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Култура
ЕКОНОМИЈА ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ

ТЕНИС КАО ИГРА С ПЛОДНОМ ЗЕМЉОМ
Страни инвеститори
важнији од домаћих
пољопривредника
Ремонти и „ремонти”
закочили „Азотару”
За разлику од комшија из „Петрохемије”, које су се и током 2015. наслушале прича о стратешком партнеру,
само га још нису виделе, „Азотарa” је
своје статусне проблеме решила тако што је Привредни суд из трећег
покушаја усвојио њен Унапред припремљени план реорганизације. По
том документу, „Србијагас” је на
основу дуга за испоручену сировину
постао власник готово целокупне
имовине фабрике минералних ђубрива. С друге стране, „Азотара” је
услед сплета различитих околности
током године уз један редовни ремонт имала још по један принудни и
„поправни”.
Најпре је у јануару морала да заустави постројења и започне њихову
поправку због тога што није стигао
јефтин руски гас који је нешто пре
тога обећао човек задужен за давање
обећања Србима. Ремонт је био очито изнуђено решење да фабрика не
би правила дугове. Након тога је
„Србијагас” почео да испоручује гас
уз услов да му та позајмица буде враћена кад договор с Русима буде постигнут. Тако је фабрика почела да
ради, али због лошег старта постројења није испуњен план производње,
па су сви запослени добили умањене
плате. Тако је испало да су сви криви за нечије пропусте.
Неколико месеци касније започет
је редовни ремонт „Азотариних” фабрика, након чега је Панчево добило

чистији ваздух, јер је захваљујући
новој опреми у погону Киселина
елиминисана емисија азотних оксида. Уз то је потписан уговор о испоруци јефтиног гаса и све је изгледало идеално. Ипак, убрзо након новог
покретања производње она је поново
заустављена, због квара турбине у
Амонијаку. Фабрика је поново покренута тек последњих дана 2015.
године.
За „Азотару” је везан још један догађај. Менаџмент је удаљио с посла
Милана Ивовића, председника Самосталног синдиката предузећа, и
Славицу Гарчев, секретара те организације. Образложење је било да су
се месецима лажно представљали и
добијали новац од „Азотаре” за
функције које су им истекле неколико месеци раније.
Друга страна је тврдила да су то
двоје синдикалиста били у немилости Миљана Ђуровића, заменика генералног директора фирме, због јав-

них иступа у вези са спровођењем
УППР-а, будућношћу фабрике и неким пословним потезима менаџмента. Ивовић и Славица Гарчев су
у помоћ позвали Љубисава Орбовића и Горана Милића, председнике
самосталних синдиката Србије и
Војводине. Потом су одржани синдикални избори на којима је Славица Гарчев изабрана за председницу
те радничке организације, али је потом морала да поднесе оставку, што
је био услов за њено враћање на посао. Ивовић се касније нагодио с пословодством да оде из фирме уз отпремнину. Менаџмент је све време
инсистирао на томе да се није мешао у рад синдиката, што је иначе
законом забрањено.
Бурну годину су имали и пољопривредници, пре свега због намере власти да измени Закон о пољопривредном земљишту, како би омогућила
страним компанијама које желе да инвестирају у Србији да добију велике по-

вршине државних њива у закуп на тридесет година. Утисак је заправо да је то
урађено пре свега због немачког гиганта „Тениса”, који је највећа кланична
индустрија у тој земљи. Премијер
Александар Вучић није крио одушевљење том месном индустријом након
што ју је посетио и најавио је да ће она
у Србији отворити двадесет кланица.
Немци имају јасан интерес да дођу овамо како би избегли санкције
ЕУ према Русији и искористили
олакшице које наша земља има у трговини с Москвом.
Домаћи произвођачи нису имали
једнообразно мишљење о овој теми.
Сточари су такву намеру Владе поздравили очекујући да ће их „Тенис”
укључити у производњу као кооперанте, што би могло унапредити домаће свињарство. Ратари су, међутим, били изразито против тога, због
бојазни да ће Немци и остали странци, када буду дошли, заузети велике
површине плодне државне земље.
Паори су отворено изразили бојазан
да ће када иностране компаније и домаћи тајкуни узму свој део, за мала
газдинства остати само мрвице.
Након више покушаја да се предлог измена закона бар поправи, почели су протести ратара, и то најпре
оних великих.
Сенку на њих бацило је то што им се
придружила Лига социјалдемократа
Војводине, која је изненада почела да
критикује Вучићеву намеру да странцима уступи војвођанске оранице.
Мали ратари, који би у целој
ствари најгоре прошли, остали су
по страни због политичке димензије протеста и чињенице да подједнако не подносе домаће и стране земљопоседнике.
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Корен аномалија
Октобар: У тексту „Емпатија! Стоп глади!” бавили смо се трагичном ситуацијом у ШОСО „Мара Мандић”, коју похађају деца са сметњама у развоју. Запослени у тој школи обзнанили су
да су „деца ометена у развоју на часовима гладна јер углавном
потичу из социјално угрожених породица, а да држава и њена
продужена рука Град нису нашли модус да тој деци обезбеде
бесплатну ужину, која им је често једини оброк у току дана”.
Били смо императивни – то мора постати приоритет свих!
„Новинари и медији морају да лају о ’етиопском синдрому’ на
сав глас, фактори у социјалним установама, као и у градским,
покрајинским и државним институцијама да хитно смисле
начин да се гладни нахране, а челници донаторских фондова
и добротворних удружења, те друштвено одговорне компаније
и грађани који још увек знају шта реч емпатија стварно значи
– да одреше кесе! Сви смо ми ’Марина школа’!”
Потом смо се бавили значењем термина емпатија. „Најраспрострањенија дефиниција те речи каже да се ради о саосећању с
другом особом. У нешто ширем смислу у питању је, психолози и
социолози се слажу, способност доживљавања осећања друге особе као да су наша, сопствена. У корену је потреба, жеља да разумемо другу особу. Искоренила се та ’коренска потреба’ код нас.
Нема више саосећања. Свако гледа своју бу... Будућност.”
Закључили смо да смо се „и изгубили и извршили емотивно
самоубиство. Без обзира на мејнстрим који каже да треба да си
стрејт, у јединој странци, умивен и опран, да само твоја бу...,
будућност треба да те интересује – време је да дођемо себи.
Када човек почне да дела пошто му се накупе добре мисли, након момента у ком га обузме минимална грижа савести –
спреман је за стварање чуда. Не будимо чудни, самољубиви,
данас уобичајени, будимо другачији, емпатични”.
У уводнику „Лакрдија, очигледна” рекосмо да је „принцип
рада таблоида у сваком кутку планете Земље идентичан: није
важна информација, тј. њена тачност и прецизност, нити вест,
односно њена објективност и актуелност, већ само и једино
начин на који се ’ствар’ пласира: већ у наслову распали из све
снаге, буди погрдан и примитиван, а то у комбинацији са ’крвавом’ фотком тера публику да се пали и жари. Па и није битно што тиме и информација и вест престају то да буду”.
Повод је била пост фестум заинтересованост бе-ге таблоида
за причу о прикупљању новца за ужину (који је обезбеђен!). Рекосмо, на крају, следеће: „Просељачио се данас просечан медијски конзумент на фарми, надрогирала га велика браћа и постаде блудник-кибицер, у пару”.
Новембар: Шегу и комику смо терали у „Проматрачници”
„Лажовчине!”
„Ових дана целим Панчевом – од Стреле до бувљака и од Тополе до Кудељарца – пуца страшна вест: умрло је градско новинарство енд информисање! Срећом, у питању је грозна измишљотина; наводно, некакав партијски комесар, као у доба младог комунизма после Другог светског рата, посећује недавно
приватизовано РТВ Панчево и преосталим новинарима нуди
на потпис два папира: нови уговор о раду и приступницу СНСу, при чему, је л’ те, прво треба да се попуни други папир. То је
толико немогуће у Србији 2015. године да би аутори таквих бесмислица морали да посете неуропсихијатра. Замислите, само,
гнусност такве лажи: да у време вишестраначја неко условљава
новинаре потписивањем приступнице најмоћнијој странци!?”
„Када би било могуће да медијски политички комесар уопште постоји 2015. године – а није, тај би гарант био свестан тога да новинари ’Панчевца’ једва чекају да им лик попут њега
дође на врата. Јер, мало им је досадно, пошто им већ две и по
године није прећено и већ дуго у званичној посети редакцији
нису биле колеге из Одељења за медије Мисије ОЕБС-а и новинарских удружења. Они с времена на време свраћају, али
онако, необавезно. Их, каква би то колегијална журка била...

Просто да човек жали што је то с тим комесаром, његовим
претњама и условљавањем – чиста измишљотина”, свршисмо.
Надовезала се прича из текста „Платићу ти пљескавицу следећег уторка”. „Они којима битне вести не промичу и поред
инфлације небитних медијских прича чији је циљ управо да
нам ове прве ипак промакну, сигурно су већ приметили да су
се сва релевантна новинарска удружења у Србији оглашавала
ових дана поводом конкурса за суфинансирање медијских садржаја од јавног интереса. Она захтевају да се поштују Закон
о јавном информисању и специјално онај његов део у чијем је
фокусу финансирање пројеката из буџета локалних самоуправа. Разлог је то што је већ прапочетак примене ове разумне
идеје показао да је у нашој земљи јако тешко испоштовати и
применити чак и добро срочене и недвосмислене прописе.”
Казасмо да је у корену таквих аномалија партијска држава;
свим странкама на власти од 1945. године до данас „критичка
реч и медијске слободе на листи најбитнијих државничких
преокупација били су између 15. и 115. места”. Поновили смо
и „опште место”: „Зашто пишемо о проблемима новинара или
како то неупућени кажу – ’о себи’: зато што без свеобухватних
информација у слободним медијима и критичког промишљања стварности њихових новинара, грађани (или бирачко тело,
на шта грађане своде пи-арови политичких партија) немају
могућност да створе комплетну слику о појавама и догађајима, већ им преостаје да кусају сервиран им ружичасти оброк
вести гарниран ријалити садомазохизмом”.
Децембар: У „Магичном кругу” се нисмо сложили с теоријом да
„глобалне теме не дотичу живот Панчева и његових становника”.
Понудили смо такву тему „да глобалнија не може бити, чији ће
расплет умногоме утицати на свакодневицу нашега града”.
Отишли смо у Париз. „Град светлости, а однедавно и мрака
терора. Тамо су 30. новембра започети преговори о климатским променама, како би био постигнут дугорочни споразум
представника великог броја земаља света у вези са смањењем
штетне емисије гасова за коју је кривац човек.”
Поплашили смо вас подацима о томе колико је у последњих
17 година уништена планета на којој живимо; „број временских
и климатских непогода у свету повећан је за 42 одсто”, навели
смо између осталог. Поента је била у томе да „великима не пада
на памет да мере ствари према себи. Наиме, они су се развили и
обогатили загађујући животну средину, а сада то не дозвољавају
другима: државама попут наше се намеће да угасе старе погоне
или да изграде нове. На пример, могуће је да ће услов за чланство
у ЕУ бити грађење нових, модерних постројења на месту ’Азотаре’ и ’Петрохемије’, или, ако за то нема новца, затварање тих фабрика”. Позвали смо вас да се вратите на прву реченицу текста.
Коментар „Врх дна” бавио се овом сликом: „Политичар на
високом положају као опуштено ћаска са особама на (по његовом дубоком, можда и подсвесном уверењу) нижем нивоу, како вербалном, тако и метафизичком. Ма – он доминира! Ако
тако посматрамо ствари, било је само питање момента у коме
ће излетети неопростива реченица. Десило се то Гашићу, а могло је, част изузецима, скоро било ком другом припаднику
српске политичке елите, и локалне и глобалне феле, јер постоји заједнички именилац за ту врсту уобичајеног понашања, тј.
њихова својеврсна општа карактерна црта – ароганција”.
„Поред чињенице да се ради о најобичнијем простаклуку, треба и као приказ надменог грубог понашања читати сентенцу министра одбране: ’Што волим ове новинарке које овако лако клекну’. А колико је ’непосредности’ сличне сорте било у тренуцима
када нису биле укључене камере, као и ко је све из српског политичког ’крема’ непримерено комуницирао не само с новинаркама и новинарима већ и са себи подређенима, грађанкама и грађанима..., е, то ни свемоћни полиграф не би могао да утврди.”
Додали смо да „када целовито, феноменолошки проматрамо читаву нашу ’елитистичку’ стварност, сврсисходно је навести само назив новог албума Рамба Амадеуса – врх дна”.
Уживајте у 2016!

ИЛУСТРАЦИјА: ДУШАН ЛУДВИГ

„Пролетом” кроз последњи квартал завршићемо проматрање
„Проматрачнице” у 2015.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Витез Паља
против контејнера
Пре неколико дана на извесном
приватном весељу домаћин је своје
госте увесељавао музиком с квалитетног озвучења и притом песме бирао на „Јутјубу”. У једном моменту
друштванце се опустило и разгалило, па се и весели ди-џеј препустио
лагодном чаврљању, а избор нумера
спонтано препустио популарном
интернет сервису за размену видео-садржаја.
Тако су, захваљујући „самовољи”
„Јутјуба”, присутни на забави (посебно они времешнији) чудом технике
могли да, након више деценија, чују
Нецу Фалк, Ању Рупел и „Видео-секс”, Нина и Ива Робића, Душка
Јакшића, Зденку Вучковић, Терезу
Кесовију, Далибора Бруна...
Када смо код овог последњег, у
моменту када се из звучника зачула
песма „Још и данас теку сузе једне
жене”, неко је узвикнуо да то пева
стари „галеб” Мишо Ковач, на шта
му је млађи гост реплицирао да нема
појма, јер на екрану стоји омот певача који се друкчије зове (Далибор
Брун).
И чему све ово?

