за
издавање, М. Требињца.
062/714-498.
(253324)
ИЗДАЈЕМ нов локал, одмах
усељив, одлична локација, велики излог. 063/217-130.
(253373)
ПРОДАЈЕМ локал за све намене, топла витрина, дупла фритеза, тостер.
Тел. 063/741-64-00. (253408)

ПОТРЕБНА конобарица за
бар. 063/135-28-32. (253639)
ПОТРЕБНИ радници за аутоперионицу. 069/108-06-54.
(253699)
ПОРОДИЉИ потребна помоћ
у кући. 064/135-95-67.
(253645)
КАФИЋУ у Авиву потребна
спремачица за три дана, по
три сата, недељно. 069/44039-25. (253645)
ПОТРЕБНЕ конобарица за бифе на пијаци. 061/625-88-85.
(253656)
ПОТРЕБНИ кувар, pizza-мајстор, конобар, возач-достављач хране. Пријаве путем
сајта www.konoba32.rs
(253652)

ИЗДАЈЕМ локал, 18 м2, центар, излог, изолован, клима, до
марта бесплатан закуп.
069/332-04-00. (253243)
ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, центар,
излог, изолован, клима, новогодишњи поклон, до марта
бесплатан закуп. 063/752-0400. (253243)

ХЕМИЈА, физика, статистика,
математика, основцима, средњошколцима, студентима.
Професорка. 063/842-81-90.
(253237)

АУТО ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални мајстори и
ученици. 013/344-011,
063/372-231. (252541)

ПОТРЕБНА радница за прехрамбену продавницу.
062/493-580. (253387)
ТАМИШ КАПИЈА, издајем локал 45 м2 + три гаражна места. Ново. Тел. 060/152-87-70.
(252676)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0-24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/235-3921, 013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00, 062/84596-26. (253272)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (253272)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, Лава
Толстоја 5. 063/194-81-95.
(253638)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на Стрелишту, на дужи
период. 064/153-32-78.
(253634)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(253068)

РЕСТОРАНУ Poco Loco потребан кувар са искуством.
064/151-20-08. (253664)
ПОТРЕБНИ возачи са Б и Ц
категоријом, за рад у дистрибуцији пића Weifert. 062/446285. (253471)
„ЗОКИ СТАКЛО” д.о.о. потребан радник. 064/131-72-85.
(253485)
ВАРИОЦИ и цевари потребни
за рад у Немачкој. 063/89389-66. (253499)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Мира”
потребан мушко-женски фризер. 064/185-92-34. (253500)
ПОТРЕБНА конобарица кафеу
„Пацифико”. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (253542)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ хемије, математике и
физике. Повољно
065/202-36-39.
(СМС)
РАДИМ ситне поправке по кући, искусно, повољно. Ненад.
064/406-43-50
(СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори из Ковачице.
060/066-08-60.
(СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(253253)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(253068)

ЕНГЛЕСКИ основцима, поправљање оцене, почетни курс,
двочас 400, долазим. 061/13211-18. (253431)
НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-04-51.
(253442)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, вентили, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(253453)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(253523)

МЕДИЦИНСКА сестра са искуством: нега, превијања, терапија, катетери. 060/067-61-05.
(253602)

ПРЕВОЗИМ кипером повољно,
огрев, дрво, грађевински материјал. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (253300)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(253607)

АДАПТАЦИЈЕ, зидови, плафони, молерај, гипс, термоизолација, керамика, вода, материјал. 060/131-81-70. (253663)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(253592)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације,
водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду, 0-24,
пензионерима екстра попуст,
долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-51-41.
(253321)

СПРЕМАМ куће и станове, ако
вам треба позовите. 064/27871-20. (253529)
ДУБИНСКО прање намештаја,
тепиха, душека, аутомобила,
долазак. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (253482)
ОДГОВОРНО бих водила бригу о старијој полупокретној
особи. 062/826-07-99.
(235536)
МЕЊАЊЕ пелена, чување старих и непокретних на сат.
061/725-85-61. (253546)
ЧУВАЊЕ старих и непокретних лица, мењање пелена.
061/621-82-77, 061/621-82-77.
(253546)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, внецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(253612)
ДИМЉЕЊЕ меса, сланине и
прерађевина. 063/179-01-78.
(253624)
КЕРАМИЧАР, квалитетан, искусан, радим адаптације купатила. 064/227-43-70. (253630)

ОЗБИЉНА, одговорна жена
чувала би старију особу.
065/624-76-23, 062/167-67-69.
(253290)

КЕРАМИЧАР, све врсте керамичарских радова, квалитетно
и прецизно. 064/492-79-58.
(253630)

СЕРВИС бојлера, ТА пећи,
шпорета, осветљење, инсталације. Електричар Марко.
069/174-14-78. (253353

УСЛУГЕ

ЗАМЕНА поломљеног црепа,
чишћење олука, висински радови. 065/535-24-56. (253316)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације,
адаптације, замене, поправке.
013/331-657, 064/495-77-59.
(253087)
ЧИСТИМ шут, подруме, таване, дворишта, рушим старе
објекте, повољно. Златко.
063/196-54-56, 061/144-82-80.
(253380)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање, кровови, стиропор,
бавалит фасаде, бетонирање.
063/865-80-49.
(253384)
СЕЛИДБЕ, превоз са радницима у свим правцима, тура
1.000 динара. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80. (253380)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старих, монтажа нових цеви,
одгушења, монтажа санитарије. 062/382-394.
(253397)

РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл. инж. пољопривреде.
Тел. 065/337-04-09.
(253544)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (246167)

ОЗБИЉНА жена спрема станове, канцеларије, ординације, кафиће.
063/430-409. (253549)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85, 063/278117. (253011)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(253550)

СЕЛИДБА, 1.000 динара, могућност радника.
063/174-77-69. (250194)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 23 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(253591)
МЕДИЦИНСКИ педикир, урасли нокти, курје очи, терапеутска, релакс масажа.
061/308-95-86. (253589)
ЧАСОВИ енглеског, сви нивои,
професорка са искуством. Повољно. 062/760-036. (253562)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замена одмах. 013/331-657, 064/495-7759. (253087)

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. 013/352536, 063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(253446)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.(253446)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(253446)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (253446)

Петак, 12. јануар 2018.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.(253446)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (253446)
ВРШИМО производњу и монтажу хала-грађевинску лимарију
и осталу металну галантерију.
064/068-10-85. (253473)
СЕРВИС телевизора, рисивера,
ТВ антена, ауто-радија, аутокључева, даљинаца, ЦО 2 апарата, батерија. 064/179-26-60.
(253432)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 061/283-66-41,
062/156-02-07. (253439)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипс, ламинат. 062/83466-50, 064/390-00-87. (253439)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (253491)
ЛИМАРСКИ радови, израда,
монтажа грађевинске лимарије, преправке, кровови, санације. Најјефтиније. 065/602-2908. (253506)
РОЛО НАЈ вам нуди: поправку,
уградњу ролетна, венецијанера,
тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, туш-кабина,
роло-челична заштитна врата,
тенда. Ми смо најквалитетнији,
најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344594, 063/894-21-80. (253514)
АГЕНЦИЈА „Добар салдо” врши
све врсте књиговодствених
услуга, dobarsaldo@gmail.com
013/311-785, 060/706-29-28.
(253520)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних
ствари са радницима и без њих,
00-24 сата. 064/047-55-55.
(253545)
ДУБИНСКО прање тепиха. Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (253626)
СЕЛИДБА, 1.000 динара, превоз и могућност радника.
063/174-77-69. (253654)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо
квалитетно, са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (253650)
МОЛЕРАЈ, глетовање, спуштени
плафони, преградни зидови,
термоизолација, керамика, вода. 060/131-81-70. (253663)

РАЗНО

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ, 65, ситуиран, упознао би шланг даму до
55 година.
065/335-53-48.
(253251)
ОЗБИЉАН брачни пар чувао
би старију особу, доживотно.
Договор. 345-874.
(253647)
ИНОСТРАНОМ пензионеру потребна жена за помоћ у кући,
стан, храна + плата по договору. Тел. 064/336-72-65.
(253360)
ИНВ. ПЕНИОНЕР, 1968, тражи
жену озбиљну ради брака. Зоки. 065/672-87-01.
(253414)

ОГЛАСИ

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 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног
објекта П+0 на парцели 11416/3 К.О. Панчево, у улици Скадарска бр. 97 а, израђен од стране ДОО за архитектуру и урбанизам „Art Royal inženjering” ул. Трг
Слободе бр.1, Панчево, под бројем УП-43/17, за инвеститора Петаковић Лазара из Панчева, ул. Светог Саве бр. 58
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
и 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
013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 1013 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 12. 01. 2018.
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.

„TEHNOMARKET” d. o. o PANČEVO
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ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.
Tekstilna kompanija koja se bavi proizvodnjom zaštitne
odeće za jednokratnu upotrebu

traži osobe za sledeća radna mesta:
1. Šivači za rad na industrijskim šivaćim mašinama
2. Pakeri gotovih proizvoda
3. Kontrolor proizvodnje za radno vreme od 14 – 22 sata
Prijave i biografije slati na e-mail adresu:
jelenailijevski@icloud.com
ili postom na: ALM Nonwoven Manufacturing,
Jabučki put 54, Pančevo
Kontakt telefoni: 310-717; 063/207-114

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о приступању изради студије о
процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 05. 01. 2018. године, донео је
решење о приступању изради студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Замена резервоара за складиштење H2SO4 у Енергани Панчево, у
склопу Рафинерије нафте Панчево, на к.п. бр. 3557
КО Војловица, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад из
Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12.
Решење о неприступању изради Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.

ZA SLEDEĆA RADNA MESTA:
1. MENADŽER PRODAJE ALUMINIJUMSKIH SISTEMA ZA IZRADU PROZORA, VRATA I FASADA
Uslovi:
–- inženjer mašinstva, građevine ili arhitekture – visoka ili viša stručna sprema
– iskustvo u radu sa aluminijumskim profilima i sistemima – minimum 2 godine
– iskustvo u prodaji u građevinarstvu – minimum 2 godine
– obavezan rad u AutoCad-u
– aktivno znanje engleskoj jezika – poželjno znanje još
jednog stranog jezika
– vozačka dozvola B kategorije
2 izvršioca
2. PROJEKTANT ZA ALUMINIJUMSKE KONSTRUKCIJE
Uslovi:
– inženjer mašinstva ili građevine – visoka ili viša stručna sprema
– iskustvo u projektovanju aluminijumskih konstrukcija
i poznavanju sistema – minimum 2 godine
– obavezan rad u AutoCad-u, poželjno poznavanje programa za kalkulacije elemenata (prozora, vrata ...)
– aktivno znanje engleskoj jezika
– vozačka dozvola B kategorije
2 izvršioca
Molimo vas da prijave, uz aktuelan CV, šaljete na mail:
marketing@tehnomarket.com
ili predate lično na adresu: Skadarska 73, u Pančevu.
Konkurs je otvoren do popune slobodnih radnih mesta.
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, „TЕЛЕКОМ СРБИЈА’” А. Д Београд, Улица Таковска 2, поднео захтев за одлучивање
о потреби израде процене утицаја на животну средину
за пројекaт реконструкција локације РБС „Банатско
Ново Село” - ПА20/ПАУ20/ПАО20 на катастарској
парцели 2702 к. о. Банатско Ново Село, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710 у
периоду од 12. до 24. јануара 2018. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ВУЧИЋЕВИЋ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно.
063/709-44-97.
(253421)

МИЛИЦА

Надлежни орган обавештава јавност да је 27. 12.
2017. године донето Решење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара ТК – 1101А, складиште примарног бензина, у фабрици Етилен у комплексу „ХИП Петрохемијa”, на к.п бр. 15993 КО Панчево, носиоца пројекта „ХИП Петрохемија” Панчево –
у реструктурирању, Улица Спољностарчевачка бр. 82
из Панчева.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове, спроведе мере и
програм праћења дефинисан поглављем 8.0 и 9.0 Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана, од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 29, Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”) број
135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ЧАСЛАВ

13. I 2011.
31. III 2012.
С љубављу унуци ГОРДАНА и ГОРАН са родитељима
(167/

Секретаријат за заштиту животие средине је 08.
01. 2018. године на основу захтева носилаца пројекта
ЈКП „ХИГИЈЕНА” Панчево, Улица Цара Лазара бр. 57.
донео решење број: ХV-07-501-357/2017 којим је
утврђено да је за пројекат изградње и доградње комплекса комуналне зоне у Панчеву на локацији Панчево, Власинска бр. 1, катастарској парцели бр. 494-4 к.
о Панчево, на територији града Панчева, потребна
процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из предходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710, радним даном од 10
до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана његовог објављивања
обавештења, а преко овог органа.

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Последњи поздрав драгој

БОГДАНКИ ЂУРЂЕВИЋ БОДИ
1949–2018.
ИЗДАЈЕМ апартмане на Копаонику, екстра повољно.
065/377-86-58.
(253219)

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја стања на животну
средину

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

RASPISUJE KONKURS

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ТУРИЗАМ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
Р”, бр. 135/04) објављује

Ћерка ВЕСНА, зет ЗВЕЗДАН, унук СРЂАН, унука
САЊА, сестра ЦЕЦА и зет АНЂЕЛКО, прија
МИЛКА и остала родбина и пријатељи
(168/

да је носилац пројекта, „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА’’ А. Д Београд, Улица Таковска 2, поднео захтев за одлучивање
о потреби израде процене утицаја на животну средину
за пројекaт реконструкција локације РБС )„ПАНЧЕВО
– ЈАБУЧКИ ПУТ” - ПА84/ПАУ84/ПАЛ84 на катастарској парцели 9364/1 к. о.Панчево, на територији града
Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710 у
периоду од 12. до 24. јануара 2018. године радним
даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.
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Петак, 12. јануар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
9. јануара 2018. изненада нас је напустила, у 91 години, наша мајка, бака и прабака

31. децембра 2017. упокојила се Господу наша

Последњи поздрав вољеном оцу

СЛАВОЉУБУ
ЈОКСИМОВИЋУ

НАДА РАЈАЧИЋ

КСЕНИЈА КРСТИЋ
1929–2017.

од сина АЛЕКСЕ и сина
НИКОЛЕ с породицом
(52/253334)

Сахрана ће се обавити 11. јануара 2018, на Новом гробљу, у 14 сати.

мр. дипл. инж. агрономије
Ожалошћени: породице РАЈАЧИЋ, ЂУРЂЕВИЋ, МАРИНКОВИЋ
и ШОЛАЈА
(162/253645)

Сахрана је обављена 4. јануара 2018, у 14 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, унука ТИЈАНА,
сестра АНА и зет НИКОЛА

Последњи поздрав вољеном сину, брату и оцу

Опраштамо се од наше вољене мајке, баке и прабаке

(30/253284)

СЛАВОЉУБУ
ЈОКСИМОВИЋУ
Ожалошћени: мајка
ЗОРКА, сестра
СЛАВЕНКА
са породицом, брат
ДРАГОЉУБ с породицом, син АЛЕКСА и син
НИКОЛА с породицом

С неизмерном тугом у болом 3. јануара 2018. опростили смо се од
наше мајке, свекрве и бабе

(51/253334)

НАДЕ РАЈАЧИЋ
рођ. Шушњар

Вољеном ујаку

Хвала јој за сву љубав и подршку коју нам је несебично давала.
Вечно ће живети у срцима њених најмилијих: ћерке БРАНКЕ,
унука ЖАРКА и снаје МИЛИЈАНЕ, унуке ВЕСНЕ и зета МИЛАНА
и праунука МАШЕ, РЕЉЕ и ПРЕДРАГА

КАТАРИНЕ ПЕТРИЧИЋ КАЋЕ
1930–2017.

(163/253645)

СЛАВОЉУБУ
ЈОКСИМОВИЋУ

Мајко, хвала ти за сву љубав, нежност и доброту коју си нам пружала.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав која је вечна.

Последњи поздрав брату

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
од његове ДАДУШКЕ
с породицом

Твоји: син ВОЈКАН, снаја БИЉА и унука ТАЊА
(79/253391)

Последњи поздрав драгој
тетки и баби

Последњи поздрав драгој
комшиници

ПАНЧЕВАЦ

СЛАВОЉУБУ

телефон:
013/301-150

од НАДЕ и БОГДАНА
(135/253537)

29. децембра 2017. напустио нас је наш вољени Славољуб Јоксимовић. Сахрана је обављена 2. јануара 2018, на Новом гробљу. Захваљујемо се породици, кумовима, пријатељима, колегама из Рафинерије и комшијама што су били уз нас у овом тешком тренутку и што су присуствовали његовом последњем испраћају.

(58/253347)

Последњи поздрав

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

Ожалошћена породица ЈОКСИМОВИЋ

КАТАРИНИ
ПЕТРИЧИЋ

(50/253314)

КСЕНИЈИ
КРСТИЋ

од БЕБЕ, МАЈЕ
с децом и МИЋЕ

Станари стамбене
заједнице
у Савској бр. 6

(92/253408)

(47/253330)

од сестре МИЛАНКЕ
и зета ЈОВЕ
(57/253347)

ВЕСНЕ ТРАЈКОВСКИ
медицинска сестра

МАРИЈА СОВИЉ

Колектив Опште болнице Панчево
(56/ф)

1934–2017.
Наша вољена мајка и бака преминула је 29. децембра,
али заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени син НОВИЦА с породицом
(77/253390)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ВЕСНА ТРАЈКОВСКИ
МАРИЈА СОВИЉ
Последњи поздрав од колектива
Интерног одељења
(54/253341)

СЛАВОЉУБУ
ЈОКСИМОВИЋУ

ВЕСНИ ТРАЈКОВСКИ
медицинска сестра техничар
Општински савез здравствених радника Панчево
(55/ф)

1934–2017.
Наша вољена мајка и бака преминула је 29. децембра,
али ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени син ЂУРИЦА с породицом
(78/253390)

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

Петак, 12. јануар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгом и поштованом пријатељу

Напустио нас је наш

МИЛОРАД ЗЕЦ
1951–2018.

МИЛОРАДУ ЗЕЦУ

МИЛОРАД ЗЕЦ
1951–2018.

од породице КНЕЖЕВИЋ
(91/253406)

У срцу ћемо те носити и од заборава чувати. Бескрајно смо ти захвални за све.
Твоји најмилији: супруга МИРА, синови НЕБОЈША и НЕНАД
и снаја ИВАНА

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом брату
од сестре ДРАГИЦЕ с породицом
(70/253377)

Последњи поздрав

(69/253377)

Наша вољена мајка, бака и сестра, напустила нас је у 81. години

РАДМИЛИ ВОЈВОДИЋ
1925–2018.

РАДМИЛИ ВОЈВОДИЋ
1925–2018.

ЈУЛКИЦА МАЈЧИЦА
рођ. Сич
6. II 1937. Панчево – 29. XII 2017. Пула
Ожалошћени: кћери ВЕРА, ЈАДРАНКА, и ДАНИЦА с породицама,
син ИВАН с породицом и сестра ИРЕНА с породицом

од ћерке БИБЕ и унука БОБАНА

од ћерке НАДЕ и унука МИЛАНА
и СРБИСЛАВА с породицама

(114/253479)

(111/253412)

(110/253472)

Последњи поздрав драгом пријатељу и великом човеку

Последњи поздрав драгој
пријатељици

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој
тетки

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

МИЛОРАДУ ЗЕЦУ
Породица РОМЧЕВ
(101/253440)

ЈУЛКИЦИ
МАЈЧИЦИ
рођ. Сич
Било је прелепо и незаборавно дружење са тобом.
Твоје: МАГДАЛЕНА,
СЛАВНА, ЗАГА
и СЛАВИЦА

РАДМИЛИ ВОЈВОДИЋ
1925–2018.
од пријатеља МИРЕ и ИВИЦЕ
(112/253472)

За хва љу је мо се Го ци
Илић, Цоци Штопуљ, меди цин ским се стра ма
Драгани Стојанов, Оливери Ђурић и мед. особљу Геронтолошког центра у Панчеву на несебичном труду и посвећености, да нашој мајци
Мари Алмажан олакшају
последње дане овоземаљског живота.
Захвални: ћерка
АНКИЦА и син ЗОРАН

МАРИ
АЛМАЖАН
од ЖИВЕ и МИРЕ
с породицом

(89/253404)

(88/253403)

(159/253635)

ДРАГИЦА МЛАДЕНОВИЋ
1953–2018.
Знаш колико сам те волео, а само да знаш колико ми недостајеш.
Твој син НИКОЛА

Последњи поздрав драгој
сестри

Последњи поздрав драгој
комшиници

Последњи поздрав драгој мами и баки

(146/253578)

Нашој драгој

МАРИ АЛМАЖАН

СТЕВО
ДРАГИЦИ
МЛАДЕНОВИЋ
ДРАГИЦА
МЛАДЕНОВИЋ

ЉИЉАНИ
ЂУРИШИЋ

Чуваћу вас у срцу и од заборава.
Ваша ИВАНЧИЦА

од братаница ДИАНЕ
и АНЕ с породицама

(147/253578

(137/253543)

АРБИЊА

РАДМИЛИ
ВОЈВОДИЋ

од МАРИЈЕ, СЕКЕ
и МИРЕ

Последњи поздрав
од супруге ВОЈКЕ

Била си изузетна особа,
твоја доброта и пријатељство никада неће бити заборављени. Хвала
ти за све. Почивај у миру.
ЈОВАН, ДРАГАНА
и ДАНИЕЛА

(148/253580)

(131/253535)

(113/253475)

од њених најмилијих: ћерке АНКИЦЕ, зета ДРАГАНА
и унука АЛЕКСАНДРА и МИОДРАГА
(87/253402)

МАРА АЛМАЖАН

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав од сина ЗОРАНА, снаје ЦИЦЕ,
унука ПРЕДРАГА и унуке СНЕЖАНЕ
(85/253400)

ЉИЉАНИ
ЂУРИШИЋ
1963-2018.
Од брата ЈОВАНА с породицом
(136/253543)

СТЕВО АРБИЊА

СТЕВО АРБИЊА

Последњи поздрав од
комшија из Тополе

Последњи поздрав од
породице САВИЋ

(132/253535)

(134/253535)

СТЕВО АРБИЊА
Последњи поздрав од ћерке МИЛИЦЕ,
зета РАЈКА и унука ВУКА и ЛУКЕ
(133/253535)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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31. децембра 2017. напустио нас је наш вољени

Опростили смо се с тугом
од драгог и поштованог

31. децембра 2017. преминуо је

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ
1941–2017.