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Некако баш тих дана одјекнула је
вест да су се нови власници „Студија
Б” одрекли старе архиве од хиљаду
петсто плоча и трака. Штавише –
фркнули су на сметлиште сведочанства једног времена и нечији мукотрпан ауторски рад.
На срећу, у последњи час се појавио
племенити витез Жарко Паспаљ, храбро скочио у контејнер и спасао уметничке записе. Мало је таквих људских
величина, а поодавно се зна колико је
велико (иако трошно) срце легендарног кошаркаша, па није никакво изненађење да је то управо он урадио.
Док су многобројне телевизије
емитовале снимак Паљиног херојског дела, око камере је у гомили
плоча „уловило” и сингл поменутог
Бруна.
Ето, овог ријечког шансоњера (у
једном интервалу наступао чак и за
„Корни групу”), нови комерцијално
напаљени власници „Студија Б” су
волејом шутнули у контејнер, али
људи с поменутог славља нису имали проблем да уживају у његовом
медитеранском шмеку.
Поред тога што представља печат
једног времена, сачувани винил ће
некада у будућности можда и добити
на нумизматичкој вредности, па и на
цени...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Он паре држи у гаћама, јер сви мисле да у њима нема ништа.
• Он је прави хришћанин. Свима је опростио своје грехе.
• Имали бисмо ми и од птице млеко, да се оне нису одселиле у
топлије крајеве.
• Живети од уметности! То је права уметност!
• Политички затвореници данас имају рекреацију. Пливаће у базену с пиранама.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Уклапа се у трендове: тоне, полако али сигурно.
На Тамишу у четвртак, 14. јануара.
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЧОВЕК ТРЕБА ДА ИМА ПРИЈАТЕЉЕ. КО БИ ВАМ ИНАЧЕ ТРАЖИО
ПАРЕ НА ЗАЈАМ?
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ПРОТЕСТНИ СКУП: „НОВИНАРИ НЕ КЛЕЧЕ”

ИЗЛОЖБА ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА

ОТПОР СЕКСИЗМУ И ДИСКРИМИНАЦИJИ

Старо и нестало
воће Србије

Сменити Братислава
Гашића без одлагања,
изговора и
опструкција

У Народном музеју Панчево у уторак, 19. jануара, у
13 сати, биће отворена изложба „Старо и нестало воће Србије” Природњачког
музеја из Београда. Том
приликом ће бити представљене 64 сорте аутохтоног и одомаћеног воћа, а
један део изложбе посвећен је употреби јабуке и
шљиве у народним обичајима и традицији код Срба.
Циљ изложбе је да се пред-

Може се основано
сумњати да је
председник НУНС-а
прислушкиван
и праћен
– Панчево је град са много добрих новинара. Панчево је
град који је имао одличне новинаре још у деведесетим годинама. Панчево је град који
је увек био светло на крају тунела. А данас смо један од
тринаест градова у којима позивамо све грађанке и грађане
Србије да нам се придруже у
протесту под називом „Новинари не клече”, а суштина му
је одбрана права грађана на
информисање у јавном интересу и отпор сексизму и дискриминацији у изјавама и поступцима носилаца државних
функција – рекла је Мара Недељков, новинарка „Доловачког видела”, на почетку протестног скупа који је у понедељак, 11. јануара, одржан испред Градске управе.
Пред педесетак окупљених
медијских професионалаца и
поштовалаца слободне јавне
речи она је прочитала захтев
којим се од Александра Вучића, председника Владе, тражи
да „без одлагања, изговора и
опструкција упути Скупштини предлог за разрешење Братислава Гашића”, због увреде
упућене Златији Лабовић, новинарки Б92, што је премијер

НАСТАВЉА СЕ ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

Политичари позвани да се уздрже од притисака и покушаја утицаја на уређивачку политику
„још 7. децембра обећао да ће
учинити”.
– Наш други захтев је да се
министар културе и информисања Иван Тасовац обрати
јавности и објасни шта је до
сада учинио да Гашић сноси
последице поступка према новинарки. Он је дужан да положи рачуне шта је уопште учинио, као министар информисања, да заштити достојанство
новинарске професије и обезбеди услове за нормалан рад.
Захтевамо да повереница за
равноправност Бранкица Јанковић употреби сва законска
средства која јој стоје на располагању да позове Братислава Гашића на одговорност
због увреде коју је нанео свим
женама. Захтевамо да потпредседница Владе Зорана
Михајловић обавести јавност

о корацима које је као председница Координационог тела
за родну равноправност Владе
Србије предузела да би стекла
увид у стање родне равноправности у ресору који води Братислав Гашић, као и у његовој
комуникацији с јавношћу, будући да постоје јасни докази о
његовим сексистичким ставовима. Захтевамо да министар
унутрашњих послова Небојша
Стефановић јавно каже одакле му информација о томе са
ким се састаје и о чему разговара председник Независног
удружења новинара Србије
Вукашин Обрадовић, јер се
може основано сумњати да је
Обрадовић прислушкиван и
праћен – рекла је Мара Недељков.
Политичари и државни
функционери су позвани да се

уздрже од притисака и покушаја утицаја на уређивачку
политику, а сваки покушај повезивања оваквог протеста са
било којом политичком партијом се унапред одбија.
– Иако је свака власт у Србији покушавала да стави медије под своју контролу, тек у
последњих десетак година су
под притиском политичара и
финансијских моћника објективни и критични медији доведени на ивицу опстанка. За
то сносе одговорност и власници и менаџмент, који су
лако подлегли тим притисцима из сопствених интереса.
Ми се свему томе нисмо на
време одупрли довољно јако и
сада то хоћемо да променимо
– подвукла је новинарка „Доловачког видела”.
З. Спремо

ФОТОГРАФИЈЕ СИЛАРДА АНТАЛА

Извући лепоту из похабаности
У фоајеу Културног центра у
понедељак, 11. јануара, отворена је изложба фотографија
„На крову моје зграде” Силарда Антала, професора режије
на Академији уметности у Новом Саду. Његове фотографије представљају својеврсну
анализу простора на основу
репрезентативних елемената,
а све оне су настале на кровној
тераси зграде у којој је Силард
Антал одрастао.
– На тој тераси сам спремао
све своје испите, ту се окупљало моје друштво, чак смо и
концерт једном приликом направили. Везан сам за тај кров
и, ма колико био ружан и лишен естетског у академском
смислу, он има своју лепоту, а
ја сам само покушао да тој похабаности дам нову дубину –
објаснио је аутор.

Идеја о тој и таквој анализи
амбијента код Антала се јавила одавно, док је сама реализација трајала кратко, пошто
је он читаву серију фотографија направио током једног
преподнева.

– Када дуго боравите у неком простору, вежете се за њега и почнете да уочавате детаље који га чине специфичним
– додао је наш саговорник.
Силард Антал је по звању
редитељ, а основно поље њего-

вог интересовања јесте документарни филм. Као што се
може видети, ова серија фотографија има снагу документарности и уверљивости.
– Фотографија је за то веома
захвална, јер ви, на неки начин,
статичним снимцима узоркујете оно што доживљавате. Иако
сам по вокацији редитељ, фотографију не видим као слабији
медиј комуникације у односу
на филм – каже Антал.
Поред тога што фотографише, предаје на академији, ради рекламне и музичке спотове и ТВ емисије, он је веома
активан и на пољу документарног филма. Како је објаснио, тренутно ради на документарцу о Петроварадинској
тврђави за „Дискавери” и један занимљив филмски есеј.
Д. М.

„РЕПУБЛИКА ЋОПИЋ” ВУЛЕТА ЖУРИЋА

КОНКУРС ЗА „РУКОПИСЕ 39”

Ужи избор за
НИН-ову награду

Пошаљите песме
и приче!

Роман „Република Ћопић” панчевачког књижевника Вулета
Журића, у издању „Службеног
гласника”, један је од дванаест
наслова који су се нашли у ужем
избору за НИН-ову награду за
2015. годину. У трци за најпрестижније књижевно признање у
Србији јесу и нови романи досадашњих „ниноваца” – Милисава
Савића, Драгана Великића, Светислава Басаре, затим дебитантска остварења Владимира Табашевића, Љубомира Кораћевића
и Дејана Тиага Станковића, као
и романи Дане Тодоровић и Љубице Арсић.
Име добитника биће познато 18. јануара, на основу одлуке жирија који чине Божо Ко-

стави богатство и разноврсност великог броја сорти
аутохтоног воћа с наших
простора, које је потребно
истражити, забележити,
али и сачувати, као и промоција руралне баштине и
афирмација традиционалних вредности које су од
значаја за нашу средину и
њено памћење. Ауторка
изложбе је виши кустос
Александра Савић.
Д. М.

привица (председник), Михајло Пантић, Јасмина Врбавац, Тамара Крстић и Зоран
Пауновић.

Дом
омладине
Панчево позива све
заинтересоване
младе ауторе да пошаљу радове на
овогодишњи конкурс за Зборник поезије и кратке прозе младих са простора екс-Ју „Рукописи 39”.
Конкурс ће бити отворен до
20. фебруара, а право учешћа
имају девојке и младићи од 15
до 30 година који пишу на језицима бивших југословенских република и језицима
националних мањина.
Треба послати три песме
и/или три приче, с тим да пе-

сме могу бити дужине
до две, а приче до три
куцане стране (дакле,
до 7.000 карактера,
величина фонта 12),
потписане
пуним
именом и презименом, са годином рођења, адресом, бројем
телефона и имејлом (у
фајлу с радовима!),
на: Дом омладине, Светог Саве
10, 26000 Панчево, Србија (с
назнаком: за „Рукописе 39”)
или на имејл: zbornikrukopisi@gmail.com. Није обавезно
слати на обе адресе, већ по избору, обичном поштом или
електронском, а предност има
електронска пошта.
Д. М.

Пливање за часни
крст

Удружење спортиста „Српска Спарта”, с председником Зораном Рајачићем на
челу, и ове године организује пливање за часни крст,
које ће бити одржано на
Богојављење, 19. јануара.
Почетак целе манифестације заказан је за 9.30, у
Преображенској цркви,
где ће бити одржана литургија и одакле ће сви
пријављени учесници, за-

једно са организатором,
кренути ка тамишком кеју.
Пливање за часни богојављенски крст почиње
тачно у подне, код УСРН-а
„Марко Кулић”.
Сви учесници су обавезни да изврше лекарски
преглед, а детаљније информације се могу добити
и код Виде Виденовић на
телефон 064/20-17-293.
А. Ж.

ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА ПОСВЕЋЕНА
ЉУБИМЦИМА

Мали хероји
великог срца
Изложба изабраних радова
из панчевачких вртића који су учествовали на трећем ликовном конкурсу
под називом „Мали хероји
великог срца” биће отворена у понедељак, 18. јануара, у 17 сати, у Дечјем културном центру (Улица
Жарка Зрењанина 25).
Конкурс се одржава у сарадњи с Предшколском
установом „Дечја радост”,
а сам назив представља
својеврсно подсећање на
малог хероја Леа, храброг
пса који је пре више од годину дана спасао девојчицу Николину Вучетић од
напада подивљалог булмастифа. Он је касније подлегао повредама, а наш град
му је прошле године поди-

гао споменик у Народној
башти, за шта се веома брзо сазнало широм планете,
јер су о томе писали бројни
светски медији.
Овог пута конкурс је
спроведен на нешто друкчији начин у односу на
претходне године, с обзиром на то да је пре креативног дела, у којем су деца цртала радове, одржана кратка едукација малишана о
томе како људи на хуман и
одговоран начин треба да се
односе према љубимцима и
животињама.
На отварању изложбе биће подељена признања за
најбоље радове у оквиру
сваког вртића, као и награде
за три најбоља рада.
Ј. Ф.

ДАН ВОЗАЧА И АУТО-МЕХАНИЧАРА

Такмичење
и изборна скупштина
У оквиру обележавања Дана возача и ауто-механичара, у петак, 15. јануара, у
10 сати, у Змај Јовиној улици бб биће приређено традиционално такмичење во-

зача у познавању саобраћаја. Том приликом ће бити
одржана и изборна скупштина Савеза возача града
Панчева.
Д. М.
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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

ЧИМЕ СУ СЕ ОВДАШЊЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ БАВИЛЕ У 2015. ГОДИНИ (2)

Камичак који жуља
српску власт

УБЕДЉИВА ПОБЕДА НАПРЕДЊАКА
И БРОД КОJИ ТОНЕ

Протекла година је за Демократску странку Србије
била „турбулентан период”,
средином године су је напустили неки чланови, а уследиле су и „велике кадровске
и организационе промене у
самој странци” – оценио је
2015. годину Миладин Шакић, председник Градског
одбора ДСС-а, на конференцији за новинаре одржаној у
уторак, 12. јануара.

– Захваљујући својој доследној и конзистентној политици очигледно смо представљали један мали камен
у ципели који је жуљао садашње српске власти и због тога је наша странка била
предмет њихове пажње. Доживели смо неколико удара
тако да су наши људи на истакнутим позицијама напуштали странку. То су учинили пре свега из опортунистичких и личних интереса,
а не из идеолошких разлога
– подвукао је Шакић.

Осим свима познатих
проблема који су лане снашли Панчевце, према његовим речима годину за нама
је обележио и недавно усвојени буџет.
– Видљиво је да се није
одустало од политике задуживања и да ће се инвестиције у овој години радити из
кредита. ДСС нема ништа
против тога да се Град задужи, али да то буде у развојне
сврхе и да се пре свега омогући привредни опоравак
града – рекао је Шакић.
Он је као предизборну
пропаганду оквалификовао
„одједном пронађени новац” за насељена места, којег претходних година није
било. Халу у Багремару је
назвао „нашим Скадром на
Бојани”, а њено даље пропадање „луксузом који, као сиромашна земља, себи не
смемо дозволити”. Панчевачки буџет је само последица погрешне и погубне
глобалне економске политике коју води Влада Србије, по којој Европа нема алтернативу. Резултат тога је
„уништавање домаће производње” и увоз свега онога
што и сами можемо да производимо, као што су и пасуљ и бели лук.
– Због свега тога ДСС је
заједно с „Дверима” носилац новог патриотског блока, који ће се залагати и за
нову економску политику –
закључио је Миладин Шакић.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Инаћење с грађанима
– ЈКП „Хигијена” се већ годинама среће с проблемом
ђубрета нагомиланог око
контејнера за одлагање смећа, али одбија да повећа број
и величину ових посуда, што
се једино може протумачити
као инаћење с грађанима.
Упорно се држе неких својих начина израчунавања
потреба, без обзира на то
што је очигледно да им та
математика не функционише. Није исто да ли у одређеном насељу живи становништво просечне старости
35 или 55 година, да ли има

чунавања потреба за одлагањем смећа који уважава
социјалну мапу становништва, јер слични системи
већ постоје и примењују се
у градовима развијених земаља.
– Као странка се обавезујемо да ћемо прекобројне
страначке запослене у администрацији „Хигијене”
упослити тако што ћемо
урадити анкету по свим домаћинствима у граду и насељеним местима да утврдимо које домаћинство се
на шта греје. Сходно томе

Летња политичка
олуја у Долову
и Омољици
Распад владајуће
коалиције диктиран
из централа
Масовна бежанија
у редове СНС-а као
„ширење неморала”
Прошлогодишње панчевачко
лето обележиле су врућине и
понека политичка олуја. Наиме, Доловом и Омољицом је
крајем јула протутњала изборна олуја. Из ње су, као убедљиви победници, изашли
кандидати СНС-а, који су у
скупштинама месних заједница тих места освојили свих
30 мандата укупно. Просечна
излазност на биралишта у оба
места била је виша од 37 одсто, а воља житеља тих села да
изађу на изборе, упркос летњим феријама и тропској
температури, била је на завидном, високом нивоу.
СНС је пред бираче изашао
с пуним листама од по 15
имена у оба села, СПС и ЛСВ
са по 18 кандидата, а Тадићев
СДС са 16 укупно. Биле су ту
још и листе ГГ под називом
„Ново лице Омољице” и „Волим Долово” са по девет кандидата, а нису мањкали ни
мештани који су наступили
потпуно самостално. На овим
изборима нису се појавили
ДС, СРС, „Двери”, ДСС, ЛДП
и остале странке.
Социјалисти су ипак оценили да је у њиховом резултату
„приметан напредак”, да су
„на правом путу”, те да је та
странка „повратила поверење
гласача”. СДС се похвалио да
„израста у најозбиљнију опозициону странку у Панчеву”,
као и да је трећи по снази.