дипл. инж.
БРАНКА
МИЛЕУСНИЋА

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима. Срећни смо што смо
те имали.

(66/253368)

Драги мој Бане, хвала ти за сваки тренутак који сам провела с тобом.

Супруга АНЂА, кћерка НАТАША, зет АЛЕКСАНДАР
и унуке БОЈАНА и КАТАРИНА

Твоја супруга АНЂА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

(13/253263)

(12/253263)

013/301-150

Драги наш

Последњи поздрав драгом комшији

Памтиће га три
генерације породице
БРКИЋ

Последњи поздрав драгом ујаку

чика БАНЕ
Заувек ћете бити у нашим срцима.
ЈОВАНА с породицом, мамом и татом
(21/253271)

БРАНКУ МИЛЕУСНИЋУ

БРАНКУ МИЛЕУСНИЋУ
С љубављу и поштовањем твоји: ДРАГАН,
НЕВЕНКА, ОГЊЕН и СРЂАН СМИЉАНИЋ
с породицама

Последњи поздрав

(59/253351)

од породица: ГРБИЋ, ЖИВАНОВ, ШИМИЋ, НИКОЛИШ, ЈАЊИЋ,
ЂОКОВИЋ, КУЗМАНОВ, КОВАЧЕВИЋ, ДЕАНОВИЋ, МАДИЋ,
СУБОТИЋ, РОДИЋ и БОБИЋ

С великом тугом опраштамо се од нашег доброг
и племенитог кума

БРАНКУ МИЛЕУСНИЋУ
од кумова КАЛИНИЋА

(120/253494)

(14/253263)

29. децембра 2017, у 85.
години, напустио нас је
наш вољени тата и најдражи дека и прадека

Последњи поздрав

БРАНКА МИЛЕУСНИЋА
БРАНКУ МИЛЕУСНИЋУ
Породица ПАНТЕЛИЋ
Породица БЕЛИЋ

ДРАГИЊА
ВУКОСАВЉЕВИЋ
1942–2018.

(26/253279)

(15/253263)

МИЛОШ
БОЈОВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу и комшији

Последњи поздрав стрицу и деди

1933–2017.

Наша вољена је преминула 3. јануара, али
ће заувек остати у нашим срцима.
Синови ГОРАН и НЕБОЈША
с породицама
(116/253490)

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
С љубављу и поштовањем његови најмилији.

БРАНКУ МИЛЕУСНИЋУ

ВЕСНА, МЛАЂА, САЊА,
ФИЋА и ОГИ

од породице ГРУЈИЋ
(119/253494)

(84/23999)

БРАНКУ МИЛЕУСНИЋУ
Драги наш Бане, нека ти је вечна слава и хвала!

28. децембра 2017. преминуо је наш драги

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав

С тугом и поштовањем ГОРДАНА и МИЛОШ
МИЛЕУСНИЋ
(29/253280)

НАДИ

ФИЛИП КЛАДАНЧИЋ МУЈА

МИЛОШУ
БОЈОВИЋУ

СРЕЋКОВ

Станари у Дунавској 7

1941–2017.

(90/253405)

Ожалошћени: супруга WANDA, син ДАМИР,
брат СЕФЕР, сестра ЗАДА и сестричине САНДА
и ТИЈАНА с породицама
(65/253367)

С дубоким поштовањем и
великом тугом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Племенитом и драгом

БРАНКО
МИЛЕУСНИЋ

од породице КУЦОРА
(117/253492)

БРАНКУ МИЛЕУСНИЋУ
1941–2017.

Породица ТАЛИЋ

Последњи поздрав од кумова НАДИЦЕ, НЕНАДА
и ЛЕЛЕ ЈАНКОВИЋ

(140/253556)

(10/253260)

Петак, 12. јануар 2018.
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С тугом се опраштамо од наше вољене
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Последњи поздрав драгом брату, шураку,
ујаку и деди

СМИЉЕ ОМАЉЕВ
РАДОВАНУ ЛИТВИНОВУ

рођ. Шкрбић

30. децембра 2017. године преминула је наша
драга

1952–2017.
од ЈОВАНКЕ, БОЖИДАРА, АЛЕКСАНДРА,
МАРИЈАНЕ и ЂОРЂА

Заувек ће остати у нашим мислима и срцима.
Браћа: ЛУКА, БОШКО и ДРАГО с породицама

Почивај у миру.

(37/253299)

С пуно туге обавештавамо све најмилије да нас је 30. децембра
2017. године заувек напустила наша

(36/253298)

Напустио нас је 29. децембра 2017, наш вољени
супруг, тата и деда

ЉУБИЦА БОГДАНОВИЋ
1945–2017.
Сахрана је обављена 3. јануара 2017. године.
Ожалошћени: син ВЛАДИМИР, снаја МИЊА,
унуци НИКОЛА и ЈОВАН
(23/253775)

Последњи поздрав драгој

РАДОВАН ЛИТВИНОВ МАЛИ
1957–2017.

СМИЉА ОМАЉЕВ
Драга мама и бако заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син МАРИО, ћерка АНИТА, снаја МАРИНА,
унучад НАЂА, ОГЊЕН, МИЛА и МИЛАН
(25/253277)

Сахрана је обављена 2. јануара 2018, на Новом
православном гробљу.
С болом и тугом: супруга ТАЊА, ћерке ТАМАРА
и ТИЈАНА, зетови ДЕЈАН и СТЈЕПАН, унука
УНА и унуци АНДРЕЈ и СЕРГЕЈ
(22/253274)

Последњи поздрав драгој
прији

Последњи поздрав пријатељу

Вољеном и драгом оцу

РАДОВАНУ
ЛИТВИНОВУ

СМИЉИ
ОМАЉЕВ

Последњи поздрав цеци
и тетки

ЉУБИЦИ
БОГДАНОВИЋ

Породица МАЛИЏАН

Прерано си отишла, недостајаћеш.
Зет СПАСА, НАТАША
и ГОРАН

(24/253776)

(41/253308)

Последњи поздрав драгом комшији

МЛАЂИ

од пријатеља ЉУБИШЕ,
СНЕЖАНЕ и ГОРАНА

ВЕСЕЛИНКИ
БОГИЋ

Последњи поздрав супрузи, мајци, свекрви, баки и сестри

од МИРЕ и ЂУРЕ

(96/253420)

(166/253653)

МЛАДЕНУ ВУЈАКЛИЈИ
17. II 1955 – 9. I 2018.

29. децембра напустио нас је наш

Из срца сузе теку,
од БЕБЕ и МИРЋЕТА

пече бол и плаче душа.

ВЕСЕЛИНКИ БОГИЋ

(122/253507)

наставник математике у пензији
преминула 31. децембра 2017. а сахрањена 1. јануара 2018.
Супруг ВАСА, син СЛАВКО, снаја СЛОБОДАНКА
и сестра СЛОБОДАНКА

Нисам те успела сачувати од смрти,
али ћу те сачувати од заборава.
Твоја ћерка БОЈАНА, зет ИГОР и унук
ЛАЗАР

МЛАДЕН
ВУЈАКЛИЈА

(40/253307)

МИРКО ЛЕУ
1933–2017.

(153/253597)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
Успомену на њега заувек чувају: син БОЖИДР,
снаја ЗОРИЦА и унук МИХАЈЛО
(18/253264)

Отишао си без иједне речи на пут без повратка.
Ни сузе не могу ублажити тугу коју си оставио у
мом срцу.
БРАНКА
(161/253644)

деди МИРКУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Унука ГОРДАНА, зет ГОЈКО и праунук СТЕФАН

МАРИ РАДИН

(19/253269)

26. XI 1931 – 31. XII 2017.
Последњи поздрав тетки

Чуваћемо је у сећању: син СРЂАН, ћерка
СЛАЂАНА, унук БОЈАН, снаје НАТАША
и ЈАСМИНА и праунуци СТЕФАН и АНИТА
(20/253270)

МИЛЕ ЧАКАЛИЋ
1946–2018.

Последњи поздрав

Поносни што смо те имали, а тужни што смо те изгубили.
Твоји најмилији
(68/253376)

МАРИ РАДИН
СТЕВА СТОЈИЋ
с породицом
(49/253333)

МИРИ
МАРКОВИЋ

Последњи поздрав

БРАНКУ
СТОЈМЕНОВИЋУ

ПОПУСТ

од колектива

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

ОРЛ одељења

од колектива
ОРЛ одељења

(27/253281)

(28/253281)
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Обавештавамо пријатеље, да је у уторак,
2. јануара 2018. године, после краће и тешке болести, преминуо наш драги
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Последњи поздрав вољеној

У суботу, 13. јануара 2018, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашој драгој

МАРИЈИ КУЛИЋ
1935–2018.

БОРКО АВРАМОВИЋ

Ожалошћени: син ДРАГАН, снајка ЉИЉАНА
и унуци ЖЕЉКО, НЕБОЈША и ДЕЈАН

7. X 1943 – 2. I 2018.

ДРАГОСЛАВИ МИХАЈЛОВИЋ
1940–2017.

(11/253262)

Био си добар и племенит супруг и отац.
Оставио си нам велику празнину.
С незаборавом твоји најмилији: супруга
РАЈНА и син ЖЕЉКО

Мајчице наша мила, била си понос, снага и велики ослонац у нашем животу.
Последњи поздрав вољеној мајци и баки

Нека те анђели чувају а ми ћемо од заборава.
Твоја деца
(139/253555)

(31/253291)

Сећање на колегу

Мојој мами,
вољеној и непрежаљеној за незаборав

ЗОРИЦИ ЦВЕТКОВИЋ
16. V 1950 – 31. XII 2017.

БОРКО
АВРАМОВИЋ

БОРКО
АВРАМОВИЋ

(17/253268)

РАДИНКИ МИЛЕУСНИЋ
13. I 2014 – 13. I 2018.

С тугом, љубављу и
поштовањем
доживотно ће те носити
у срцу твоји: КОЈА,
СИМО, НАЂА и ЛАЛА

Последњи поздрав
деверу Борку од снаје
ДРИНЕ АВРАМОВИЋ
с породицом

(32/253292)

(106/253457)

Последњи поздрав

од ћерке СЛАВИЦЕ, сина ДАГАНА,
зета СИНИШЕ, снаје ДРАГИЦЕ
и унука ТЕОДОРЕ, ЂОРЂА, ИСИДОРЕ
и БРАНИСЛАВА

22. децембра 2017. преминула је наша драга тета, бака и прамба
МИРА с ДЕЈАНОМ
(126/253525)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

Последњи поздрав

Наша љубав је јача од
времена и заборава.
Твоји: РАДА, ПЕТАР,
СНЕЖАНА с породицом
и ГОРДАНА
с породицом
(33/253293)

Последњи поздрав драгом

БОРКУ
АВРАМОВИЋУ

Сахрана је обављена 24. децембра 2017. у родном Врбићу код Крупња.
С љубављу и поносом чуваћемо успомену на њен
лик, њену племенитост и љубав коју нам је несебично даривала.
С тугом њена сестричина ЦИЦА
и зет ЉУБИША с породицом

Прошло је тужних четрдесет дана од одласка
нашег

Никада те нећемо заборавити.
Породица
МИЛЕНТИЈЕВИЋ
(35/253292)

ВЛАДИМИРУ ЛАЈОВИЋУ
од станара у Кикиндској 6
(62/253357)

(8/253257)

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав

Почивај у миру

7. јануара 2018. године
навршило се седам година откако није с нама наш

од брата РИСТЕ
с породицом
(34/253294)

МИЛЕТУ
ЧАКАЛИЋУ
од колеге ЛАЗАРА
АНОВИЋА

МАРИЈА
ЖИВКУ

ДИМИТРИЈА
ТРАЈКОВИЋА
Остаће заувек у нашим
срцима и мислима.
Његови најмилији:
супруга ЉУБИЦА, син
ДРАГОСЛАВ, снаја
ТАТЈАНА и унуке
МИЛИЦА и ЈОВАНА

Последњи поздрав

ВИКТОР ЧИКА

БОРКУ
АВРАМОВИЋУ

од колега: ЗОРИЦЕ,
СИНИШЕ, ТОМЕ,
АНЂЕЛКА и ДРАГАНА
са круга 17
из „Азотаре”
(109/253468)

ДАНИЦА МАТИЋ
1938–2017.