ЛСВ сматра да
су поједини
одборници ДС-а
намирисали брод
који тоне, па
су брже-боље ушли
у редове напредњака.
ЛДП, који је у међувремену
престао да буде део панчевачке владајуће коалиције, на
овим изборима није учествовао, оцењујући да су они „потпуно бесмислени”, да се „не

зна због чега се уопште одржавају” и зашто ће се „џабе
потрошити милион динара”.
Отаџбински фронт и Руска
странка на бранику Србије
За врели летњи период било
је интересантно и то што су се
неке партије („Двери” и ЛДП,
на пример) бавиле и проблемом даљинског грејања, критикујући и пословање јавног
комуналног предузећа које
пружа ту услугу. Те критике
нису престајале ни током целе јесени, у њима је предњачио ЛДП, а придруживале су
му се повремено и остале
странке, као социјалисти и
демократи, на пример.
У исто време Панчево је добило још две партије: Српски
отаџбински фронт (СОФ) Синише Ковачевића и Руску
странку. Председници њихових градских одбора постали
су Саша Радојчић односно Зоран Ранисављев.
А онда се, крајем августа и
почетком септембра, догодила права олуја, која заслужује
да се на њу мало детаљније
подсетимо. После 26 месеци
коначно се распала овдашња
коалиција СНС–ДС. И упркос
политичком ривалитету и повременим несугласицама из-

ОСНОВАН „ПОКРЕТ СТАРЧЕВО”
двоје или мање деце по домаћинству, да ли се становници греју на чврсто гориво
или постоји даљинско грејање, да ли има више или мање привредних субјеката и
слично – рекао је Нинослав
Јаћимовски, члан Градског
одбора „Двери”, на конференцији за новинаре одржаној у среду, 13. јануара.
Ова странка сматра да је
могуће увести систем изра-

Страну припремио

Зоран
Спремо

ћемо поставити на одговарајућа места специјалне
контејнере за пепео и системе противпожарне заштите, за које страначки
запослен менаџмент овог
ЈКП-а вероватно и не зна
да постоје – додао је Слободан Димовић, директор
Покрета.
За решавање ових проблема, кажу у „Дверима”,
није потребно велико знање,
већ само обична воља да
јавно предузеће уважи потребе јавности, „а не да тера
инат са онима од којих живи узурпирајући свој монополски положај”.

Андрејић изабран за
„председника–општинара”
Полазећи од „неспорне чињенице да је Старчево у последњој деценији начинило снажан искорак напред дефинишући се као најорганизованије и комунално најопремљеније насеље на територији града”, дванаест његових житеља
основало је политичку организацију под називом „Покрет
Старчево”. За „председника–
општинара” изабран је Петар
Андрејић, а за секретара Предраг Станковић. Наредних недеља Покрет ће заокружити

своју организацију избором
потпредседника и општинског
одбора.
Ова организација има намеру да окупи удружења грађана с територије града ради
заједничког деловања на развоју локалне заједнице. Залагаће се за наставак развоја
Старчева, али ће и Панчеву
„понудити своје искуство како би искористило све потенцијале” и грађани „осетили
бољитак у свакодневном животу”.

међу те две странке, до распада није дошло због тога што
су се оне коначно посвађале,
већ по налогу из њихових
централа. Наиме, Главни одбор ДС-а донео је обавезујућу
одлуку да та странка напусти
све локалне коалиције у којима је заједно с напредњацима
на власти.
Силеџије, понижавање
и бахатост
– Ми са силеџијама немамо
шта да тражимо. Ми с њима сарађивати нећемо и не

„Двери” су приметиле
да је за „ширење
неморала”, поред
нечасних појединаца
који су пришли
владајућој већини,
подједнако одговоран
и СНС који их је
примио и подстакао
на тај себичан потез.
можемо и због тога смо донели такву одлуку – рекао
је Бојан Пајтић, председник ДС-а, образлажући овај
потез.
Градски одбор убрзо је потврдио да, по одлуци Главног
одбора, иступа из власти и позвао све своје функционере у
граду да поднесу оставке.
Остао је утисак да су локалне
демократе то прихватиле без
имало одушевљења.
– Ако Бојан Пајтић и врх
ДС-а одлуче да направе кризу
власти у Панчеву и да понизе
СНС, ми ћемо на то одговорити. Ми сигурно нећемо остати
у власти с ДС-ом све и када би
Градски одбор те странке то
желео, јер не може неко ко
влада у Војводини са шест одсто подршке грађана да понижава СНС који има преко 50
одсто подршке – реаговао је

тим поводом Жељко Сушец,
први човек овдашњих напредњака. Он је подсетио на
то да СНС у Панчеву није био
бахат и да није избацио демократе из власти „иако је то
могао да уради још пре годину и по дана”.
Страначка принципијелност
и доследност на (не)делу
Последице су се осетиле одмах. Већ на следећој конференцији за новинаре Сушец је
обавестио јавност да је девет
скупштинских
одборника
прешло у СНС: Мирко Николић, Борка Жунић и Јелена
Петровић, дотадашњи самостални одборници, Раде Вукојевић и Зоран Малобабић из
СПС-а, Милица Тодоровић,
Срђан Јосимов и Драган Јосифовић из ДС-а, те Јелена Крстевски из СДС-а.
Дакако, све то није могло
проћи без жестоких критика.
„ЛСВ сматра да су поједини
одборници ДС-а намирисали
брод који тоне, па су брже-боље
ушли у редове напредњака”,
јетко су, на пример, приметили лигаши.
„Искрено се надамо да ће
наши бивши другови бити
доследни у својој недоследности и у новој партији. Посебну пажњу требало би
обратити на Зорана Малобабића, који СНС-у није био добар за градоначелника, а сада
је одједном изванредно пожељан кадар”, нагласио је и
СПС. То нема никакве везе с
политиком, већ је производ
неморалног, општег стања у
друштву – подвукли су социјалисти.
Циркус, себични интереси
и стаљинистичке методе
– Неприродно је да странка
која је мандат започела са
осамнаесторо одборника сада
броји тридесет четворо. Сматрамо да је много лоша порука која се овим шаље, јер се
политика своди на ниво кадровања, трговине и стављања
личног интереса у први план
– коментарисали су и у ЛДПу. То што је њихов члан Миленко Крајновић, актуелни
директор АТП-а, такође прешао у СНС, нису коментарисали.
СДС је оценио да сва ова
скупштинска престројавања
личе на циркус и неозбиљну
представу, а „Двери” су приметиле да је за овакво „ширење неморала”, поред нечасних појединаца који су
пришли владајућој већини,
подједнако одговорна и Српска напредна странка која
их је примила и подстакла
на тај себичан потез тако
што је, према сопственим
речима, „широм отворила
врата”.
– Нама никада не би пало
на памет да донесемо генералну одлуку и забрањујемо
нашим одборима да с неком
политичком странком сарађују. Ми тако не комуницирамо
с људима. Нека они наставе с
тим стаљинистичким методама, а за нас су оне неприхватљиве – рекао је Игор Мировић, потпредседник СНС-а,
приликом посете Панчеву и
на неки начин ставио тачку на
те догађаје.
На самом крају протекле
године Панчево је добило још
једну парламентарну странку,
или тачније покрет, под називом „Левица Србије – Борко
Стефановић”. За овдашњег
повереника је именован Слободан Бугарин, дотадашњи
члан Главног одбора и Градског одбора ДС-а.
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КОЛИКО ЈЕ СЕОСКО ПАРЧЕ У ОВОГОДИШЊЕМ БУЏЕТУ?

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ВИШЕ НЕГО ЛАНИ
Праведнија расподела у
изборној години
Од капела, преко пијаца,
до мостова
Скупштина града Панчева је пред
минуле празнике изгласала буџет за
ову годину. У њему ће овог пута већи
удео него до сада имати и девет насељених места. На упадљиво увећање
инвестирања у руралним срединама
је, према неким размишљањима,
утицала и чињеница да ће с пролећа
бити локалних избора.
С обзиром на то да је на сцени тиха децентрализација, улагања углавном неће ићи преко текућих рачуна
сеоских месних заједница, што се у
овом случају може сматрати срећом
у несрећи, ако се зна да су оне готово
у потпуности остале без техничких
лица. Стога ће у већини случајева носилац тих капиталних пројеката бити Дирекција за изградњу и уређење
Панчева.
Биће и канализације...
О буџету ће свакако бити још много речи, а овом приликом представићемо најкрупније инвестиције.
Тако ће, рецимо, по програму намењеном локалном развоју и просторном планирању за уређење пословне инфраструктуре у Старчеву
и израду пројекта треће фазе радо-

И Омољчане чека наставак великог посла
ва на Тргу неолита бити издвојено
преко двадесет милиона динара
(највећи део биће добијен из покрајинске касе).

АЛЕКСАНДАР БРКИЋ,
ДИРЕКТОР ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Увећани приходи,
завршени пројекти
Уносно издавање
енергетских пасоша
Идеја о изградњи насеља
Хиподром не јењава
Протекла година била је веома успешна за Градску стамбену агенцију.
Расписани су конкурси, завршени
пројекти, додељени станови, али и
смишљени нови планови. Тим поводом смо разговарали са Александром Бркићем, директором тог јавног предузећа.
ПАНЧЕВАЦ: Којим пословима
ГСА из 2015. године сте посебно задовољни?
А. БРКИЋ: У току протекле године
Јавно предузеће Градска стамбена
агенција је по питању етажног одржавања увећало број стамбених
зграда за 10 посто, као и број корисника, а самим тим и приходе. Довршен је објекат у Улици Максима
Горког, за који је расписан конкурс,
и ускоро очекујемо поделу кључева
првим станарима. Такође, завршено

је 20 нових станова у Цвијићевој
улици. Прошле године смо окончали
и конкурс за старе станове, а подељено их је девет. Такође, битно је то
што смо закључили нови уговор с
Министарством грађевине за изградњу још једног објекта са шест
станова, у Чумићевој улици. Добили
смо око девет милиона динара од
Републичке агенције за становање, а
остало ћемо инвестирати од сопствених прихода, заједно с Градом. Наше предузеће је од издавања десетак
енергетских пасоша за зграде током
прошле године имало значајне при-

ходе. Лиценцу за издавање ових пасоша добили смо крајем 2013. године од Министарства за урбанизам и
грађевину.
• Да ли је било проблема у пословању и на шта су се грађани жалили?
– Није било проблема и сматрам
да су грађани задовољни услугама
које ГСА пружа. Наплата износи око
92-93 процента, зависно од месеца.
Уколико ипак постоје неки проблеми, грађани треба да знају да су наша врата увек широм отворена за
њих, да ћемо их увек саслушати и
покушати све заједно да решимо.
• Који су планови и приоритети
ГСА за ову годину?
– Приоритет је свакако изградња
поменутих шест станова у Чумићевој улици и још један конкурс за
градске станове. Од 2009. до 2013.
године нису постојали конкурси за
расподелу градских станова. Уписом
имовине и тражењем онога што је у
нашој бази података откупљено,
проналажењем слободних станова и
њиховим реновирањем омогућавамо
грађанима да дођу до њих. Конкурси
су јавни и увек је веома велики одзив. Важно је нагласити да је, за разлику од претходних година, сада
неопходно да грађани имају примања која су минимум два пута већа од
режије, како би испунили један од
услова и могли да конкуришу. Уколико грађани немају примања, долазимо до тога да стварају дугове нама,
Граду, Пореској управи и свим осталим јавним комуналним предузећима. Доношењем те одлуке знатно
смо смањили дугове. Такође, за пројекат „Хиподром насеље”, који је
презентован почетком 2014. године,
урађени су комплетна планска документација, план детаљне регулације
и урбанистички пројекат, који је
прошао комисију за планове Града
Панчева. Тренутно је у процесу израда првог идејног решења и главног
пројекта, како бисмо могли да конкуришемо у овој или евентуално у
2017. години за прва помоћна средства. Град нема довољно новца да
изгради све то. Ради се о 224 стана,
то јест 14 објеката са по 16 станова,
вртићу, игралишту, паркингу. Битно
нам је да урадимо први објекат из
донације или помоћи и кредита, како бисмо направили домино-ефекат
за све остале објекте.
С. П.

Када је реч о комуналној делатности, Омољчане чека наставак израде
фекалне канализације за пет милиона од прошле и тринаест од ове године, као и још око 7,6 милиона за пројектовање у вези с поменутом капиталном инвестицијом. За израду техничке документације и радове на постављању надстрешница на пијаци у
Глогоњу издвојено је 1.700.000, а за
исту намену у Јабуци предвиђено је
2.400.000 и приде још четири милиона за изградњу санитарног чвора и
паркинга.
Новосељани ће добити целих десет милиона за извођење радова на
изградњи капеле, док ће за исти посао Глогоњцима припасти преко једанаест и по милиона, чему треба
додати и пратећи објекат с надстрешницом. И Ивановчани ће градити
капелу, за шта ће добити седам и по

милиона динара и још милион за асфалтирање Гробљанске улице и паркинга испред гробља. Глогоњце чека
и нешто више од два милиона за одводњавање пољопривредног земљишта у њиховој катастарској области,
док ће Брестовчани добити осамсто
хиљада динара за санацију и рекултивацију сметлишта.
... и, наравно, асфалтирања
И ове године предњачиће нискоградња на путној инфраструктури,
боље речено асфалтирање. Од салда претеклог из прошле године,
милион и седамсто хиљада обезбеђено је за дораду Вршачке улице,
нашто мало више за тротоар у качаревачкој улици 4. октобра, док је за
ојачавање коловоза у ивановачким
улицама Војвођанској и Иве Лоле
Рибара намењено око четири милиона динара.

Ове године биће инвестирано по
девет милиона за реконструкцију
двају мостова. Преко једног, на брестовачком делу Поњавице, прелази
пут ка многим атарима и викенд-насељу „Јабуков цвет”, док ће на
другом, на речици Надели, који се
налази на траси Омољица–Иваново,
такође бити настављени радови.
У програму под називом „Путна
инфраструктура” је и седам милиона
за асфалтирање глогоњске улице Бориса Кидрича (од Тамишке до Млинске), затим и шеснаест милиона за
коловоз у истоименој новосељанској
улици, као и по нешто мање од два
милиона за Првомајску и Македонску (од Радничке до Омладинске).
Старчевци могу очекивати и нова
пресвлачења путева наведеном чврстом подлогом на путевима у Наделској (600.000) и Зимској улици
(870.000) и у Улици Михајла Пупина
(1.720.000). Неупоредиво већи износи
биће утрошени на асфалтирање коловозне конструкције у две доловачке
улице – ЈНА (шеснаест милиона) и
Војвођанској (тринаест милиона);
исто толико је обезбеђено за брестовачку улицу Моше Пијаде, док је за
Бегејску улицу у Омољици испланирано нешто преко три милиона.
Све наведене суме су пројектоване
као максималне и велика је вероватноћа да ће након обављених поступака јавних набавки бити знатно ниже, па би требало да остане новца за
још неке градитељске подухвате.
Поред тога, месне заједнице ће на
своје рачуне директно добијати
средства у виду текућих трансфера
којима ће самостално управљати и
она се, од места до места, крећу у распону од два до седам милиона динара.
Ка селима ће се у тек започетој години сливати још неке инвестиције
– Град ће финансирати и одржавање
јавних комуналних предузећа, биће
инвестирано у атарске путеве, школске зграде и домове културе, а кад је
о култури реч, предвиђен је новац и
за разне манифестације.
О свему томе тек ће бити речи...
Ј. Филиповић

НАША АНКЕТА
ПРОТИВИТЕ ЛИ СЕ БАЦАЊУ ПЕТАРДИ?

Забранити употребу пиротехничких средстава

Ж. МИЛОВАНОВИЋ

З. ТОДОРОВ

У чему је задовољство бацања петарди
и умемо ли да славимо без пуцњаве?
Сваке године уочи новогодишњих и
божићних празника забављање овим
опасним „играчкама” доводи до повређивања деце, одраслих и животиња. Употреба пиротехничких средстава, а поготово оних која су лошег квалитета и купују се на непровереним
местима, могу проузроковати губитак
прстију, делова шаке, повреде лица и
опекотине. Највише трпе животиње,
јер таква бука престрављује псе, мачке, птице и све остале кућне љубимце,
који преживљавају озбиљне трауме
изазване пуцњавом. Они који се нађу
у непосредној близини експлозије,
често бивају повређени, а пуцњава
може довести и до оштећења њиховог
осетљивог слуха, изазивања психичког шока и срчаног удара. Највише
страдају напуштене животиње, којих
је сваког дана све више.
ЖЕЉКО МИЛОВАНОВИЋ,
запослен:
– Мени лично не смета много, али
смета другима. То је посебна траума
за људе који имају кућне љубимце и
малу децу. Сматрам да би то требало

В. ВАСИЋ

Д. ЈОВАНОВИЋ

кажњавати, јер може бити веома
опасно. Могу настрадати и деца и
одрасли. Сваке године се неко
озбиљно повреди и томе треба стати
на пут. Најгоре је то што се купују
петарде веома лошег квалитета.
ЗОРАН ТОДОРОВ, пензионер:
– Смета ми бацање петарди, не
много као другима, али ипак сам
против тога јер је веома опасно. Сматрам да би требало кажњавати, али
проблем је то што овде људи не одговарају за убиство у саобраћају, а камоли за употребу пиротехнике. Око
дочека нове године увек се диже галама око тога, а чим прође, нико више и не спомиње.
ВИОЛЕТА ВАСИЋ, запослена:
– Изразито сам против бацања
петарди, имам кућног љубимца и за
нас су то трауме. Сад, око дочека
нове године, било је страшно. Жао
ми је што нисам знала за протест
који је одржан на ову тему, јер бих
првенствено због животиња и деце,
а и из безбедносних разлога, то подржала. Најгоре од свега је што се
заправо „играју” велики, а правдају
се децом.

Н. ПАНЧОВАН

М. МИТРОВИЋ

ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, незапослен:
– Противим се употреби пиротехнике највише због животиња и буке. Имам
кућног љубимца који трпи велики стрес
због тога. То би требало кажњавати, али
питање је ко и колико би поштовао, као
и све остало код нас. Међутим, од нечега мора да се почне, па би увођење таквог закона било у реду.
НЕВЕНКА ПАНЧОВАН, пензионерка:
– Мени лично не смета бацање петарди, као ни других сличних пиротехничких средстава. Мислим да не
утичу ни на моју малу унуку. Међутим, сматрам да то може бити веома
опасно. Ипак, требало би пустити
људе да се, на пример, за Нову годину и на тај начин проведу.
МИЛКА МИТРОВИЋ, пензионерка:
– Смета ми бацање петарди, ја сам
старија особа и то негативно утиче на
мене. Сматрам да је опасно и за децу
која их користе. Такође, велики проблем је што људи који их бацају, не
обраћају пажњу на пролазнике. Требало би кажњавати и родитеље који својој
малолетној деци омогућавају коришћење тих средстава.
Анкетирала С. Првуљ
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ЕКОНОМИЈА

Проблем добијања дозвола лако решавају људи
из политичких структура, а обични привредници
скоро никако.

Петак, 15. јануар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Зоран Танчић, власник и директор „Беотока”

ПРЕДСТАВЉАМО УСПЕШНЕ ФИРМЕ: „БЕОТОК”

ОСЛОЊЕНОСТ НА СОПСТВЕНЕ СНАГЕ
НА СТАРОМ ТАМИШУ

Амбуланта у новом руху
Започети су радови на реконструкцији зграде амбуланте
на Старом Тамишу, чији је
инвеститор истоимена фирма. У тај објекат није улагано
више од четрдесет година, а
овом приликом ће бити уређен ентеријер, као и фасада.
Очекује се да ће радови бити
завршени за две недеље.
На конференцији за новинаре одржаној у среду, 13.
јануара, директор Дома
здравља Слободан Овука је
изјавио:
– До почетка радова амбуланта је била заиста у лошем
стању. Овде живи нешто мање од хиљаду људи и сви они
су потенцијални пацијенти.
Након радова ћемо наставити да радимо по истом принципу, а то значи да ће мештани три пута недељно имати
помоћ једног лекарског тима.
Гордана Јовковић, председница Месне заједнице
Стари Тамиш, казала је да је
веома битно што је компанија „Алмекс” сагледала по-

требе житеља и помогла им
на овај начин, јер на Старом
Тамишу нису решени многи
имовинско-правни односи,
а то насеље није ни у системима водовода и канализације. Истакла је да се због
тога тамошњи становници
неретко ослањају на овакве
донације и добру вољу људи.
Говорећи о самој иницијативи за реконструкцију
амбуланте, као и сарадњи
компаније и мештана, Срђан Алекса, власник „Старог
Тамиша” а. д., рекао је:
– Пре седам година, када
смо постали власници фирме, затекли смо домаћинску
атмосферу, коректан однос
према компанији и самом насељу, па смо желели да тако и
остане. Да бисмо напредовали, сви морамо да сарађујемо.
Он је додао да ови радови
износе око 10.000 евра и да
је „Алмекс” као први комшија увек вољан да помогне
када су у питању овакве донације.
С. П.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Повезати екологију,
туризам и пољоприврeду

Градски одбор Социјалдемократске партије Србије је
на конференцији за новинаре одржаној у среду, 13. јануара, уочи отварања преговарачког поглавља 27 са
Европском унијом, указао
на могућности и потребу искоришћења еколошких, туристичких и пољопривредних потенцијала нашег града. Здрава животна средина
је врло важна претпоставка
за успешан развој туризма,
а његови позитивни ефекти
у односу на животну средину огледају се у тежњи да се
адекватно искористе природни ресурси, унапреде и
одржавају еколошке, економске и социо културне
вредности наше локалне заједнице.
– Ако сагледавамо еколошке аспекте водних ресурса
града, морамо истаћи да су
реке Надел, Тамиш и Дунав
непресушни извори нашег
напретка и развоја. Заштита
важних подручја од изузетне је важности не само за
очување станишта водених
птица и биолошке разноврсности већ и као резервоара
пијаће воде, улоге коју имају у обнављању подземних
вода, контроли поплава,
ублажавању
климатских
екстрема, са становишта рекреативних и културних
вредности, едукације... – рекла је Љиљана Коневски,
члан Главног одбора ове

странке и председница Форума жена СДПС-а за јужни
Банат.
Она је подсетила и на главне природне предности очувања водених еко-система,
почев од смањења трошкова одбране од поплава па
све до позитивног ефекта
на све гране привреде, а посебно туризам. Чланови
СДПС-а, нагласила је Љиљана Коневски, својим знањем и капацитетима желе
да помогну и пруже стручну
помоћ у повезивању екологије, туризма и пољопривреде.
– Посебно место у томе
заузима органска производња, која је систем одрживе
пољопривреде, а базира се
на високом поштовању еколошких принципа путем рационалног коришћења природних ресурса и употреби
обновљивих извора енергије. Методе органске производње подразумевају примену природних поступака
и супстанци, а ограничавају
или потпуно елиминишу
употребу синтетизованих
средстава – подвукла је
Љиљана Коневски.
Градски одбор ове странке, према њеним речима,
сматра да у нашем окружењу
постоје изузетни потенцијали за све то, као и да сваки
појединац може допринети
свом личном, а и друштвеном напретку.
З. Сп.

Када је Зоран Танчић 1993. године почео да се бави приватним бизнисом, одлучио је да
створи бренд у области третмана отпадних вода. И, као пословни човек с визијом, кога
красе стручност и упорност,
успео је у томе: данас је његова
фирма „Беоток” једна од најуспешнијих у нашој земљи на
том пољу, али не само на њему: ова фирма има одличне
референце и када су у питању
сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада.
Некадашње градско комунално предузеће „Стандард” у
свом саставу је имало радну
јединицу „Оператива”, у којој
је Зоран Танчић скупљао искуства. Пошто је почетком
турбулентних деведесетих
код његових колега био приметан пад воље за радом, Танчић је решио да крене својим
путем. И, настао је „Беоток”.
ПАНЧЕВАЦ: Како су изгледали почеци пословања у вре ме инфлације и пропасти економије?
ЗОРАН ТАНЧИЋ: Није било лако, очевидна је била немоћ државе да нам помогне,
али смо сами желели да се боримо и стварамо. „Беоток” је
преузео заступништво за Србију и Црну Гору велике хрватске фирме „Тех-пројект
хидро” д. о. о. из Ријеке, која
се бавила монтажом пречистача отпадних вода и црпних
станица и чији уређаји су
монтирани на више од 230
локација на територији Републике Србије на местима где
нема канализације. На тај начин смо обезбедили нормално функционисање бројним
болницама, школама, касарнама... Ријечани су били пословни људи, па су ми понудили да заједно радимо без
обзира на то што је у току био
рат и што су односи двеју наших земаља били веома лоши. Сарађивали смо и пре
кризе, па су знали да моји сарадници и ја можемо успешно да завршимо и најкомпликованије послове.
• На шта сте се најпре фокусирали?
– Превасходно смо радили
третмане отпадних вода и
одржавање постројења. Хрвати су купили лиценцу за производњу биодискова, што је
британска технологија. Ни
нас ни хрватске партнере политика није занимала, бизнис
је интересовао обе стране, па
су нам резервне делове за уређаје слали преко Мађарске.
• Како се посао развијао?

Моћни возни парк: специјалне комбиноване машине, камиони...
– Кренуо сам само с једним
пословним пријатељем, Живојином Бојком, власником
фирме СЗР „Универзал” из
Панчева, који је за „Беоток”
стручно изводио све машинске радове, док сам се ја бавио
маркетингом; веровали смо
један другоме и зато је све добро ишло. Ради се о примеру
добре пословне сарадње фирми из Панчева. Потом сам
прикључио тиму неколико
способних људи, мојих колега
из некадашње „Оперативе”.
Имали смо најпре најпростије
пумпе, ангажовали смо подизвођаче, а онда смо купили
прву озбиљну машину и почели да преузимамо на себе извођење комплекснијих радова
и да се бавимо већим инвестицијама; тада није било фирми
попут наше, а инвеститори су
имали поверења у моје људе и
мене јер су видели да у нашој
бранши можемо све. Данас
„Беоток” има 25 запослених,
од којих је једна половина
оспособљена да ради на специјалним машинама, најсавременијим у Европи, а друга
на административним и маркетиншким пословима.
• С ким сада најчешће по слујете?
– С највећим извозницима
у Србији и представништвима
страних фирми; нећу вам рећи којим јер је то пословна
тајна. Такође, радимо за војску, бавимо се објектима посебне намене, хотелима, мотелима, камповима, маринама... Монтирамо уређаје и
одржавамо велике системе.
• Кажу да имате изузетан
возни парк и механизацију.