БОРКУ
АВРАМОВИЋУ

СТОЈАНА
ДОДИЋА

БОЖИДАР
ЛАЛИЋ

МИЛЕТУ

1936–2017.

ЧАКАЛИЋУ

Никада те нећу заборавити.

од станара
у Моравској 11

Хвала ти за све што си
учинио за нас и увек ћемо те се сећати.
Твоји: ЖИВКА,
МАРИЈАНА и ДРАГО

Твоја другарица
и колегиница ДАНКА

Љубав у срцу и успомену на тебе чувају мајка
БОСА, брат ДУШАН,
БОЈАНА, СВЕТЛАНА,
КРИСТИЈАН и СТЕФАН

(95/253413)

(128/253530)

(86/253401)

(158/253662)

(164/4746)

Прошло је тужних четрдесет дана откако нас је
напустио наш

(123/253516)

Последњи поздрав тетки Марики

Поштовани

Последњи поздрав

СЕЋАЊЕ

ДИМИТРИЈЕ
ТРАЈКОВИЋ

МАРИКИ
СТОЈАНОВИЋ

МАРИКА
СТОЈАНОВИЋ

од СВЕТЛАНЕ
и ЈОВИЦЕ БАЛОГ

Последњи поздрав
вољеној сестри
од брата СТЕВЕ
и снаје ЛЕЛЕ

(5/253241)

(4/253240)

ДРАГОМИР
БОДРОЖИЋ

ЂОКИ
РАДАНОВУ

МИЛАН САВИН
МИЋА
1986–2018.

ПЕТАР ДАБИЋ
13. I 1998 – 13. I 2018.

(165/4746)

Твоји најмилији

од БОЖЕ, МАРИЈЕ,
ВАСЕ и РОБЕРТА

Сећање и туга за мојим
јединим братом, остаје
у мом болном срцу.
Његова сестра ВИДА
и зет ЈОВИЦА

Године пролазе, ти остајеш у нашим срцима.
Син ВЕЛИМИР, снаја
РАДА и унуци ПЕТАР
и АЛЕКСАНДАР

(44/253312)

(61/253356)

(157/253616)

(160/253637)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Памтићемо га по добром
док је и нас.
Снаја ОЛИВЕРА
и братанци НИКОЛА
и СИНИША
с породицама

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Петак, 12. јануар 2018.
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Без Тебе више ништа није лепо као пре

Година је прошла од смрти нашег драгог

13. јануара 2018, у 11 сати, на Старом православном гробљу обележићемо годину дана откако није с нама наша вољена

СТОЈАНА ДОДИЋА

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ
1925–2011.
С љубављу, захвалношћу и поштовањем чувамо
успомену на Тебе.
Твоје: ЛИДИЈА и ЈОВАНКА

Недостајеш нам.
Никада те нећемо заборавити.
Твој брат АЦА, снаја ВУКИЦА, БОЈАНА
с породицом и НЕША
(118/253493)

(63/253362)

ХЕРТА ЂУРКОВИЋ
13. јануара, у 11 сати, обележавамо годишњицу драгом
тати

КАЛУЖА

Много нам недостаје твоја љубав и пажња. Сваког дана, сваког часа си с нама у мислима и срцима.

Сећање на наше драге родитеље

МАЈСТОРОВИЋ

Твоја деца: СЛАВКА, АЦА и БРАНКА с породицама
(152/253590)

ЈОСИП

ЗДЕНКА

2017–2018.

2010–2018.

Мир си нашао поред драге маме без које смо осам година.
Почивајте у миру драги родитељи. Много нам недостајете.
Ћерке СЛАВИЦА, КАТИЦА и ОЛГИЦА с породицама
(115/253488)

СВЕТА

БОРКА

1941–2014.
1941–2016.
У недељу, 14. јануара, у 12 сати, на Новом гробљу, обележићемо четврту годину откако није с
нама драги тата Света.
Заувек у нашим срцима: ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА,
МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН
(143/253564)

17. јануара 2018. навршава се тужна година од
смрти наше драге маме

БРЕЂАН

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ
17. I 2002 – 17. I 2018.

СТОЈАНКА
Cећање на тебе је део нашег живота.

Твоја породица

СРЕТКО

С поносом чувамо успомену на тебе.
Заувек у срцима: ћерке ИРЕНЕ, сина ЈАНОША
и унука АЛЕКСАНДРЕ, КСЕНИЈЕ и МИЛАНА

(151/253586)

(144/253566)

(138/253512

Нашој вољеној

11. I 2002 – 11. I 2018.

ЛИЗИ
ИВАНОВИЋ

НАДИ
ВЕЛИМИРОВИЋ

ВАСА ЖИВУЉ

Твоја супруга, твоја
деца и твоја унучад

да ва ће мо че тр де се то дневни парастос, у уторак, 16. јануара 2018, у 10
сати, на Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћена породица

У суботу, 13. јануара дава ће мо ше сто ме сеч ни
помен, у 11 сати.
Породица
ВЕЛИМИРОВИЋ

(15/253603)

(108/253461)

(156/253602)

СЛОБОДАН
ЋОСИЋ
27. XII 1937–2007–2018.
Много нам недостајеш.

После дуго година остало је сећање и успомене.
Породица
(142/253560)

Прошла је година откако
ниси с нама. Много нам
недостајеш.

БРАНИСЛАВ
ПЕРИЋ

СЕЋАЊЕ

13. јануара, у 11 сати, на
гробљу у Качареву даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

ШАРЛОТА ТОТ
Тугујемо за тобом.

СЕЋАЊЕ
12. I 1998 – 12. I 2018.

Вечно у нашим срцима.

Сестра ЕРЖЕБЕТ,
сестрићи САША

Породица

и ДЕЈАН и зет СРБА

(154/253601)

(145/253566)

10. јануара 2018. навршава се четрнаест година од
смрти

13. јануара 2018. даваћемо четрдесетодневни
помен нашој драгој супрузи, мајци и баки

РАДОВАН

МОМЧИЛО
ЈАГОДИЋ
ИЛИНКИ
АНАСТАСОВ

РАДУНКА
МАРКОВИЋ

Твоји синови БОГДАН и
ДРАГАН с породицама

Ти ниси заборав и нећеш ни бити.
Кумови ЈЕЛЕНА
и ЖАРКО БРАДИЋ са
кума КАЈОМ

Супруг АЛЕКСАНДАР,
ћерка АЛЕКСАНДРА,
унука МАРТА
и зет ДАНИЛО

рођ. Перовић
из Старчева
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Супруг МИЛУН и ћерка
ВЕРА

(150/253585)

(149/253583)

(107/253458)

(75/253368)

1928–2017.

1940–2017–2018.

Вољеној

СЕЋАЊЕ
16. I 2005 – 16. I 2018.

примаријус др ЖИВАН
ПОЗНАТОВ

ШАРЛОТЕ ТОТ

2007–2018.
1984–2018.
Бдели сте над нама све док нас нисте извели на
прави пут.
Ми поносно идемо тим путем испуњени бескрајном љубављу и захвалношћу према вама.
Ваши: син АЛЕКСАНДАР и ћерка МАРИЈА

ЋУЋА
10. I 2013 – 10. I 2018.

МИЛОЈА
МАРИНКОВИЋА

Породица

Увек ћеш живети с нама.
Супруга ТАНКОСАВА,
син ГРУЈИЦА, снаја
ЉИЉАНА и унуци
МАРИЈА и НИКОЛА

(125/253518)

(104/253440)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МИРЈАНИ
РАДИЋ
1936–2017.
Породица РАДИЋ
(129/253531)
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Прошло је десет година откако више није
с нама наш драги

Вољеној мајци и баки, 13. јануара, у 12 сати, на Новом гробљу, дајемо годишњи помен

проф. др ЈЕЛКА
СТЕВАНОВИЋ
1959–2013.

НОВАК РАЗДОЉАЦ
2008–2018.

ДУШАНКА АВРАМОВИЋ
27. XII 1933 – 17. I 2017.

Време пролази, бол остаје.
Твој отац ЖИВОЈИН

Ћерка ДАДА, син ДАРКО и снаја ТАЊА

(83/253318)

(105/253447)

Време пролази, али туга за тобом не престаје.

Твоји: ћерка МАРИНА и син МИЛАН с породицама
(124/253517)

У четвртак, 18. јануара, у 11 сати, на војловачком гробљу, одржаће се четрдесетодневни помен нашем драгом супругу, оцу и деди

Сећање на наше драге

ВРАНИЋ

17. јануара навршиће се четрдесет дана откако
није с нама наша драга

ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ
1959–2017.
СВЕТИСЛАВ
ИЛИЋ
2008–2018.

МИРЈАНА ЈУКИЋ
Помен ће се одржати на гробљу Котеж, у 11 сати.
С великом тугом: супруг МИЛАН и ћерке
СНЕЖАНА и БРАНКА с породицама
(81/253395)

Време пролази, бол у срцу остаје.
Супруга КРСТАНА
и син ЗОРАН
с породицом

од његових најмилијих

ЛЕПОСАВА

ДАНИЛЕ

1944–2016.

1941–2017.

(76/253386)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
13. јануара 2018. године даћемо шестомесечни
помен нашој драгој и вољеној супрузи и мајци

Син МИЛОВАН, ћерка СУЗАНА и ћерка
МИЛА с породицом
(141/253557)

(82/253396)

СЕЋАЊЕ
Прошле су две године откако није с нама наша
драга

СЕЋАЊЕ

Шестомесечни помен вољеној сестри

ДАНИЦИ ДРАГИЋ

Деда, заспао си, али се
ниси пробудио да ми кажеш то што си желео!
Шта деда?
Последњи поздрав

Време пролази, остају бол, најлепша сећања на
тебе и љубав која никада неће проћи.

ДАЛФИНА
СТЕФАНОВ

ЉИЉАНА ПЕТКОВИЋ
Време пролази, али туга у нашим срцима остаје
заувек.
Много нам недостајеш.
Твоји: супруг ЈОВА, син НЕША и ћерка МИРА
(102/253443)

(97/253325)

14. I 2002 – 14. I 2018.
У нашим си срцима.
Ћерка СЛАВИЦА
с породицом
(71/253379)

СЕЋАЊЕ
3. I 2016 – 3. I 2018.

Воле те твоји: супруг МАКСИМ и ћерка ИВАНА

У петак, 12. јануара навршиће се четрдесет дана
откако нас је напустила наша вољена мајка. Помен ће се одржати на Старом православном гробљу, у 12 сати

16. јануара навршава се

ДАНИЦИ
ДРАГИЋ
Време пролази а љубав и
сећање никада.
Сестра БРАНКА,
МИЋА, ЈОВАНА
и ЈЕЛЕНА

СТЕВИ
АРБИЊИ
1943–2018.
од унука ВЛАДАНА

(98/253324

(103/253445)

Пола године прође, али бол и туга у нашим срцима неће никад, 13. јануара 2018. даваћемо шестомесечни помен на сефкеринском гробљу нашој драгој и никад непрежаљеној Слајки

годину дана откако није
с нама наш вољени

РАЈНА КОВАЧЕВИЋ
1935–2017.
С љубављу и поносом вечно ћеш остати у нашим
срцима и нашем сећању.
Синови МИЛЕ и ДРАГАН с породицама

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не
лечи.
Сестра с породицом

(100/(253429)

(73/253381)

БОГОЉУБ
ИГЊАТОВИЋ

СЕЋАЊЕ
3. I 2016 – 3. I 2018.

13. јануара навршава се седам година откако није с нама

СЛАЂАНА ПАВЛОВ
1969–2017.
Неутешни до гроба: мајка СМИЉА,
брат МИРОСЛАВ, супруг САША и деца ФИЛИП
и КАТАРИНА

Остаћеш заувек у нашим

(127/253527)

срцима и мислима.
Твоји: супруга НАДА
и ћерке СВЕТЛАНА

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ

Драги сине из дана у дан туга је све већа... Све нас више болиш, рано наша.
Неутешни родитељи
(72/253381)

и ЖАКЛИНА
с породицама
(99/253428)

МИЛИЦА ВУЧИЋЕВИЋ
Твоју племенитост и доброту заувек ћемо памтити.
ВЕСНА и ЈОЦА
(130/253534)

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

Петак, 12. јануар 2018.
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СЕЋАЊЕ

10. јануара 2018. навршило се четрдесет
дана откако си нас напустио. Много те волимо и никада те нећемо заборавити.
Заувек ћеш остати у нашим срцима

СНЕЖАНА
КОЧИЋ

ЕСАД ГЕЉО
2016–2018.

7. I 2014 – 7. I 2018.

3. јануара 2018. навршило се две године откада
ниси с нама драги тата.
Заувек остајеш у нашим срцима. Волимо те.
Твоји најмилији

ЛАЗАР
КОНСТАНТИНОВИЋ

(9/253258)

Ожалошћени: супруга ОЛГА,
син МИРКО, унуци АДАМ
и АНАСТАСИЈА и снаја МАРИЈАНА

Време пролази, а туга и
бол остају.
Неутешни:
син МИЛОШ и супруг
МИЛУТИН

11. јануара навршила се година откада није с нама наша вољена мајка и бака

(43/253311)

Прошло је тринаест година откако ниси с нама

ДУШАНКА САВИЋ

(53/253340)

11. III 1936 – 11. I 2017.
Успомену на њу чувају с љубављу и поштовањем
њени најмилији.
Син ДРАГАН и унук ПРЕДРАГ с мајком

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДРАГАН ВЕЛИЧКОВИЋ
Судбина је хтела да прерано напустиш своје вољене, али твој ведри лик и доброта ће вечно
остати у нашим срцима, сећањима и успоменама. Пола године тражимо те у свакој ситници.
Почивај у миру и нека те анђели чувају, а ми ћемо те чувати од заборава.
Супруга ЗЛАТА, синови ВЛАДИСЛАВ, ИГОР
и НИКОЛА и снаја ДРАГАНА

ЈУЛКА БОГДАНОВ

(7/253256)

рођ. Петрашек
1925–2017.

2005–2018.
СЕЋАЊЕ

Остаћеш вечно у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(39/253304)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

С поштовањем и љубављу сећаће је се ћерке
БРАНКА и ЉУПКА с породицама

(16/2532)

ДРАГО ШУТА

ЖАРКО РЕПОВИЋ

(6/253253)

9. I 1938 – 8. I 2009.
Године пролазе, а туга и бол трају.
СЕЋАЊЕ на

ЛАЗАР БУДИШКА
1929–2004.

ДРАГАНУ
СТЕФАНОВ
1970–2010.

ИЛИЈУ
СТЕФАНОВА

ЈОРДАН
ЛЕСКАРОСКИ

Четрнаест година је прошло откако није с нама
наш драги тата и деда.
Љубав и сећање на тебе ће вечно остати у нашим
срцима.
Ћерка ЉИЉА с породицом и унука АНЂЕЛА
с породицом

Прошло је девет тужних
година откада ниси с нама.

(45/253323)

(48/253332)

1946–2014.

Твоји: НЕДЕЉКА, ДРАГАН, ДУШАНКА,
ЗОРАН и остали
(42/253308)

ПОМЕН

9. јануара навршиле су се
три тужне године откако
није с нама

Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ГРГА

ЛАЗАР КОСТИЋ

Ваши: ЈОВАНКА, ВЕСНА и ДАНИЛО
(67/253371)

6. I 2015.
Тата, увек си у нашим
мислима.

Шестомесечни помен нашој драгој мајци, свекрви, баки и прабаки

МАРА
РАНКОВИЋ

КРСТЕ ЋОСО

ВЕЛИМИР ЖИВАНА ЂУРЂЕВКИ
1925–2004.

ГОРДАНИ ВЛАЈИЋ
С тугом и поносом чувамо те од заборава.
Син МИЋА и ћерка БРАНКА с породицама

1950–2011.

1931–2017.

Вашу љубав и доброту носимо вечно у нашим сећањима.
Породица ГРГА
(64/253363)

СЕЋАЊЕ

Заувек остају лепе успомене.

С поштовањем њени
најмилији

(2/253021)

(3/253242)

11. јануара 2018. навршило се три године откако није с
нама наш

Супруга ЗОРКА и ћерке
РАЈКА и БРАНКА
(74/253383)

(94/253410)

Навршава се година од
смрти наше драге

11. I 2003 – 11. I 2018.

БИЉАНА и СНЕЖАНА

Годишњи помен

Нашем драгом

СЕЋАЊЕ

БРАНКО ЦВЕТАНОВИЋ
Туга и празнина заувек у нашим срцима.
Твоја породица
(1/252964)

Сећање на драге родитеље

САНАДЕР

ЈЕЛИЦЕ
НИКОЛИЋ

РАДА КАРАС
11. I 1998 – 11. I 2018.

Волимо те и чувамо од
заборава.
Твоји: брат ИЛИЈА
и снаја ЂИНА

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на
тебе.
Твоји: НИКОЛА
и НАДА с породицом

(38/253304)

(80/253399)

МИЛЕТА
ГУЦИЈАН
1952–2017.

СЛОБОДАНУ
СТАНКОВИЋУ

Обавештавамо родбину и
пријатеље да ће се годишњи помен одржати 13.
јануара 2018, у 10.30, на
Новом гробљу
Породица ГУЦИЈАН

5. јануара 2018. године,
давали смо четрдесетодневни помен.

(121/253497)

АНЂЕЛКО
САВИЋ
9. I 1998 – 9. I 2018.
Никад заборављен.

Његови најмилији

Твоји најмилији

(60/25355)

(93/253409)

ЈОВАН

АНА

14. I 2000

28. XII 2000.

2018.
Никада вас неће заборавити ваш син МИРОСЛАВ с породицом
(46/253328)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ
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4

Хороскоп

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

Добили ћерку

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

12. децембра: Касију – Сандра Павлов и Дејан Живић; 15. децембра: Јовану – Марина и Дамир Оберкнежев; 17. децембра: Леону – Анђела и Ненад Ђурић; 18. децембра:
Софију – Мирјана и Жељко Шебаљ, Катарину – Мирјана и Богдан Митровић; 19. децембра: Лару – Јована и Дарко Ганчов, Николину – Драгица и Миленко Радановић; 20. децембра: Ксенију – Неда и Богољуб Алексић, Викториjу – Ана и Александар Бешка, Ању
– Адријана и Милан Вукојевић; 21. децембра: Теодору – Драгана и Роберт Дренковић,
Атину – Вања Станојевић и Дејан Хрћан; 22. децембра: Тарију – Мартина и Владо Шимак, Стефани – Маја Баринак Светлик и Мирослав Светлик, Елену – Јелена Вулетић и
Петар Симуљ; 23. децембра: Александру – Јулијана Кнежевић и Стевица Јелисијевић,
Хелену – Џесика Груја и Сава Раду; 24. децембра: Софију – Јелена и Јовица Васиљев,
Мињу – Ивана и Радоје Булатовића; 25. децембра: Ленку – Срна и Момир Жегарац,
Исидору – Маријана и Марко Јањић; 26. децембра: Милу – Маја и Иван Рацков.

ше огроман притисак на вас. Не
говорите људима око себе у загонеткама, јер нико није расположен да тумачи шта желите да кажете. Мања криза у партнерским
односима.

Добили сина

Током целе ове недеље можете

6. децембра: Ђуру – Ивана Николић и Ђура Новаков; 9. децембра: Матеју – Драгана
и Марко Лечић; 14. децембра: Филипа – Драгана Кујунџић и Милош Дунчић; 15. децембра: Габриела – Мануела Журж и Горан Јовановић; 17. децембра: Ервина – Леонтина Давид и Еде Чоти; 19. децембра: Николу – Зорана Аћимов Лакичин и Јован Лакичин, Николу – Јелена и Марко Ковачевић; 20. децембра: Вукашина – Ана и Драган Којчинов, Филипа – Јелена и Милорад Тривковић; 22. децембра: Вука – Данијела Иван и
Стефан Секулић; 24. децембра: Андрију – Александра и Далибор Стаменковски, Милоша – Сања и Василије Продановић, Милоша – Ивана Митић и Драган Вучковић; 25. децембра: Сергеја – Невена и Иван Берацка, Вука – Александра и Стефан Лажетић, Богдана – Вања и Ненад Мрђа; 26. децембра: Данијела – Бојана и Андреја Ушак.

ВЕНЧАНИ
21. децембра: Јелена Бркић и Стефан Орлић, Тања Гагић и Немања Миловановић;
28. децембра: Милена Марковић и Ненад Ковачевић, Снежана Раздољац и Миодраг Стјепановић, Ана Корес и Душан Тошковић, Оливера Јоцић и Душако Џелајлија, Невена Ротар и Зорислав Пелемиш.

Oсећате да претпостављени вр-

21. децембра: Марија Живку (1947), Бранислав Милинковић (1961), Марија Живковић (1939), Томислав Новаков (1947); 22. децембра: Иштван Сич (1949), Божидар Вучинић (1935), Жељко Стојков (1992); 23. децембра: Златинка Јаношев
(1936), Марика Стојановић (1950), Милош Крачунов (1943); 24. децембра: Неранђа Голубовић (1964); 25. децембра: Стеван Бура (1954); 26. децембра: Славимир
Нинков (1932), Вера Батанчев (1931), Драгомир Бодрожић (1950); 27. децембра:
Десанка Радевић (1942), Даница Кецман (1936), Драгиња Балог (1930), Бојан Херац (1992); 28. децембра: Загорка Комарек (1929), Јасмина Алексић (1962), Видосава Павловић (1938).