– То је тачно. Поседујемо
осам специјалних комбинованих машина, као и неке уређаје које нико други нема у
Србији. Ту су и камиони за
транспорт опасног и неопасног отпада. Ми га сакупљамо
и превозимо, а имамо и потписане уговоре с многим оператерима за збрињавање и
третман отпада на територији
Републике Србије, као и уговор са фирмом „Wien Energie”
из Аустрије.
• Помињали сте немоћ др жаве деведесетих да помогне
привредницима. Да ли је данас, двадесет година касније,
ситуација другачија?
– Не. У пракси је тако да
смо све купили сопственим
средствима, без икакве помоћи Града или других државних институција којима сам
се више пута обраћао. Непрестано се прича како је наш
град најзагађенији, што није
далеко од истине, те да нико
овде не сме да ради сем фабрика у јужној зони. А да може све лепо да функционише,
показује пример града Сремске Митровице, где фирма
„Беоток” има складиште опасног и неопасног отпада, при
чему наглашавам да су све
потребне дозволе за рад добијене у року од месец дана. Одласком у тај град фирма је изгубила време и велике послове с обзиром на то да Град
Панчево није имао слуха да
нам изађе у сусрет и дозволи
отварање складишног простора који би задовољавао све
европске стандарде у погледу
заштите и безбедности. Челници Сремске Митровице се

максимално залажу да све потенцијалне инвеститоре задрже и привуку ефикасном и
брзом администрацијом у
свој град како би подстицали
запошљавање својих суграђана, што је за сваку похвалу.
Нажалост, наш град је инертан и тотално без слуха за сва
дешавања у пословном свету
данас.
• Шта су најјаче кочнице за
развој малих и средњих предузећа?
– Највећи проблем је добијање различитих дозвола. Лако га решавају одређени људи
из политичких структура, а
обични привредници скоро
никако.
• Какви су вам пословни
планови?
– Недавно смо отворили
перионицу за камионе и аутобусе. „Беоток” ће изградити велики ADR паркинг за
камионе какав не постоји у
Панчеву. У његовом склопу
ће бити ресторан, преноћиште и шпедиција; намеравамо да у будућности на истој
локацији отворимо и царински терминал.
• Чиме се посебно поносите?
– Чињеницом да смо све успели да створимо сопственом
борбеношћу на тржишту, дакле сами. Такође, велика
ствар је и то што смо испливали кроз све могуће недаће
претходних деценија и сада
имамо јаку фирму захваљујући стручном и обученом кадру који ради у њој. Веома је
важно бити упоран и доследан. И вредан, наравно.
С. Трајковић
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Тенис као игра с плодном земљом
» Наставак са стране 1
Чланови Независне асоцијације пољопривредника Србије су недељу дана касније
ипак кренули ка Београду
тракторима, али их је полиција зауставила, па је договорено да захтеве однесу у
Београд другим превозним
средствима.
Асоцијација „Банатски паори”, чије је чланство у прошлости често имало главну
реч у оваквим приликама,
овог пута мудро је ћутала.
Треба истаћи да је председник
удружења Јан Хусарик тих дана ушао у СНС и постао председник општине Ковачица, а
цела та паорска организација
ушла је у састав нове локалне
власти у том месту.

На крају године је било и лепих вести. Опште удружење занатлија и других предузетника
Панчева обележило је свечаном академијом 220 година организованог занатства у нашем
граду. Аустроугарски цар

Франц Јозеф издао је 1795.
Панчеву Артикуле за мајсторе
и Артикуле за калфе, прописе
којима их је обавезао да се организују у еснаф и одредио колико којих занатлија може бити у граду и како ће бити уређен

њихов рад. Ово је било од велике важности за потоњи развој
града, јер је омогућило модернизацију занатства и културни
напредак Панчева, а власници
различитих мануфактура су потом израсли у добротворе чијим новцем су изграђене неке
важне панчевачке установе.
Градоначелник Саша Павлов најавио је да ће 2016. почети радови на потамишком
колектору и канализационој
мрежи уз Тамиш, чија изградња је важна због покретања северне индустријске зоне. Павлов је додао како већ постоје
инвеститори заинтересовани
да у том делу града изграде
складишта за пољопривредне
производе, велетржницу и
прерађивачке погоне.
Д. Вукашиновић
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У ПАНЧЕВУ БАШ НИШТА НОВО
Еколошке акције
и кампање
И даље без капиталног
пројекта
одрживог развоја
Загађивачи терају
по своме

фабричког круга у непосредној близини постројења.
Аерозагађење 2
Грађани Тополе и Војловице
жалили су се 8. августа на непријатан мирис у ваздуху. Групи незадовољних грађана придружили су се и становници
Мисе и Котежа. Градски мониторинг није забележио скокове
загађујућих честица у ваздуху, а
подаци с мобилне мерне станице били су недоступни јавности.

ЈАНУАР
Тренинг о механизмима
финансирања ЕУ
Секретаријат за заштиту животне средине је у оквиру
пројекта „Јачање доброг
управљања на локалу”, који
заједно реализују НАЛЕД и
Амбасада Финске у сарадњи
с Панчевом и Нишем, организовао тренинг на тему механизама финансирања ЕУ,
с посебним акцентом на
области: заштита животне
средине и енергетска ефикасност.
О заштити животне средине
У организацији тима за заштиту животне средине ШОСО „Мара Мандић” одржана
је трибина у поменутој школи
поводом обележавања Светског дана образовања о заштити животне средине.
Eдукативном скупу је присуствовало око 20 ученика виших и нижих разреда, а предавачи су били чланови Покрета горана и центра волонтера Панчево.

ФЕБРУАР
Загађење тла
Захваљујући пројекту јапанске Агенције за међународну
сарадњу, Хемијског факултета из Београда и локалне самоуправе у Панчеву је узорковано земљиште с циљем да се
утврди присуство опасних и
загађујућих материја.

АПРИЛ
Фотографија
Ученици Гимназије „Урош
Предић” обележили су еколошком акцијом глобални празник Дан планете Земље. Ученичке групе „Гимзелени” и
„Еко-тим” приредиле су 22.
априла изложбу еко-фотографија под слоганом „Страницу
окрени, ствари промени”.

МАЈ
Качаревци најбољи
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе, ЈКП „Хигијена”, ЈКП „Зеленило” и Регионални центар
за таленте из Панчева иницирали су акцију прикупљања
амбалажног отпада, у којој су

не, 5. јун, низом активности.
У градској кући је отворена
тематска изложба посвећена
очувању животне средине.
Поред тога, ученицима
основних школа, члановима
еколошких секција, подељена
су нова издања Секретаријата
за заштиту животне средине:
„Еко-буквица” (приручник за
школарце) и трећи број „Екопедије” (часопис за очување
животне средине).
Пролећни карневал
У Градском парку је одржан
јубиларни, 15. „Пролећни
карневал” у организацији Покрета горана и центра волонтера Панчево. Сва дешавања
су се одвијала на платоу испред Народног музеја. Кроз
дружење и разне активности

и амонијак. Највећи број прекорачења граничних вредности забележен је у јануару,
октобру и децембру. Према
речима стручњака, присуство
честица је исто као прошле
године.

МАРТ
Десет година постојања
Чланови
Планинарско-еколошког клуба „Соко” 4.
марта су прославили десето-

учествовале
панчевачке
основне и средње школе.
Ученици ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева били су
највреднији, а победничко
одељење IV-1 те школе било
је на наградној екскурзији у
Засавици.

ЈУН
годишњицу активног учешћа
у унапређивању животне средине и афирмацији здравих
људских навика.
Сат за планету
Панчево и још 90 градова и
општина у Србији учествовало је 28. марта у највећој међународној добровољној акцији „Сат за нашу планету”,
коју је организовао Светски
фонд за природу (WWF) са
идејом да се упозори на расипање природних ресурса и
на опасност од климатских
промена. У дворани „Аполо”
је одржана овогодишња
централна градска манифестација у склопу светске
кампање.

јавно здравље, у загађењу ваздуха у Панчеву највеће учешће имају честична загађења
(чађ, укупне суспендоване честице, честице ПМ-10 и др.)

Светски еко-дан
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе
Панчева обележио је Светски
дан заштите животне среди-

Аерозагађење 3
Током ноћи између четвртка
и петка 27. и 28. августа становници Војловице и Содаре
жалили су се надлежним органима на повећан смрад.
Мерења градског мониторинг
система су те ноћи, између 2 и
3 сата, забележила скок укупних угљоводоника на 700 ми-

промовисане су еколошке
вредности.

ЈУЛ
Извештај за 2014. годину
Као и претходних година, службеници надлежног секретаријата су у Извештају о стању
животне средине на територији града Панчева за 2014. годину поново акценат ставили
на проблем аерозагађења.
Према резултатима мерења
градског мониторинг система
и мерних станица Завода за

Аерозагађење 1
Грађанима Панчева поново је
муке задавао несносан смрад
који се данима и ноћима ширио по готово свим насељима.
Ово је трећа година заредом
како се овај „еколошки инцидент” понавља. Градски већник задужен за екологију Владимир Деља тврдио је да извор смрада није на територији Панчева. Како је рекао,
2014. године је утврђено да је
узрок тога ђубрење њива на
пољима ПКБ-а.

крограма по метру кубном.
Надлежни у фабрикама
обавестили су јавност да није
било поремећаја у раду. Као
што то обично бива, метеоролошки услови, пошто су били
изузетно неповољни (ветар веома слаб, променљивог правца, не постоје услови за разблажење ваздуха), поново су
означени као разлог загађења.

ОКТОБАР
Зелене школе Војводине
Панчевачке васпитно-образовне
установе ПУ „Дечја радост”,
ОШ „Исидора Секулић”, ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице, ЕТШ „Никола Тесла” и
Техничка школа „23. мај” налазе се у групи награђених институција, учесника конкурса „За
чистије и зеленије школе у Војводини” за 2014/2015.

НОВЕМБАР
Аерозагађење 4
На мерним местима у Војловици и на Ватрогасном дому 15.
новембра регистровано је прекорачење граничне и толерантне вредности за 24 часа
честица ПМ-10. У Војловици
су апарати градског мониторинг система 15. новембра измерили вредности прашкастих
материја од 87,54 микрограма
по метру кубном, а на мерном
месту на Ватрогасном дому
61,86 микрограма по метру
кубном. Већ наредног дана, 16.
новембра, око поноћи, анализатори су забележили високе
једночасовне вредности укупних угљоводоника (321 микрограм по метру кубном) на мерној станици Ватрогасни дом. У
исто време у Војловици је ниво
једночасовног честичног загађења (ПМ-10) био 173 микрограма по метру кубном.

ДЕЦЕМБАР
Озонске рупе
Чланови Покрета горана и
центра волонтера Панчево
одржали су 19. децембра у Дому омладине предавање о
озонском омотачу. Реч је о акцији која представља једну од
активности у оквиру пројекта
„Чувајмо озон, чувајмо наше
здравље”, који је подржао Се-

АВГУСТ
Време амброзије
Радници „Петрохемије” су у
дводневној радној акцији
уништили засаде амброзије
на 12 хектара површине, која
се налази на потезу од дунавског насипа ка Старчеву. Они
су тримерима и тракторима
уништавали опасан коров ван

„Азотара” и „Петрохемија” су
биле у ремонту. Редовна производња се тада одвијала једино у погонима НИС-а.

СЕПТЕМБАР
Недеља мобилности
Наш град је и ове године био
део велике европске породице градова у којима су од 16.
до 22. септембра одржане
еколошке манифестације посвећене „Европској недељи
мобилности”. Отворена је
седмодневна изложба дечјих
цртежа на тему „Бициклом до
школе” у холу Градске управе.
Деци – победницима тог конкурса уручени су лепи поклони: бицикл, кациге, рукавице,
звонца, едукативни часописи
и књиге, као и слагалице с мотивом Панчева.

кретаријат за заштиту животне средине Града Панчева.
Година светлости
Уједињене нације прогласиле су
2015. годином светлости, што је
нагнало ученике Гимназије
„Урош Предић” да искористе
новогодишње празновање за реализацију ове глобалне кампање. Ученичке групе „Гимзелени”
и „Еко-тим” су, заједно са својим
професоркама, дошле на идеју
да осликавају старе истрошене
сијалице. Из тога je настала акција „Ресијај, даруј, обрадуј!”

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
ХИТНА ПОМОЋ

У ретровизору
(дотрајалог) санитета

Пише:
др Мирослав Тепшић
Мирна новогодишња ноћ и
божићни празници са веома
мало интервенција на терену
зачудили су многе здравствене раднике који су дежурали
ових дана. Нису испуњена
очекивања да ћемо барем који дан касније имати више
пацијената са стомачним тегобама или повредама проузрокованим
алкохолом.
Ипак, неки други здравствени ризици постали су актуелни с наступањем периода екстремних климатских промена. Тренутно бележимо већи
број респираторних и цревних вироза, а међу хроничним пацијентима по тегобама се издвајају астматичари и
они са срчаном слабошћу.
Година која је за нама није баш увек била тако мирна. Можемо констатовати
да су се многи проблеми који се тичу јавног здравља
усталили, а понегде и увећали. Забрињавајућ је број напрасних срчаних смрти и
малигних болести у млађој
популацији. Несумњиво је
да су храна коју уносимо,
неконтролисана изложеност
производима хемијске индустрије, уз неизбежан стрес
и мањак физичке активности, само неки фактори који
угрожавају наше здравље.
Једног дана ћемо морати
свакако да одлучимо да ли
су баш све „благодети” бело-

га света корисне и ваљане за
овај народ. О утицају ријалитија на ментално здравље
и морал становништва могле би се написати многобројне студије. Бездушност,
суровост и мањак стида су
само неке од „врлина” које
ти програми пропагирају.
Треба ли да нас стога чуде
убиства мотивисана мрким
погледом или материјалном
коришћу од неколико стотина динара? Сиромаштво духа је опасније од сваког другог сиромаштва.
Биљни тамјан је само један од наркотика с којим
смо се боље упознали у првој половини протекле године. Наизглед безазлена
супстанца, која наводно
треба да шири угодан мирис у просторији, намењена
је заправо стварању халуцинација и доброг расположења. Последице су сасвим
другачије – психомоторни
немир, мучнина, повраћање, губитак свести и животна угроженост.
Насилне смрти су и те како
биле актуелне у пролећном и
летњем периоду. Посебно су
се издвајали саобраћајни трауматизам и учестала задесна
утапања. Док смо код првог
истицали једнаку одговорност свих учесника у саобраћају, код другог су од неизмерне важности обављање водених активности на местима
предвиђеним за то, пливачко
знање и опрез.
За крај ћемо поновити
апел да наша служба не буде заборављена од стране
Градске управе у овој години и да нам се помогне куповином двају санитета и
једног возила за превоз пацијената на хемодијализу.
Ситуација је алармантна по
питању дотрајалости возила, а због тога су угрожени
наш свакодневни рад и добробит пацијената.