КОКТЕЛ

АНАГРАМ У СТИХУ

Очекујте позив из иностранства који ће вас пријатно изненадити, као и краћи пут и позив
на неку свечаност. Тренутно сте
довољни сами себи без обзира
на гомилу људи који вас окружују. Прехлада.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

очекивати новчане добитке, који
неће бити велики, али пријаће
вам. Наметнућете своје идеје
околини. Већ дуго размишљате о
некоме и колико год да се опирете, попустићете.

Ова седмица баш није најбоља
за расправе. Дистанцирајте се
од свих и не брините туђе бриге.
Концентришите се само на себе.
Не одбијајте добре понуде. Стрпљен – спасен.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

На путу ка успеху не постоји ни-

Остварили сте добар однос са

једна препрека осим вас самих.
Добре вести вам стижу до краја
седмице. Ако сте слободни, предстоји вам авантурица.

сарадницима. Предстоји вам једна бурна и страсна недеља. Имате добру комуникацију с партнером. Важно је да будете неутрални у расправама.

УМРЛИ

ЕНИГМАТСКИ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

Петак, 12. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Сујетни сте и заједљиви, па

Тренутно вам је само посао у

околина тренутно гледа на вас
као на једно досадно биће. Гушите људе око себе досадним питањима. Суздржите се од испада у
јавности.

глави, не бирате средства која
воде до циља. Будите и даље
упорни и доживећете дивне тренутке у љубави.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Не обазирите се превише на
завидне коментаре сарадника,
јер вам следе унапређење и одговарајућа награда за уложени
труд. Преконтролишите крвну
слику и притисак.

ГЛУМИЦА
ИЗ „KOMШИЈА”

Новац вам долази с више страна, али ваше стрпљење је при
крају. Опустите се, све лагано
долази на своје место. Ствари
које вас дуго муче, полако се
сређују у вашу корист.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Новац вам стиже готово свако-

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА
Дат је попис речи, а ваш је задатак да их правилно уклопите у приложени лик. Уписана су слова у изолованим пољима.
АИДА, АЛЕНКА, АНА, АРИКА, АРП, АТЕЛ, АТЕНТАТОР, АТЛЕТА,
БИНДЕРА, БРАТИЋ, ВЕРА ЧУКИЋ, ВОАЛИ, ГНУ, ГРИН, ИРА, ИЧ,
ЛАО ЦЕ, ЛОВ, ЛОМЕ, НАИВА, НЕДА, НЕИМАР, ОБА, ОРИК, ОЦАРИНИТИ, РАДА, РАСТАВА, РТАРИ, СИ, СЛАП, TT, ЋЕРАНИЋ, УБИТИ, УР, ЦАРИСТА, ЦРНА ТРАВА.

дневно, али још брже одлази.
Можете очекивати склапање уговора или наставак досадашњег
посла, али с мало измењеним
условима.

пут, па искористите то паметно.
Новац вам тренутно представља
проблем, па не одбијате помоћ
партнера. Мањи проблеми у вези. Решите то разговором.

СУДОКУ
ПОМИЦАЉКА
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ПОСАВИНА
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Помицаљка је врста словне скривалице. Горње
речи треба померати лево-десно, тако да у две
усправне колоне, читано по два слова, добијете
име и презиме одбојкашице ЖОК-а „Динамо”
Панчево, која игра на позицији коректорке (на
слици).
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РЕШЕЊА – Укрштени слогови 4 х 4: кауција, увертире, цитирати,
јаретина. Анаграм у стиху: Милица Михајловић. Мозаик укрштеница: Црна Трава, атентатор, Рада, слап, ира, ател, си, Братић, т, наива, е, Аленка, Ур, Аида, оба, Ломе, Грин, оцаринити, Вера Чукић.
Судоку: 718423695, 459716832, 236859147, 645982713, 871364529,
923571486, 564298371, 182637954, 397145268. Помицаљка: Сара
Павловић.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. новчани залог за узету ствар, 2. инструментални увод у оперу (мн.), 3. дословно наводити нечије речи, 4.
јареће печење.

ХВАЛИЛИ
МИ МОЋ
ЛИЦА (И = J)

Добићете позив за неки дужи

29

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 12. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ИСПУНИЛИ ОЧЕКИВАЊА

БАЗАР И ЧАРОЛИЈА РАЗГАЛИЛИ ПАНЧЕВЦЕ
Иако годи на ма на мар ги ни
интересовања, првенствено због
близине главног града, али и
због других узрока попут слабе
заинтересованости „релевантних” чинилаца да се нешто по
том питању предузме, Панчево коначно постаје занимљива
локација за новогодишње празнике.
С тим у вези, од ове године
постоји улица чаролије, у којој
је након дужег времена организован јавни дочек у нашем
граду, а притом је седми пут
успешно уприличен и „Новогодишњи базар”.
Кад се све сабере, и једно и
друго је протекло изнад очекивања, па би наредних година
оба догађаја могла да добију на
интензитету, уз опаску да их
треба интегрисати у целину.
О улици чаролије „Панчевац”
је писао у прошлом броју, када
је најављен остатак програма,
закључно с дочеком. Тако су
од четвртка до суботе, између
28. и 30. децембра, наставили
да наступају разни фолклорашки састави и рок бендови, а
како се приближавала „најлуђа ноћ”, атмосфера у Улици
Нико ле Тесле неу мит но се
загревала.
За то време на платоу испред
Градске управе одигравао се
седми „Новогодишњи базар”.
Тамо су се, као и прошле
године, испод луксузног белог
шатора окупиле десетине излагача, како би представили своје рукотворине и по могућству
нешто зарадили у ова „чађава”
времена. Ако и нису напунили
новчанике, сасвим сигурно им
је било топло око срца, и то не
само због грејних тела на гас,
већ пре свега захваљујући небројеним искреним осмесима које
су измамили суграђанима.
А било је много тога што
добро дође пред празнике – од

одзивом посетилаца, који су,
како је сама рекла, најбоље реаговали на мале јелке од папира. Додала је како није најсрећнија због тога што се она
и новогодишње дрво зову исто,
већ зато што су у изради помагали бројни малишани, од којих
су многи долазили да и сами
продају. А протеклом годином
је презадовољна јер, иако су
младо удружење, успешно су
се представили на више манифе ста ци ја, а чак су доби ли
подршку за важан пројекат на
тему употребе лековитог биља.
То ће се наставити ове године,
јер се број ученика који желе
да учествују у њиховим активностима константно увећава.
Иван Курајов из Друштва пријатеља животиња „Љубимци”

Дочек нове године у Панчеву на
Анка Шкембревић је као и
ранијих година нудила оригиналне производе од ваљане вуне,
од којих је сваки посебан. Била
је задовољна одзивом људи, који
су се изгледа навикли на базар, а
најбоље су реаговали на шалове
и капе. Што се ове године тиче,
очекује више посла, као и много
мира у души и мање тензије.
Катица Јовановски мисли супротно – да је овог пута на манифе-

отвореном након више деценија
Насупрот њој Зора Чубрић из
качаревачког удружења „Етно-кутак” рекла је да је базар био
„екстра”, да је било више излагача и посетилаца, који су од
њих највише куповали пите и
штрудле. Додала је да је протекла година била добра и за саму
организацију, јер су остварили
много наступа на манифестацијама и нових контаката, што
ће наставити и убудуће.

овој сезони неће бити прејаких
мразева који би уништили пашу.
Драган Фишћаг је задовољан
базаром, иако је нудио специфичне артикле, попут домаћег
рена и џема од тиквица. У новој

години намерава да прошири
радионицу за прераду.
Катарина Мијачић била је
први пут на базару, продавала
је украсе и свима је пожелела
здравље, срећу, љубав...
Баш масован дочек
А све лепе жеље су и многи
наши суграђани, уз пољупце и
загрљаје, разменили у поноћ,
на размеђи двеју година, у препуној улици новогодишње чаролије (илити Николе Тесле).
И заиста, мало ко је веровао
да ће се тако силан свет задесити на сасвим сигурно најлепшем
месту у граду за весела окупљања. Бројне Панчевце и њихове
госте забављали су тамбураши
из оркестра „Чингрија”, као и
атрактивни састав „Лагуна”, који
је чувено одбројавање најавио
познатим хитом „Чекала сам”.
Уследили су звуци трубе, што је
био знак да почне препознатљива еуфорија, а све то зачинио је
ватромет. У прелепој ноћи расположени људи су још дуго, уз
кувано вино или врућу ракију,
ђускали уз домаће и стране популарне нумере.
Речју, пун погодак и најбољи могући подстрек за организаторе да овакав (организован) дочек претворе у традицију, сједине га с базаром и по
могућству додатно унапреде...

Било је и пазара на базару

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Под шатором шарениша колико ти душа иште...
стацији било мало лошије. Додала је да су солидније ишле само
штрикане ствари од домаће вуне,
пре свега чарапе, шалови и капе.
Протекла година је за њу била
добра, а очекује да ће у овој години остварити услов за пензију.

Рада Шиц, која је продавала
пчелиње производе породичног газдинства, рекла је да је
ишло прилично добро, што се
не може рећи и за годину с
обзиром на предуслове за производњу меда, па се нада да у

Баш како то деца воле...
шароликих украса до разноврсног јела и пића.
И све то у домаћој изведби,
подразумева се...
Свега на вољу
Почело је у четвртак, 28. децембра, уз тамбураше и мажореткиње, а догађај је отворио, како
и доликује, први човек града.
Грандиозни шатор је од првог
до послед њег момен та био
испуњен готово до последњег
места. Поред креативних поједи на ца, поно во је и мно го
разноликих организација грађана представило плодове свог
заједништва.
Једно од њих је и удружење
„Веште руке”, чија је председница Јелка Ђорђевић изјавила
да су ове године услови били
још бољи него лане. Они су
изложили радове ученика који
су похађали часове домаћинства, а чланице су приказале
своје рукотворине. Јелка Ђорђевић била је веома задовољна

рекао је да су они присутни од
првог базара, као и да никад
није било боље и што се тиче
прилога у храни и новцу и што
се тиче удомљавања, јер је петнаестак штенаца добило нове
власнике. За 2018. годину планирају наставак изградње кућица за напуштене љубимце, надају се да ће добити и возило за
превоз животиња, а нестрпљиво ишчекују измену градске
одлуке о држању животиња.

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.

Питица
Ова весела мешанка, стара око
годину и по дана, која у себи има
крви питбула, пронађена је у веома лошем стању у једном дворишту у центру града, где је држана на кратком ланцу и у смећу и измету.
Сада је привремено на сигурном и потпуно се опоравила. Питица је у међувремену стерилисана, а биће и чипована за новог власника, који мора да поседује основне услове за удомљавање оваквог пса.
Све информације могу се добити на контакт-телефон
060/513-72-00.

Тамбурашки оркестар „Чингрија” забавио народ на дочеку

Лија
Малена слаткица избачена је
поред контејнера у насељу Миса заједно са својим „братом”.
Несавесни грађани који су их
бацили да се сами „снађу” усред
зиме поред прометног пута, заправо су их осудили на смрт.
Игром случаја хумани суграђани су их спасли; „брата” је већ удомила једна пролазница,
а друга је ову пуфницу привремено склонила.
Лија сада тражи нови дом, а сви заинтересовани треба да
се јаве на број телефона 066/372-284.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Не купуј – удоми!