Петак, 15. јануар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ПРИМ. ДР ЉИЉАНА ЛАЗИЋ, ДИРЕКТОРКА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПАРТНЕР НА ПУТУ ДО ЕВРОПЕ
Установа на коју
се ослања цео
јужни Банат
Непознат термин
пресељења у нову
зграду
Садашње просторије
коче увођење нових
услуга
Нова директорка панчевачког
Завода за јавно здравље од 22.
децембра прошле године је
прим. др Љиљана Лазић. Тако
је одлучила Влада АП Војводине као оснивач установе.
Лазићева је специјалиста социјалне медицине и специјалиста менаџмента у здравству,
а за директора је изабрана по
други пут. Она је тај посао обављала и од 2004. до 2011. године, да би се сада, после четворогодишњег ангажмана
прим. др Мице Сарић Танасковић на месту прве даме Завода, поново вратила на ту позицију.
ПАНЧЕВАЦ: Који су вас
изазови подстакли да поново
конкуришете за место дирек тора Завода?
ЉИЉАНА ЛАЗИЋ: Цео свој
радни век провела сам у Панчеву: почела сам 1989. као
стажер и наставила као доктор у Здравственој станици
Качарево и потом као специјалиста у Заводу. Захваљујући
томе имала сам прилику да
изблиза пратим и анализирам
све проблеме у вези са организацијом здравствене службе, али и функционисањем
Завода. Током ранијег периода од седам и по година, колико сам била на руководећој
позицији у тој установи, започела сам многе послове и жеља ми је да их сада завршим.
У међувремену сам око две и
по године радила на Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” на месту националног координато-

проблема јесте недовољан
број стручног кадра. Некад је
у Заводу радило сто петоро
људи, а данас имамо 84 запослена. До смањења је дошло
што природним одливом, то
јест одласком у пензију, што
преласком стручњака у друге
здравствене установе. Такође, и даље је актуелан проблем простора. Оно што ће
нам у наредном периоду бити изазов, јесте проширење
понуде услуга, односно увођење додатних испитивања
било да је реч о контроли
здравствене исправности намирница, предмета опште
употребе, воде за пиће и ваздуха, било пак о вршењу појачаног хигијенско-санитарног
надзора, и то не само на територији града Панчева већ читавог Јужнобанатског округа.
• Споменули сте и проблем
простора. Познато је да се нова зграда у коју Завод треба да
ћ осам го се пресели гради веђ

РЗС И „УНИЦЕФ” НАЈАВЉУЈУ

Анкетирање о развоју деце
„Тестирање модула о развоју и способностима детета”
назив је истраживања које
ће од уторка, 19. јануара, до
понедељка, 8. фебруара, на
територији АП Војводине
спроводити Републички завод за статистику.
Пројекат се реализује у сарадњи са „Уницефом”, који
је и развио само истраживање с циљем прикупљања информација о здрављу деце у
домену говора и језика, слуха, вида, учења, покретљивости и моторичких способности и емоција, као и о условима у којима деца живе.
Предвиђено је да испитивањем буду обухваћени дечаци
и девојчице старости од две
до седамнаест година. Овлашћени сарадници – анкетари Републичког завода за
статистику посетиће око

4.000 домаћинстава изабраних методом случајног узорка. Успех овог важног истраживања зависи од одзива домаћинстава и њихове жеље
да својим личним доприносом омогуће добијање квалитетних резултата.
Како се наводи у саопштењу РЗС-а, потреба за овим
истраживањем произлази из
чињенице да деца која имају
функционалне потешкоће
могу бити дискриминисана у
друштву, будући да је њима
често отежан приступ основним социјалним сервисима
(нпр. образовању) уз генерално теже укључивање у социјално окружење.
Ова институција апелује
на грађане да се одазову истраживању и да личним доприносом омогуће добијање
квалитетних резултата.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РАТНЕ ИНВАЛИДЕ

Пријавите се за бању
Панчевачки одбор Удружења
ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Србије обавештава све ратне инвалиде да ће Министарство за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања и ове године одређеном броју њих омогућити бањско лечење.
Сви они који су заинтересовани за одлазак у бању, треба

да се у што краћем року јаве
председнику удружења Новици Дукановском на телефон
063/82-17-871 или на адресу
Вељка Влаховића 48/4.
Позив се односи искључиво на ратне инвалиде, без обзира на групу инвалидности,
с важећим решењем надлежног органа Републике Србије или АП Војводине.

Зидање „Скадра на Бојани”
ра за скрининг рака дојке. То
је било велико и драгоцено
искуство, јер сам сагледала
рад друге здравствене установе и организацију послова с
вишег нивоа. То ми је такође
помогло да ипак одлучим да
се вратим у Панчево и да покушам да организујем здравствени систем у Заводу на мало другачији начин.
• Шта се променило у Заводу у протекле четири године?
Какве проблеме, а каква по бољшања сте затекли?
– Завод је стабилна здравствена установа и ради свој
посао максимално професионално на општу добробит
грађана. Један од актуелних

Страну припремила
Драгана

Кожан

дина. Сви рокови за пресеље ње су пробијени, а објекат је и
2016. годину дочекао недовршен. Због чега се то десило?
– Нерешено питање простора датира из много ранијег
периода. Треба подсетити да
је Завод имао своју зграду у
близини дома „Споменак”,
али је она продата и одређено
је да Заводу привремено припадне први спрат Интерног
блока Опште болнице. У том
моменту то можда јесте било
довољно простора будући да
су услуге које су тада пружане
биле далеко мањег обима него што је то данас случај. С
временом је проблем недостатка адекватног наменског
простора постајао све израженији, па сам још 2005. године
покренула то питање. Ваља
истаћи да од 24 завода, колико их је укупно у Србији, само
овај у Панчеву нема своју

зграду, што је чак и парадоксално ако се узме у обзир стање животне средине у граду.
Зато је 2008. године и започета градња зграде на месту некадашњег Грудног одељења у
Улици Милоша Обреновића.
Но недостатак средстава и
проблеми са извођачем радова, који је двапут мењан, као и
други фактори, утицали су на
то да се читав посао отегне.
Постојале су и отежавајуће
околности у вези с прикључивањем на електричну енергију
и топловод. Тада је речено да
ће то бити решавано у ходу.
Нажалост, то се није десило,
тако да је зграда сазидана,
стављена под кров и омалтерисана и ја сам је као такву
предала тадашњој директорки. Она је током свог мандата
успела да реши проблем струје и грејања.
• Према последњим пред виђањима, требало је да обје кат буде завршен до краја
прошле године. Где је поново
запело?
– У међувремену је дошло
до промене Закона о изградњи, тако да сада комплетна
пројектна
документација
мора да претрпи одређене
измене, како би се ускладила са садашњом законском
регулативом. Након тога
треба сачекати на добијање
нове дозволе и онда предстоји избор извођача радова и
наставак посла. Због свега
тога незахвално је поново
давати било какву прогнозу
када ће се пресељење напокон догодити. Ипак, уверена
сам да и сада постоји добра
воља да се проблем реши,
као што је то био случај и
свих претходних година. Изузетно нам је важан наменски простор, а поготово простор за лабораторије. С пра-

вом и са сигурношћу могу
рећи да су наша хемијска и
микробиолошка лабораторија међу најбољима у Србији. Имамо стручни кадар и
знање и спремни смо за увођење нових услуга и анализа,
али то је у овом тренутку немогуће без адекватних просторија и опреме. Дакле,
обим постојећих услуга можемо повећати, али нове нисмо у могућности да уведемо
док се не преселимо.
• Чини се да се улога и зна чај Завода додатно појачава ју пропорционално прибли жавању Србије Европској
унији. Да ли правна лица мо гу очекивати вашу подршку
приликом усклађивања свог
пословања са европским
стандардима?
– Свакако, то је нешто што
се подразумева. Завод ради
послове према Министарству
здравља, Републичком фонду
за здравствено осигурање и
према трећим корисницима,
а то су све локалне самоуправе, јавна и јавна комунална
предузећа, приватна лица,
угоститељски објекти и други. Имамо око триста уговора
с правним лицима на годишњем нивоу. Здравствена
контрола је од давнина неопходна, али тачно је да ће бити
подигнута на још виши ниво с
припремама државе за улазак
у Европску унију. Познато је
колико су европски закони
ригорозни, тако да све установе и фирме треба да буду
свесне да ће постојати екстремна здравствена контрола
и треба да благовремено почну да уводе европске стандарде. Ту ће им Завод бити добар
партнер, будући да ће баш
ова установа радити неопходне анализе квалитета и квантитета.

ЈОШ НИJЕ КАСНО
ЗА ВАКЦИНУ ПРОТИВ ГРИПА
Зимски период је време када су случајеви грипа, па и епидемије те болести, очекивани и уобичајени. Докторка каже
да је ситуација у јужном Банату засад мирна.
– Немамо значајније повећање броја оболелих од грипа,
а оно што је охрабрујуће, јесте да вакцине има и да грађани још увек могу да се вакцинишу. Потребно је само да се
јаве свом изабраном лекару. Важно је, наравно, спроводити и превентивне мере, како бисмо се штитили од болести:
треба избегавати масовна окупљања и боравак у затвореном простору у присуству већ оболелих, проветравати просторије, што више конзумирати воће и поврће богато витамином Ц и свакако се јавити лекару у случају било каквих
симптома. Увек апелујем на грађане да се не лече сами, а
поготово да не узимају антибиотике на своју руку или чак
превентивно, као што је чест случај у пракси – нагласила је
Лазићева.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БОЖИЋА У ДОЛОВУ

У ДУХУ ПРАЗНИКА И ТРАДИЦИJЕ
Доловци су и ове године свечано прославили божићне дане у својим црквама, домовима и на улицама. Доследно су
поштовани традиционални
обичаји, од којих су неки
својствени само за то место
на обронцима Делиблатске
пешчаре.
Прославу великог празника
су божићном дружионицом
још у уторак, 5. јануара, започела деца, која су током 2015.
године учествовала у радионицама – дружионицама Дома културе, менторке Јоване
Радоњин. Она је, уз помоћ
свештеника Бојана Гавриловића, окупила у Великој цркви двадесетак малишана узраста од три до шест година
не би ли уз игру и дружење
схватили симболику како самог великог празника Божића, тако и појединих обичаја у
вези с тим даном. Дечаци су у
порти цркве симулирали одлазак у шуму по бадњак, док
су девојчице месиле чесницу
уз стављање неизоставног
новчића. Након тога су сви заједно ишли око цркве, у потрази за Божићем у виду сламе, уз уобичајене повике:
„Пију, пију, квоц, квоц”. На
крају су посипани зрневљем
жита и кукуруза, али су се и
ваљали у слами.

– од четвртка до среде –

Банатски Брестовац: У току
су радови на кречењу сале у
Дому културе и кино-фото
клубу. Проблем паса луталица је све алармантнији,
нарочито откад су ових дана две особе уједене.
Банатско Ново Село: Свечана седница Скупштине Месне заједнице планирана за
уторак, 29. децембар, није
одржана због недостатка
кворума. Промоција фотомонографије о Новом Селу

Бадњи дан је почео организованим одласком у Пешчару
по бадњак. Двадесетак млађих
мештана, уз свештеника и
хармоникаша, кренуло је са
два велика трактора пут „банатске Сахаре” у раним јутарњим часовима. Након неколико сати весела дружина се вратила у Долово с бадњацима,
који су по подне паљени у
портама Велике и Мале цркве,
након краће службе у самим
храмовима, уз присуство више

Девојчице месиле чесницу
стотина мештана. Док је у
порти Велике цркве горео бадњак, а присутни се грејали уз
њега и кувано вино и врућу ракију, додатну топлину унели
су чланови КУД-а „Банатски
вез”, који су одиграли неколико кореографија, што је још
једна од овогодишњих новина.
Први пут у новијој доловачкој историји се на сам дан Божића, након јутарње литургије,
у оба храма ломила чесница.
Најсрећнији су својим кућама

НА ВАЖНИЈИМ МЕСТИМА У НОВОМ СЕЛУ

Засјали рефлектори
Јавно комунално предузеће из
Новог Села недавно је у Улици
маршала Тита, која се може
сматрати најважнијом у том
месту, поставило рефлекторску
расвету. Вредни радници ЈКПа БНС су то урадили на свим
недовољно осветљеним раскрсницама и деловима улица.
Директор предузећа Недељко
Ерак навео је да се снага светиљки разликује зависно од процене
потребе нивоа осветљења.
– Рефлекторе од 400, 250 и
150 вати распоредили смо по
свим важнијим јавним местима у насељу, као што су пијаца,
аутобуска стајалишта, железничка станица, спортска хала,
пошта, паркинг испред шко-

Месне актуелности

ле... Поред тога, набавили смо
и четири канделабра, идентична постојећим, за допуну расвете у делу обновљеног шеталишта у центру насеља и испред образовне установе. Њи-

хово постављање биће условљено повољним временским
приликама – најавио је Ерак.
Када радови буду комплетирани, очекивани трошак износиће
између 350.000 и 400.000 динара.

понели вредан дукат који су добили од свештеника у замену за
новчић који су нашли у свом
комаду чеснице. У том чину су
учествовали махом малишани,
већина оних који су неколико
дана пре тога имали прилику
да се преко дружионице упознају са обичајима у вези са
овим празником. Тако су се и
на сам дан великог празника
ваљали у слами у самој цркви,
опет уз пијукање и квоцање.
Другог дана обележавања
Христовог рођења, у петак, 8.
јануара, организован је вишевековни обичај јахања коња по
доловачким шоровима. Двадесетак коњаника је од раних јутарњих сати „вијало” Божић,
за шта су најпре добили благослов свештеника у порти Велике цркве. Капије доловачких домова чији су домаћини
желели да угосте веселе јахаче
тог дана су биле широм отворене, не би ли се јахачи мало
окрепили у њиховим двориштима. Ту су били и неизоставни хармоникаши и добро
расположење. Занимљиво дружење је и ове године трајало
до касних поподневних сати.
Традиционални обичаји су
нешто што даје посебну чар
празницима, а овогодишње новине приликом доловачке прославе Божића посебно радују.
Охрабрује и чињеница да су
млади и много деце у свему томе учествовали у великом броју.
Н. Радоњин

под називом „Дуње и босиљак”, аутора Илије Бабе,
приређена је у петак, 8. јануара, у малој сали Дома
културе. Наредног дана је
на истом месту одржан традиционалан божићни концерт дечјег и омладинског
хора и оркестра јужног Баната „Дуга”, којим је дириговала Елвира Лалић.
Долово: На дан Божића први пут је приређено ломљење чеснице у оба православна храма, а сутрадан су
коњаници, у складу с вишевековним обичајима, јахали по доловачким улицама.
Десетак деце из дружионица Дома културе у суботу, 9.
јануара, гостовало је у емисији код Пеђолина, која ће
бити емитована 17. јануара
у 10 сати на ТВ каналу „Наша”. Винари су почели да
припремају манифестацију
„Дани вина”.
Глогоњ: У току је изградња
еко-чесме. Окончани су јавни радови у Дому културе, у
оквиру којих је четворо људи одржавало ту установу.
Црквена општина је уочи
Божића организовала паљење бадњака, када су наступили фолклорни ансамбл и
црквени хор, а све је завршено ватрометом.

Иваново: Окончани су јавни
радови Националне службе
за запошљавање, преко којих
су три лица била ангажована
у Дому културе, а једно у Месној заједници. Такође, троје
радника је престало да ради
и у локалној апотеци. Почела
су предавања за пољопривреднике у сарадњи са удружењем „Ивановачки паор”.
Јабука: Скупштина месне
заједнице ће на следећој
седници усвојити финансијски план. Дом културе ће у
недељу између 10 и 12 сати
спровести акцију прикупљања књига за библиотеку.
Качарево: Скупштина месне заједнице ће на следећој седници постићи договор с Туристичким удружењем „Сланинијада” у вези
са организацијом чувене
манифестације. Завод за
трансфузију је приредио
акцију добровољног давања
крви у уторак, 12. јануара, а
одазвао јој се тридесет један грађанин.
Омољица: Зимска школа за
пољопривреднике, која обухвата осам предавања, почиње у понедељак, 18. јануара, када ће се, од 17.30, у
Дому културе представити
фирма „Сингента”. У поменутој установи ускоро се настављају школе цртаног
филма, фолклора и балета.
Старчево: „Покрет Старчево”
основан је у уторак, 12. јануара, када је за председника–општинара изабран Петар Андрејић, његова заменица је Сузана Арсовска, а се-

кретар је Предраг Станковић.
Нова година по јулијанском
календару је, као и досад,
обележена на Тргу неолита уз
топле напитке, вруће крофне,
музику по избору ди-џеја и
неизбежни ватромет.

НОВА ИЗДАЊА ТРИЈУ СЕОСКИХ ГЛАСИЛА

Неке месечно, неке једном годишње
Двадесет осми број „Ивановачког добошара”, први и једини који је изашао у 2015. години, почиње фото-вестима с догађаја у селу и објашњењем
уредника Јосифа Василчина
Марета да је због низа тешких
и непремостивих финансијских проблема лист изашао само једанпут у дванаест месеци.
Следеће стране доносе хронику о важнијим манифестацијама, као што су фото-сафари, Велика Госпојина, „Рибар-

ски дани и ноћи”... Ту је и извештај са учешћа младих Ивановчана на „Спартакијади” у

Бугарској, после чега следи
обиље фото-вести. На тим сликама забележено је буквално
све и свашта: од прославе великог јубилеја – обележавања
140 година Основне школе
„Моша Пијаде”, до необичног
сусрета пса и змије.
Актуелности из школе припремила је Валерија Томић, а
места се нашло и за спорт, матичне књиге и за рубрику „Лепе вести” – фотографије једанаест новорођених беба и осам
тек венчаних парова. Важан
део новина остављен је за ру-

брику „Занимљива Србија” и
тему под називом „Јужнобанатска села”.
У другој половини новина
налазе се стране на језицима
националних мањина (које
годинама карактеришу овај
лист и само село) – на мађарском, палћенском, бугарском,
румунском и словачком, као
и цинцарски кутак.
На последњој, педесет четвртој страни овог „Добошара” је пано с наставним особљем школе „Моше Пијаде” и
последњом генерацијом осмака, којих је укупно деветоро.
Одбијен предлог
Новогодишњи, 264. број месечника „Старчевачке новине” почиње празничним честиткама.
Већ на следећој страни на
мало неуобичајеном месту је
анкета посвећена дочеку нове
године, а на наредној је ударна прича о могућности проширења социјалног становања у насељу Шумице. Против
тог предлога се старчевачка
јавност листом ујединила и
проследила приговор Комисији за планове, која га је одбила и упутила Скупштини
града Панчева на усвајање.
Међутим, највиши орган вла-

сти у Панчеву је напослетку
одбацио тај предлог.
Следеће стране доносе новогодишње поруке свих чинилаца друштвеног живота у месту, а тридесетак њих се осврнуло на протеклу годину. Гост
великог интервјуа је заменик
градоначелника Панчева Саша Левнајић, који најављује

да наредне године насељена
места неће бити запостављена. Ту су и разговори са суграђанином Ђурицом Вењцем,
пекарком Зорицом Јовановић
Георгијевски и лицем с на-

словнице – Исидором Станковић, професионалном шминкерком. Редовне рубрике
„Уопштинавање” и „Цртице
из прошлости” говоре о предновогодишњем лудилу и Јошки Бакарићу, а „Култиватор” је посвећен сећањима
мештанина Пере Лапића и
представљању тинејџерке Катарине Миладиновић.
Као и обично, нису изостали ни извиђаштво, спорт,
школа и културни догађаји,
попут годишњег концерта
КУД-а „Неолит”. Кад је реч о
том добу, по којем је Старчево
чувено у целом свету, веома је
занимљив текст о будућем археолошко-туристичком парку.
Велики јубилеј
Најновији, 124. број „Наших
новина плус” почиње извештајем о активностима комуналног предузећа БНС и удружења „Наше Ново Село” у вези са уређењем места.
Следеће стране говоре о томе да је у октобру вода за пиће била неупотребљива, као и
о посети министарке пољопривреде Снежане Богосављевић Бошковић.
И у овом листу су председници локалних удружења из-

нели своје планове за наредну
годину. Истим поводом је направљен и разговор с председником Скупштине Месне заједнице – Славетом Бојаџиевским, који је, поред осталог,
најавио изградњу капеле. Ту
су и прича о новоформираном удружењу жена „Новосељанке/Boboacele” и стране посвећене школи, култури и
спорту.
Како и доликује, најдоминантније место у новинама има
велики јубилеј – 250 година од
настанка Новог Села. Тим поводом је издата пригодна брошура и припремљен је богат четвородневни програм сачињен од
три изложбе, манифестације
„Банатски хлеб” (у оквиру које
се надметало десетак удружења) и промоције књиге Синише
Којића о српској православној
цркви Свете Тројице. Одржана
је свечана академија под називом „Прецима у част”, а све је
завршено наступом популарног
састава „О. К. бенд”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
ПО ЧЕМУ (У)ПАМТИТИ ГОДИНУ ЗА НАМА (2)

УМЕСТО ТЕЛЕКСА

ДОК СЕ 2016. ЛАГАНО ЗАХУКТАВА...

Две изложбе
Током наредне недеље у нашем граду ће бити отворене
две интересантне изложбе.
Најпре ће суграђани бити у
прилици да у уторак, 19. јануара, у 19 сати, у Галерији
савремене уметности погледају радове с ликовног салона „30 x 30” Културног центра Зрењанина „Тесно... како
ти је кад је тесно... тесно”, међу којима има и радова више
уметника из нашег града.
Другу изложбу, под називом „Панчево очима уметника”, која ће бити отворена наредног четвртка, 21.
јануара, у 19 сати, у фоајеу
Културног центра, прире-

Поред Зорана Пеневског,
Вука Вучковића, Бориса
Станића, Огњена Попови-

диће наша суграђанка Јелена Бадњевац Ристић.

Канда, Коџа и Небојша
Култни бенд из деведесетих
„Канда, Коџа и Небојша”
одржаће анплагд концерт у
петак, 22. јануара, од 20 сати, у дворани Културног
центра. Биће то одлична
прилика да се посетиоци
присете неких хитова, али и
да чују на чему је тај састав
радио у протеклих неколико година. Улазница за овај
догађај кошта 500 динара.

Културни центар

основан 2010. године и досад је забележио читав низ
успешних и добро посећених концерата по целој Србији. Улаз на догађај је
слободан.

чет пет суб нед пон

ЗМАЈЕВО ГНЕЗДО (анимиран)

17.00

ПАНАМА

19.00
21.00

ИСЦЕЉЕЊЕ
АФЕРИМ

вом броју доносимо утиске
о минулој години још четворо занимљивих и изу-

зетно креативних Панчеваца. Уживајте у њиховим
освртима.

МОНИКА ХУСАР, ПИ-АР КЦП-а

Путовати, едуковати се,
упознавати људе

Између „Нове”
и „Дана Вајферта”

Две хиљаде петнаеста ми је
донела креативна путовања
кроз свет уметност и упознавање занимљивих људи и њихових култура. Професионално
су ми изузетно значајне међународне колективне изложбе у
којима сам учествовала током
2015. и представљала радове у
различитим форматима – од
минијатура до слика великих
формата, који су настали у
различитим сликарским техникама.

Издвојила бих своје учешће
на фестивалу уметности „Опен
арт / Дани отворене уметности” у Новом Саду, изложбу
Удружења ликовних уметника
„Светионик” у Модерној гале-

рији Културног центра у Лазаревцу и учешће на изложби
„30 x 30” у организацији Културног центра Зрењанина, коју
ће ускоро и Панчевци моћи да
погледају у Галерији савремене уметности. Током године
сам путовала и радила у дивно
организованим ликовним колонијама: прво у 25. ликовној
колонији „Цртеж” у Дому ученика „Ангелина Којић Гина” у
Зрењанину, а потом, у августу,
у 22. ликовној колонији „Гамзиград” у Зајечару. Учешће у
петнаестој ликовној колонији „Санџак – инспирација
умјетника” у Новом Пазару
инспирисало ме је да наставим своја истраживања у
оквиру ликовних уметности,
али ме је и загрејало да упознајем друге културе, да се и
даље едукујем, информишем
о новим тенденцијама и концептима. Велики подстрек и
освежење у том смислу била
је посета Бијеналу уметности
у Венецији, током којег сам
стекла бољи увид у савремено стваралаштво широм света. Свако такво путовање
оплемењује и обогаћује, а сећања на те тренутке остају
као савршен подстицај за
стварање.

У октобру 2015. године одржан
је први фестивал „Нова” у Панчеву, с посебним акцентом на
савременој музичкој пракси.
Први пут (као део продуцентског тима с Маријом Самарџић
и Николом Марковићем) учествовала сам у организацији
једног вишедневног културног
догађаја. Поред непојмљиве
среће због доброг пријема код
публике и позива за сарадњу
који нам пристижу од уметника и установа културе, најснажнији утисак су оставили наши
покровитељи и њихова срдачност, разумевање и спремност
да помогну некомерцијални
пројекат.
Последњих дана 2015. купила
сам Бернхардову биографију и
празнике провела читајући интригантно штиво о животу једног од мојих омиљених писаца.
Премијера
копродукцијске
представе Народног позоришта
и Културног центра Панчева
„Моје награде” Томаса Бернхарда била је посебан датум у мом
прошлогодишњем календару.
Сјајан комад, одлична режија и
врхунска глума Слободана Бештића највеће су освежење на
нашој позоришној сцени.
Да се у пиву може уживати
уз поштовање локалне тради-

ције, али и квалитетне музичке програме (диксиленд, џез),
сведочи успешно организована и лепо посећена манифестација „Дани Вајферта” Туристичке организације Панчева, у чијој сам припреми са
задовољством учествовала.
Прошлу годину у професионалном смислу обележиће и
вредан рад ресора и Тима за
израду стратегије спорта. У нову годину улазимо с једним врло квалитетним документом,
на основу кога ће Панчево наредних година водити бригу о
свим својим спортистима.
Последњи „Панчевачки џез
фестивал” за мене је био најбољи до сада. Иако ће га сви памтити по доласку велике звезде –
Курта Елинга, „The Bad Plus” и
„Get the Blessing” били су пун
погодак што се мог укуса тиче.

ФИЛИП КРУМЕС, ВИОЛИНИСТА

уто сре

Сабрати утиске, заокружити целину
18.00 18.00 18.00
20.00 20.00 20.00
19.00 19.00 19.00
21.00 21.00 21.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Две године, осам месеци
и двадесет осам ноћи
„Ово је прича о времену
кризе, времену ван времена
које ми називамо временом
чудноватости, а које је потрајало две године, осам месеци и двадесет осам ноћи,
то јест хиљаду ноћи и још
једну приде. И да, живели
смо још хиљаду година од
тих дана, али нас је то време
заувек изменило. Да ли набоље или нагоре, то ће наша
будућност тек показати.”
„Џинови су некада живели међу нама. Ова створења
начињена од ватре без дима
исклизнула су кроз процеп
између светова и преузела
људско рухо. Њихова чаролија одувек је била подједнако опасна и корисна за
људе, а када почне време
чудноватости – обичан баштован почиње да левитира, новорођена беба добија
способност да открије корупцију, духови двојице
давно умрлих филозофа
настављају вековима раније
прекинуту расправу – јасно

ћа и Марине Воденичар,
који су сумирали 2015. у
прошлом „Панчевцу”, у но-

ЈЕЛЕНА ЛАЛИЋ, СЛИКАРКА

Концерт ансамбла
„Камерата”
Следећег петка, 22. јануара, у 20 сати, у дворани
„Аполо” Дома омладине
биће приређен концерт камерног ансамбла „Камерата”. Реч је о саставу који је

Петак, 15. јануар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

У мору ствари које су ми се на
професионалном плану издешавале прошле године подсећање на најзначајније моменте је добра прилика да се саберу утисци и заокружи целина.
Прошла година почиње позивом екипе „ПХ бенда” да свирамо у Албанији. Овакав позив
се прихвата без размишљања,
а мегапозитивна екипа Панчеваца, поред одличне свирке,
обећава и лудачки провод. Диџеј Реид (DJ Raid) илити Раде
Склопић, ултраталентовани
млади човек, позвао ме је да
гостујем на његовом првом соло албуму. Промоција „Little
Box-а” одржана је у УК „Пароброд” крајем марта, а увелико
се кују планови за нашу будућу
сарадњу.
„Hot Club of Belgrade” је, поред гостовања у Марибору, небројених клупских, концертних
и фестивалских наступа, анга-

жован да уживо изводи музику
Зорана Симјановића у представи „Мале тајне” Горана Марковића. Премијера је била у „Мадленијануму” крајем марта.
Прошле године сам наставио и
сарадњу са сарајевским саставом „Диванхана” гостовањем
на његовом другом албуму, а
уследили су концерти у Аустрији, Швајцарској, Немачкој, Словенији и Белгији.
Марчело. Геније! Човек
бритког језика и фантастичне
енергије. Поводом прославе
Светског дана џеза у београдском Дому омладине окупља
екипу џезера који су му гостовали на последњем албуму.
Састав добија име „Напети
квинтет” и следе наступи на
најзначајнијим домаћим фестивалима „Eхit”, „Нишвил” и
„Love Fest”, да би све кулминирало великим концертом у
београдској Хали спортова уз

хор, гудачки оркестар и многобројне госте. Поред свирачке улоге, за овај концерт сам
уз Реида написао неколико
аранжмана и дириговао гудачким оркестром.
Лето је почело наступима састава „Shira u’tfila” на „Ethno
Fusion Fest-у”, „Jodiske Kulturfestival-у” у Данској и фестивалу „Глобалтика” у Пољској. Неда Месарош је у сарадњи с Миланом Стојановићем објавила
свој албум „Прстен”, на којем

сам гостовао у неколико нумера, а из Америке је дошао Јожеф Нађ и његов боравак у
Панчеву искористили смо тако
што смо организовали концерте посвећене виолини у џезу, уз
подршку наших другара Салета, Дулета и Аце.
Почетком јуна њујоршка
џез тромбонисткиња Рут Регев
је са својим саставом „R*time”
одржала неколико концерата
у Србији. Обрадовао ме је њен
позив да им се придружим на
концерту који смо одсвирали
у великој сали београдског
Дома омладине.
„Ethno.com” је ове године
одржан по тринаести пут и у
овом издању смо направили
пресек онога што се дешавало
на домаћој world music сцени.
Овај фестивал се с временом
позиционирао као један од најважнијих домаћих world music
догађаја.