И мото Деда Мразови навратили у улицу чаролије

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ИЗАБРАНИ НАЈУСПЕШНИЈИ СПОРТИСТИ У 2017. ГОДИНИ

У ЗНАКУ ЗОРАНЕ, БОБЕ И РУКОМЕТАША ДИНАМА
Најбољи тренер
Александар
Владисављев
Биљана Релић
и Стефан Михајлов
лауреати у
конкуренцији јуниора
Једна лепа спортска манифестација, која траје дуже од три
деценије, одржана је и овог
пута. Спортски савез Панчева
је на пригодној свечаности у
Културном центру прогласио
најуспешније спортске колективе и појединце који су својим резултатима обележили
годину за нама.
– Поносимо се овом манифестацијом, која траје дуже од
тридесет година. Наш град има
15.000 регистрованих спортиста који су распоређени у преко 200 клубова и заиста за Панчево можемо рећи да је град
спорта. Поносни смо на све
резултате у 2017. и искрено се
надам и желим да се и у 2018.
години радујемо новим успесима панчевачких спортиста –

рекао је на почетку манифестације домаћин и први човек
Спортског савеза Панчева Слободан Битевић.
Посетиоцима, који су испунили велику дворану Културног центра до последњег места,
обратио се и градоначелник
Саша Павлов.
– Када се каже Панчево, прво
се помисли на спорт. Честитам још једном свима на оствареним резултатима и искрено
верујем да ће они у 2018. години

бити и бољи. И поред великих
фискал них при ти са ка које
трпимо, буџет за спорт неће
бити смањен ни у новој години – рекао је градоначелник,
што је изазвало буран аплауз у
сали.
Жири Спортског савеза Панчева за најуспешнијег спортисту
у 2017. години изабрао је председника Спортског савеза Панчева и каратисту Динама Слободана Битевића. Популарни Боба
је прошле године освојио нај-

Стране припремио

Александар
Живковић

сјајније одличје на Балканском
шампионату, окитио се највреднијим трофејом на државном првенству, а зарадио је и
бронзану медаљу на Европском

феј у Купу Војводине, а тренутно се с много пажње прате
њихове утакмице у регионалној СЕХА лиги. Момци које
предводи тренер Иван Петковић, иако за ривале имају најбоље клубове са Старог континента, достојно репрезентују
свој клуб, али и град из кога
долазе.
Добрих резултата не би било
без добрих тренера. Овог пута
признање намењено најбољем
тренеру отишло је у руке Александра Владисављева, дугогодишњег тренера одбојкашица
Динама, а сада шефа стручног
штаба ЖОК-а Црвена звезда.
Популарни Сале је с панчевачким „лавицама” у 2017. години постизао сјајне резултате.
Динамовке су побеђивале готово све рива ле у Супер ли ги

великим поштовањем изговара у нашој земљи, па и у целом
региону.
Када је конкуренција ветерана у питању, жири Спортског савеза Панчева ни овог
пута није имао никакву дилему. За најбољег у овој категорији проглашен је члан Џудо
клуба Динамо Славко Станишић, који се у 2017. години
окитио титулом шампиона на
Европском првенству за ветеране.
Фан та стич не
резул та те
постизали су и млади панчевачки спортисти, па је, као по
правилу, конкуренција била
заиста жестока.
Ипак, за најбољу јуниорку
нашег гра да про гла ше на је
Биљана Релић, чланица Кајаккану клуба Панчево. Она је у

Србије, а играле су и у финалу
Купа наше земље, у којем су у
борби за трофеј изгубиле од
Једин ства из Ста ре Пазо ве.
Такође, Александар Владисављев је у 2017. години, као члан
стручног штаба женске одбојкашке репрезентације Србије,
подигао и пехар намењен шампиону Европе.
За најбољег спортског радника у години за нама изабран
је председник РК-а Динамо
Данијел Суботић, који је својим деловањем, заједно са својим сарадницима, умногоме
допринео да се име Динама с

години за нама освојила златну медаљу на Првенству Србије у дисциплини К1 на 200
метара, и у појединачној и у
екип ној кон ку рен ци ји. На
Европском шампионату за млађе сениоре окитила се сребрним одличјем, док је на Светском првенству за млађе сениоре освојила бронзану медаљу.
Биљана Релић је стандардни
члан репрезентације Србије и
добре резултате од ње треба
очекивати и убудуће.
Када су јуниори у питању,
титула намењена најбољем отишла је у руке Стефана Михајлова. Стефан је рођен 2001.
године, а члан је Атлетског
клуба Динамо. Иако се овим
спортом бави врло кратко време, својом појавом на стази
брзо је скренуо пажњу стручњака на себе. Стефан је вицешампион Србије у трци на 100
метара, док је у надметању на
200 метара освојио бронзано
одличје. Медаљу истог сјаја
заслужио је и на Првенству
Србије у дворани, а сребром
се окитио и као члан српског
националног тима на Балканском првенству у трци на 4 x
100 метара.
Признање за најбољу кадеткињу нашег града у 2017. години

првенству. Доносио је трофеје
с међу на род них тур ни ра, а
један је и од кандидата за учешће на Олимпијским играма
у Токију.
Најуспешнија спортисткиња
из нашег града је атлетичарка
Динама Зорана Барјактаровић.
Она је двострука шампионка
Србије у дворани, у тркама на
60 и 200 метара, а првакиња је
наше земље и на отвореном, у
над ме та њи ма на 100 и 200
метара. Освајач је другог места

на екипном Првенству Европе,
више стру ка је побед ни ца
митин га у ино стран ству, а
Атлетски савез Србије прогласио ју је за најуспешнију млађу сениорку у 2017. години.
– Заиста ми је велика част
што сам се нашла у друштву
најбољих спортиста нашег града. Годи на за нама била је
изванредна, а много јаких надметања очекује ме и у 2018, па
се надам да ћу наставити континуитет освајања одличја –
истакла је Зорана Барјактаровић.
Нај у спе шни ји
спорт ски
колектив у нашем граду у 2017.
години био је Рукометни клуб
Динамо. Популарни „вукови с
Тамиша” званични су вицешампиони Србије, освојили су тро-

заслужила је сјајна џудисткиња Динама Андреа Стојадинов.
Она је рођена 2000. године,
више стру ка је шам пи он ка
Србије у кадетској, јуниорској
и сени ор ској кон ку рен ци ји,
освајала је златне медаље на
турнирима у Чешкој, Немачкој и Румунији. Тријумфовала
је на Европском купу за јуниорке у Румунији, окитила се
титулом вицешампионке на
Европском првенству за млађе
сениоре, а на Светском првенству у Чилеу заузела је пето
место.
Члан Карате клуба Динамо
Никола Ивановић изабран је
за најуспешнијег кадета. Он је
званични првак Србије у категорији 70 кг, освајач је другог
места на Купу Србије, био је
четврти на Балканском шам-

члан Шаховског клуба „Свето зар Гли го рић Гли га” из
нашег града. Марко је кадетски првак државе у брзопотезном шаху, вице шам пи он
Србије у убрзаном, али и у
стандардном шаху, а освајач
је и бронзане медаље на Првенству Србије у решавању шаховских проблема.
Као и сваке године, проглашени су и најбољи у области
школског спорта. Најуспешнији ученик у 2017. години био
је Стра хи ња Стев шић (ОШ
„Ђура Јакшић”), а у женској
конкуренцији тријумфовала је
Марија Мркела (ОШ „Свети
Сава”). Најуспешнија средња
школа је Гимназија „Урош Предић”, одакле је и најбољи професор – Александра Радмановић. За најспортскију основну

пионату и осми на Светском
купу за младе.
Одлични су били и најмлађи
спортисти Панчева. Најбоља
пионирка у 2017. години била
је Ива Божичковић, чланица
Триатлон клуба Тамиш. Она је
шампионка Србије у дуатлону,
спринт-триатлону и акватлону,

школу у години за нама прогла ше на је Основ на шко ла
„Мирослав Антић”, а за најбољег директора изабран је Владимир Ристић, први човек ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице.
Додељене су и награде панчевачким јубиларцима, и то

а тријумфовала је и на многим
куповима широм Србије.
Најбољи пионир је десетогодишњи Марко Милановић,

Атлет ском клу бу Дина мо и
Фудбалском клубу Железничар, који су обележили седам
деценија постојања, као и Окружном кошар ка шком саве зу
Пан че ва, који је про сла вио
шездесети рођендан.
Спортски савез је уручио и
посебна признања појединцима и фирмама без којих поједини спортови у нашем граду
не би могли ни да се замисле.
То су: Градска управа Панчево, ЈКП „Младост”, ЈКП АТП,
„Авив парк”, генерални секретар Савеза за школски спорт
Србије Борислав Станковић,
аутомобилиста Душан Борковић и први човек ФК-а Динамо Горан Јањовић.
Нама преостаје да награђенима још једном честитамо и
да се надамо да ће и у 2018.
години панчевачки спортисти
бити на висини задатка и да ће
нас обрадовати новим трофејима.
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ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ ОКРУЖНОГ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВО

НАГРАДА ЗА НАШУ СУГРАЂАНКУ

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ЗА ПОНОС

ЗЛАТА „УПУЦАЛА” ТРОФЕЈ

У Летњој лиги
највећи број клубова
Подстаћи младе да
заволе игру под
обручевима
Окружни кошаркашки савез
Панчево основан је 1957. године са задатком да унапреди и
омасови игру под обручевима
на овим просторима, где су тада
посто ја ла три мушка клу ба
(Динамо, Вршац и Партизан из
Беле Цркве), као и два женска
колектива (Динамо и Вршац).
Од тада је на простору јужног
Бана та осно ва но укуп но 39
мушких и 17 женских клубова,
који су током историје постизали значајне успехе и изнедрили много врхунских кошаркаша и спортских радника.
Пред сам крај 2017. године,
у малој сали Градске управе,
Окружни кошаркашки савез
Панчева прославио је вредан и
леп јубилеј – шездесет година
постојања.
– Ми у својој историји нисмо
освајали пехаре и прва места,
нисмо при вла чи ли пажњу
оствареним резултатима, али
смо се зато радовали резултатима и достигнућима клубова
и играча из нашег региона.
Током ових шездесет година
трудили смо се да будемо сервис нашим клу бо ви ма, да
помог не мо коли ко може мо.
Поно сни смо на сарад њу с
кошаркашким савезима Србије и Војводине, као и на чињеницу да су клубови из ОКС-а
Панчево стизали до највиших
рангова такмичења, Динамо,
Профиколор, Профи Д, Хемофарм и Ковин, а тренутно су
ту Тамиш и Вршац. Дичимо се
тиме што су наши клубови освајали титуле првака државе, трофеје у куповима и регионал-

ним такмичењима, као и тиме
што су на овим просторима
стасавали државни репрезентативци. У овим, за спорт веома тешким временима покушавамо да одржимо велики
број клубова у такмичењима
свих узрасних категорија. Захвалан сам својим сарадницима
што смо одржали и велики број
клубова у најнижем, али и нај-

шњим сарадницима, члановима Управног одбора и скупштине, као и генералном секретару на огромној помоћи и подршци у раду – рекао је Златан
Ранковић, председник ОКС-а
Панчево.
На обележавању шездесет
година постојања ОКС Панчева додељена су бројна признања заслужним појединцима и

ков, Звонко Сајков, Предраг
Јере ми нов Лане, Сло бо дан
Коцољевац, Милан Миковић,
Ђор ђе Дра ку лић, Милан
Дотлић, Зоран Остојић, Александар Станисављевић, Марин
Перић, Петар Тодоровић, Миодраг Бабић, Шандор Амбруш,
Павле Хумбал, Бранко Богдановић, Ђорђе Костић, Ливијус
Кокора, Миодраг Брезичанин,

Ово је једно од највећих
признања додељених панчевачким рекреативцима у педесе то го ди шњој тра ди ци ји
бављења радничким спортом
и учешћа на радничким олимпијадама.
Свака част!

ТЕНИСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ ИЗАБРАО
НАЈБОЉЕ

ПРИЗНАЊА СТИГЛА И У ПАНЧЕВО

интересантнијем такмичењу,
Летњој лиги, где имамо убедљиво највећи број клубова од
свих региона у земљи. Идемо
даље, учинићемо све да што
више младих анимирамо и подстакнемо да се баве кошарком.
Захвалио бих и свим досадашњим председницима, секретарима и свим кошаркашким
ентузијастима који су у претходних шездесет година одржавали и одржали овај наш
савез. Такође, захваљујем сада-

колективима. Тој прослави су
присуствовали и Бранко Лозанов, у име Кошаркашког савеза Војводине, као и Душан Пројовић, један од потпредседника КСС-а.
Признања су заслужили сви
који су током шест деценија
дали допринос раду Савеза,
међу којима су поменути и
истакнути кошаркашки радници који више нису међу живима. На списку награђених налазе се: Тодор Лазић, Златко Сај-

Предраг Миљуш, Јовица Момиров, Јулкица Митрашиновић,
Мај да Моч ник, Милен ко
Топић, Бојан Јовичић и Немања Дангубић, као и истакнути
кошаркашки клубови са ових
про сто ра, попут Тами ша,
Вршца, Ковина, Профија Д,
Профиколора, Крис-кроса и
ковинског Радничког. Плакете су заслужили и Спортски
савез и Градска управа Панчева, те кошаркашки савези Војводине и Србије.

КОШАРКАШКИ КЛУБ ТАМИШ ПРОСЛАВИО РОЂЕНДАН

ЧЕТВРТ ВЕКА ХРАБРОГ ХОДА
Када је у децембру 1992. године група заљубљеника у кошарку одлу чи ла да фор ми ра
кошаркашки клуб у нашем граду, вероватно није ни слутила
да ће за само двадесет пет година тај исти колектив бити уписан великим словима у кошаркашку мапу наше земље; да ће
одмеравати снагу с најбољим
тимовима у држави, да ће пред
њим падати и великани српске кошарке, попут Црвене звезде, ФМП-а, Металца, чачанског Борца и многих других.
Да, реч је о Кошаркашком
клубу Тамиш, једном од најбољих спортских колектива које
наш град има. И тако је већ
годинама. А колико је овај клуб
цењен у кошаркашким круговима наше земље, најбоље казује податак да је свечаности
поводом 25. рођендана, одржаној у малој сали Градске
управе, присуствовао и председник Кошаркашког савеза
Србије Предраг Даниловић.
Своју четвртину века Тамиш
је прегазио храбро и поносно.
Из године у годину постајао је
снажнији и моћнији, а у сезони 2007/2008. остварен је први
сан свих оних који су веровали

Наша суграђанка Златинка
Ђукић, која се годинама бави
стрељаштвом, изабрана је за
најуспешнију спортисткињу –
рекреативца у 2017. години.
Она је заслужено признање
добила на свечаној седници
Савеза „Спорт за све” Војводине, која је одржана у „Мастерс
центру” Новосадског сајма.
Злата је у години за нама
наступала као члан Удружења за раднички спорт јужни
Банат, а на Првенству Војводине постигла је изванредне
резултате.
Додели признања присуствовали су и Аранка Биндер, помоћник секретара за
омладину и спорт Војводине, Слободан Бошкан, председник Спортског савеза Војводине, Бранко Вујовић, председник Савеза „Спорт за све”
Војводине, и Фрања Орешковић, први човек Удружења за
раднички спорт јужни Банат.

у овај клуб – Тамиш је постао
шампион Прве Б лиге и пласирао се у елитни ранг такмичења. Чак три пута Панчевци
су били учесници и Суперлиге, када су пред њима падали
и највећи...
– Поносан сам на ових дваде сет пет годи на. Увек смо
респектовали ривале, али се
никад нисмо плашили. Ми смо
јединствени у Србији јер смо
почели да се бавимо кошарком

У СУБО ТУ У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ
Кошаркашки клуб Тамиш постиже одличне резултате и у
актуелној сезони у КЛС-у. Момци које предводи тренер Бојан
Јовичић остварили су скор од седам победа и шест пораза,
па са 20 бодова заузимају шесто место на табели.
После кратког предаха око новогодишњих празника Младен Витковић и његови саиграчи наставили су вредно да
тренирају, јер ће већ у суботу, 13. јануара, имати прво првенствено искушење у новој години. Тамиш путује у Крагујевац, на мегдан с домаћим Радничким.

у средини у којој овај спорт
није имао кон ти ну и тет. Не
желим да умањим успехе Динама или Про фи ко ло ра, али
Тамиш ево већ четврт века ради
у континуитету. Поносан сам и
на чињеницу да за све ове године никоме нисмо остали дужни
ниједан динар и да смо испунили сва обећања, према свима. Сачували смо све вредности, а посебан куриозитет Тамиша огледа се и у чињеници да
су момци који су га основали и
данас у њему. Захвалио бих
Граду Панчеву, јер последњих
година наш спорт зависи искључиво од издвајања из локалне
самоуправе. Хвала председнику Даниловићу, који је дошао
на нашу свечаност, хвала школама, свим људима који нас
подржавају. Заиста сам поносан што се уопште налазим у
овој ситуацији и што могу да
говорим пред вама – обратио се
присутнима први човек КК-а
Тамиш Дарко Јовичић.

Свима онима који су, макар
малим делом, уткали себе у
стварање озбиљног спортског
колектива, говорио је и градоначелник Саша Павлов.
– Тамиш је узоран спортски
колектив. Хвала му на резултатима које постиже. Добро
знам колико је тешко да један
клуб уопште функционише, а
Тамиш функционише беспрекорно. Овај колектив је носилац спорта у грани кошарке,
па је и због тога веома важно
да град Панчево има један такав
клуб – рекао је Павлов.
Гостима су се обратили и
председник Спортског савеза Слободан Битевић, као и
човек који је много допринео да Тамиш постане моћан
спортски колектив – Марин
Перић.
– Тамиш је кошар ка шки
интерес Србије. Овај клуб много значи Панчеву и захваљујем челницима града што му
помажу. Нема много оваквих
клубова у нашој земљи, па је
то разлог више да сви заједно
подржимо Тамиш у годинама
које долазе – додао је Предраг
Даниловић.
Како и доли ку је пра вим
домаћинима, Дарко Јовичић је
на крају свечаности уручио плаке те сви ма они ма који су
допринели развоју КК-а Тамиш.
Посебан аплауз изазвала су
признања кошаркашима који
су оставили неизбрисив траг у
КК-у Тамиш. То су: Бојан Јовичић, Бранко Јереминов, Раде
Марковић, Давор Перак, Дејан
Ђокић и Дејан Бурић.
Међу добитницима захвалница нашао се и лист „Панчевац”.

У Градској кући у Новом Саду
челници Тениског савеза Војводине приредили су свечану доделу признања најуспешнијим тенисерима и тенисеркама у 2017. години. Панчевачки Динамо је и овог пута
имао свог представника на
овој престижној манифестацији.
Емилија Којчић је проглашена за најуспешнију играчицу у категорији јуниорки
до шесна ест годи на, а ТК
Динамо је примио два признања за изузетне резултате
остварене на екипним државним првенствима.
Подсетимо, женска екипа
ТК-а Динамо прошле јесени освојила је екипно првенство Србије у две категорије
– за јуниорке до осамнаест
година и титулу шампиона
Србије у сениорској конкуренцији.

По свим резултатима, 2017.
година била је изузетно успешна за један од најстаријих
тениских клубова на овим
просторима.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ТК-а ДИНАМО

ВУКОВИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК
Крајем прошле године у просторијама Спортског савеза
Панчева одржана је скупштина Тениског клуба Динамо, којој
је присуствовало 115 од 150
чланова. Најважнија тачка

дневног реда била је избор
новог руководства клуба.
На основу једногласне одлуке, дотадашњег председника
Слободана Режу наследио је

дугогодишњи тренер клуба
Младен Вуковић. Уз новог
председника, Управни одбор
ће у наредном периоду чинити и: Небојша Поповски,
Никола Поповић, Марко
Алексић, Миодраг Милошевић, Владимир Здравковић и
Миљан Алексић.
Чланови скупштине ТК-а
Динамо су претходној управи упутили честитке за добар
рад и вођење клуба у протекле четири године.
ТК Динамо је у прошлој
сезони остварио историјске
резултате, као што су освајање два екипна државна првенства у женској конкуренцији
(јуниорке и сениорке) и финале сениорског екипног првенства у мушкој категорији.
Тениски савез Војводине је
на свечаности у Новом Саду и
званично наградио ТК Динамо
за одличну сезону и резултате.

ШАХОВСКИ КУТАК
Hess
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tб5)
Избор Р. Радојевић
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НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК ОБЕЛЕЖЕН И У НАШЕМ ГРАДУ

БОЖИЋ НА ПАНЧЕВАЧКИ НАЧИН
Мирис паљеног бадњака ширио се над нашим градом у суботу, 6. јануара. На симболичан начин Панчевке и Панчевци
дочекали су најрадоснији хришћански празник – Божић.
Свето храстово дрво паљено је на многим локацијама у
граду, а најмасовније, према очекивањима, било је у портама Преображенске и Успенске цркве.

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

У организацији Храма Преображења господњег, Месне
заједнице Горњи град и удружења „Соколови 013”, и
ове године је приређено ломљење божићне чеснице с
дукатом.
Највише среће имала је девојчица Јована Будалић, која
је пронашла дукат у свом парчету чеснице.

Набавка
Све што ти је потребно, овде можеш пронаћи.
Чашицу разговора.
Осмех случајног пролазника.
Рецепт за срећнији живот.
Решење за нерешиве проблеме.
Они продају, ти купујеш.
Пазари само оно што ти стварно треба.

Жеља
Иако не верујеш, желиш да се чуда десе. Да се жеље већ једном
остваре.
Немој бити скроман.
Сањај велике снове, јер снови се остварују.
Само мораш да желиш.
А и Деда Мраз постоји, зар не?

Традиција
Ако не крене онако како ти хоћеш, кренуће како мора. Тако
кажу.
Некада је довољно ићи само право.
Понесеш ли са собом прошлост, нећеш бити сам.
Историја се понавља.
Немој да правиш исте грешке.
Научи и крени својим путем.
Галопом.

µМ. Шупица ?М. Марић Величковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Владан Дубић,
грађевински
радник:

Светлана
Карајани,
технолог:

Предраг Дервиш,
грађевински
радник:

– Вероватно ћу радити
првог дана викенда, а у
недељу ћу се одмарати.

– Наредног викенда
ћу уживати с породицом, јер се након
празника враћам у
Грчку.

– С обзиром на то да је
за викенд дочек српске
Нове године, а ја нећу
моћи да прослављам јер
радим, у недељу ћу
направити репризу с друштвом.
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