БРАНКА БЕШЕВИЋ ГАЈИЋ, РЕДИТЕЉКА
је да су се џинови не само
вратили већ и да нису нарочито пријатељски настројени...”
Салман Ружди, један од
најзначајнијих писаца нашег времена, опојним, раскошним стилом, попут љубавног писма књижевности,
уједињује безвремене митове и актуелна питања нашег
доба у незаборавној приповести која ће вас зачарати.

Два читаоца који до среде, 20. јануара, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Каква је ваша прича о времену кризе?”, наградићемо по једним примерком књиге „Две године, осам месеци и двадесет осам ноћи” Салмана Руждија. Имена добитника 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
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Професионални успеси и жал за мајком
Претходну, 2015. годину памтићу по бројним фестивалима
које сам обишла с филмом
„Лауш” и наградама за то
остварење. Затим, по успешној
реализацији новог филма о
Светој Куманици, који сам урадила у сарадњи са Епархијом
милешевском, професором Гораном Пековићем, епископом
будимљанско-никшићким и
администратором Епархије
милешевске господином Јоаникијем Мићовићем, оцем
Николајем, Батом Пушицом,
уз подршку Града Панчева и
многих других. Сећаћу је се и
по изузетно успешним испитним роковима на постдипломским студијама на Факултету драмских уметности
у Београду, као и по дивним
људима с којима сам сарађи-

вала. Од посебног је значаја
мој сусрет с професионалним
узором, колегом, инспираци-

јом и исконским пријатељем
– легендом југословенског
глумишта – Жарком Лаушевићем. Управо је тај догађај
био кључан да одлучим да
снимам филм о Светој Куманици. Све у свему, када су у
питању професионални ангажмани, каријера, завршени и
започети подухвати, сарадња
са светским продуцентским
кућама итд., 2015. је за мене
била веома успешна. Међутим, она је оставила и неизбрисив траг када је у питању
мој приватни живот, јер сам
морала да се суочим с губитком своје вољене мајке и са
чињеницом да у нове победе
морам кренути без ње и њене
најискреније критике, бодрења и аплауза. Сурово, али постала сам јача захваљујући

вери која ме гледа с неба као
у „Бесмртној песми” Мике
Антића.
Сам крај године памтићу по
божићној манифестацији на
Богословским факултету у Београду, за коју сам урадила
режију и старала се о вођењу
програма. Поред свега наведеног, 2015. ће ми остати у сећању и по завршеном сценарију
за играни дугометражни
филм по мотивима Светог
Николаја Српског, на којем
сам, у сарадњи с професором
Фетијем Даутовићем, радила
две и по године.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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НАШ ГОСТ: НЕМАЊА РОТАР, ДИРЕКТОР КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА

БИJЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ И JОШ ШТОШТА
Немања Ротар је на месту директора Културног центра
Панчева од августа 2012. године. Током тог периода приређен је читав низ програма,
од којих су неки били заиста
врхунског квалитета. С друге
стране, ту установу културе
све више притискају проблеми који се односе на реституцију објеката у којима се одвијају програми КЦП-а. Из
разговора с Ротаром сазнајемо да Културни центар нема
баш неку алтернативу, али и
то да ће ове године све функционисати у истим просторима као и до сада.
ПАНЧЕВАЦ: Крајем године у
Панчеву је отворен савремени
биоскоп „Синестар”. У коли кој мери се то одражава на
рад Културног центра, који је
доскора имао једини биоскоп
у нашем граду? Шта сматрате
излазном стратегијом?
Н. РОТАР: Наставићемо с
комерцијалним филмским
програмом све док има публике. Независно од тога организујемо и пројекције уметничких филмова, којих ће убудуће
бити још више. Имамо идеју
да приказујемо домаће и документарне филмове, што јесте
програм за једну мању циљну
групу, али је едукација публике врло важан сегмент рада
Културног центра Панчева.
• Пре две године је покре нут поступак за враћање зграде у којој је Културни центар
потомцима Оскара Фишгрун да, од којег је она 1947. одузета. Докле се стигло с тим по ступком?
– Поступак је у току. Извршено је вештачење и то даље
стоји, нема конкретних помака. Ми, као установа културе,
мало шта можемо урадити по
том питању, јер то не зависи
од нас. Градски правобранилац ради на том случају, а ми
смо замолили градоначелника Панчева да пошаље писмо
Агенцији за реституцију, којим су надлежни обавештени
о значају ове институције културе и неопходности да сам
објекат остане у власништву
Града, што је он и учинио.
• Друга горућа тема је она
што се односи на будућност Га-

лерије савремене уметности. У
наредном периоду зграда у којој је галеријски простор биће
враћена старим власницима, а
питање нове галерије још није
решено. Притом, уметници
сматрају да њено пресељење у
зграду „Урбанизма” није решење.
– Мислим да је то више питање за локалну самоуправу,
јер она доноси коначне одлуке. Ми можемо дати предлоге
где би се будућа галерија могла налазити... Када смо поменули тај проблем, Дирекција
за изградњу и уређење Панчева нам је понудила свој простор – зграду „Урбанизма”, и
то сасвим бесплатно. Пола године након тога огласила се
група сликара, јер није задовољна тим решењем. Објективно, ту има недостатака, али
не верујем да у граду постоји
одговарајући простор за галерију, тако да би он морао да се
гради, а претпостављам да за
тако нешто нема новца. Тренутно знамо да ће током ове
године Галерија савремене
уметности остати ту где јесте.
• Шта се дешава са депоом
ГСУ? Да ли су све слике сада
на сувом?
– Део слика које су могле да
буду пренесене сада су у новом
депоу, а остале уметнине биће
пребачене у нови депо током

ГРУБАНОВЉЕВА ИЗЛОЖБА У АМСТЕРДАМУ

Нација као
димна завеса
У суботу, 16. јануара, у галерији „Рон Мандос” у Амстердаму биће отворена изложба
радова Ивана Грубанова, панчевачког уметника који је нашу земљу представљао на прошлогодишњем Венецијанском
бијеналу. Та поставка, под називом „Smoke Nation Screen”,
на трагу је тема којима се

уметник бавио у претходном
периоду: застава мрвих нација
и јавне сфере као димне завесе („Behind the Smokescreen”,
Берлин). Како је наведено у
најави изложбе, идеја о нацијама данас представља пуку
димну завесу, иза које су скривени одређени интереси и сложени механизми и процеси.

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РС

Освежење ликовног
фонда
Захваљујући конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2015. годину, фонд Галерије савремене уметности односно Културног центра Панчева ускоро ће
бити богатији за пет нових дела. Како је наведено у решењу
о откупу уметнина, за Културни центар Панчева Република Србија ће купити видео-инсталацију „Пад” Анице Вучетић и слике „Без назива”

Ивана Величковића, „Празник” Бранка Раковића, „Застава” Марка Тирнанића и
„Студија за спомен-обележје”
Ивана Грубанова.
Тај конкурс ће омогућити
опремање просторија Техничке школе „25. мај” делима Вука Вучковића, уметника из
Панчева, а за потребе других
установа културе и социјалне
заштите откупљени су радови
наших суграђана Наташе Теофиловић, Александра Зографа и Жолта Ковача.

овог месеца. На тај начин ће се
после неколико година читав
фонд Галерије савремене
уметности наћи на сувом.
• Да ли се у међ
ћувремену
нешто променило у депоу у
згради „Урбанизма”, пошто
они који су тамо били кажу да
тај простор није адекватан за
чување слика?
– Ако говоримо о томе да
депо није адекватан, треба рећи да нема полица, али ја бих
заиста волео да све у овом
друштву одлично функционише, па да онда и депо слика
Културног центра буде као
онај у „Тејт галерији”. Тај простор је кудикамо бољи од оног
претходног, а полице ће бити
направљене када се стекну
услови.
• А хоће ли се радити кон зервација оних слика којима
је то потребно?
– То такође зависи од тога
колико ћемо новца имати на
располагању.
• Када смо код финансија,
колико је пара из буџета Гра да Панчева намењено за реализацију програма КЦП-а?
Да ли је то довољно?
– Буџетом смо за програмске активности добили суму
сличну оној од прошле године
– око четири милиона динара. С обзиром на време и контекст у којем живимо, тиме
можемо бити задовољни. Ова
институција функционише, за
разлику појединих институција, попут националног музеја или Музеја савремене
уметности у Београду. Наравно да никад није довољно, али
може се рећи да смо имали
успешну годину с буџетом којим смо у 2015. години располагали. Напоменућу да је само за Бијенале дато мање, по-

што су пре две године била
издвојена три милиона, а ове
године два милиона динара.
• Поменули сте Бијенале.
Да ли се зна ко ће бити селек тор и која ће бити тема?
– Селекторка и уметничка
директорка биће Маријана Коларић. Тим одабиром смо пружили шансу једној младој суграђанки, историчарки уметности, с којом смо имали добру
сарадњу приликом реализације
претходног бијенала, а она је
водила и неколико међународних пројеката и показала се као
захвалан сарадник. Она ће нам
до средине јануара доставити
комплетан концепт Бијенала.
• Поред Бијенала, шта би сте издвојили као најважније
догаћ
ђаје и програме у години
која нам предстоји?
– Ми имамо наше стандардне програме и фестивале
који се овде одигравају – као
што су Панчевачки џез фестивал и „Ethnо.com”, а надамо се и новим позоришним
копродукцијама.
• Како бисте оценили 2015.
годину? Каква је она била за
установу којом руководите?
– У прошлој години смо
имали две копродукције, захваљујући којима су настале
представе „Моје награде” и
„Лени Рифенштал”, врло значајне и можда најангажованије
представе прошле године на
домаћој сцени. Имали смо један од најуспешнијих џез фестивала, о којем је први пут писала и страна штампа. Гост фестивала био је и Курт Елинг,
који слови за велику звезду
светске џез сцене. У ликовном
смислу мислим да је успешно
то што смо спасли слике од
пропадања, а било је одличних
изложби. Такође, имали смо
добар дечји позоришни програм, реализован је одличан
ПАФФ и приређено је више
домаћих филмских премијера.
• Будући да сте радник у
култури, какав је ваш став
према измештању скулптуре
„Две жене” Саве Сандића и
постављању новог споменика?
– Мислим да је демократска
процедура поштована и спроведена и ту не видим проблем.
Такође, сматрам да значајне
личности из прошлости треба
да добију споменик. Неговање
културне баштине је одлика
свих озбиљних нација. Али
сматрам да је непромишљено и
недопустиво да се под плаштом
бриге за уметност подвлаче и
опасне политичке пароле типа
„некритичко посрбљавање Војводине”, јер то је, како рече
академик Љубомир Симовић,
„призивање злих духова прошлости”, које морамо заувек
држати затворене у боци.

„МИЛАН РАКИЋ” ИВАНКИ РАДМАНОВИЋ

Награда за „Рајски кавез”
У петак, 15. јануара, у 12 сати,
у Удружењу књижевника Србије нашој суграђанки песникињи Иванки Радмановић биће уручена књижевна награда
„Милан Ракић” за песничку
збирку „Рајски кавез”. Реч је о
престижној награди која се
сваке године додељује искључиво члановима Удружења
књижевника Србије за највреднију песничку књигу објављену у претходној години.
– Будући да је „Рајски кавез” моја друга збирка песама,
изузетно сам почаствована и
узбуђена што ју је Удружење
књижевника Србије препознало као књигу која завређује
ову престижну награду. Потврда од стране чланова Удружења књижевника Србије, реномираних писаца и песника,
у години кад Удружење слави
110 година постојања, за мене

је изузетно признање. Сама
награда значи да моје даље
стваралаштво мора да оправда ову част – изјавила је Иванка Радмановић.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Деспот Стефан
Лазаревић” Лукe Мичете
Лука Мичета је исписао биографију првог Београђанина, једне од најистакнутијих
личности политичког и културног живота средњовековне Србије, у књизи „Деспот Стефан Лазаревић”.
Син кнеза Лазара, деспот
Стефан, био је владар несвакидашњег дара и великих способности. Остало
му је у наследство пропало
српско царство, на чијим је
рушевинама створио моћну деспотовину. Као владара красила га је мудрост, а
као војсковођу храброст и
витештво. Српска држава је
после Косовске битке трајала још седамдесет година
управо захваљујући заслузи
и умећу деспота Стефана.
Писац песме „Слово љубве”, градитељ Манасије, поборник књижевности и
уметности, Стефан Лазаревић је учествовао у више
битака него иједан његов
претходник на српском
трону. Колико је умео да
буде суров и опасан у ратовима, толико је био префињен и одмерен у својим
књижевним настојањима.
Колико су државнички успеси били плод његовог политичког талента и снаге
великог витеза, толико су
његови књижевни домети
били такође резултат његовог дара, изнијансираног

укуса и високе, немањићке
културе. То му је обезбедило да у српској историји буде овековечен као храбар,
али и мудар владалац, за кога је Милош Н. Ђурић рекао
да се највише приближио
идеалу владара-филозофа.
„Деспот Стефан Лазаревић” је пета књига о српским
владарима Луке Мичете.
Написао је биографије Стефана Немање, Стефана Дечанског и Стефана Првовенчаног и покушао да представи каквим су све културним
делима Немањићи задужили Србе, али и светску културу. Испричао је и причу о
краљу Петру Другом Карађорђевићу и судбини династије која је цео век провела
у прогонству.

Два најбржа читаоца који до среде, 20. јануара, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које особине (треба да) красе доброг
владара?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Деспот Стефан Лазаревић” Лукe Мичете. Имена добитника 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 (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
За добре и лоше дане
Снежана Филиповић,
новинарка
КЊИГА: У последње време
најјачи утисак на мене оставила је књига „Жене које трче с вуковима”, чија је ауторка Клариса Пинкола Естес,
јунговска психоаналитичарка. Књига шаље поруку женама да следе своју природу
и инстинкте у друштву које
их често удаљава од њихове
суштине, настојећи да их
укалупи у различите улоге.
Свака жена поседује истанчана чула, снагу, издржљивост, храброст, али и „радозналост и борбеност попут
вукова”. Стереотипи и друштвене норме отупљују јој
инстинкте, гуше је, она постаје склона самообмањивању, слепа на искоришћавање,
па „наивна, оставља снове
расуте по путу”. Књига шаље
поруку женама да не игноришу своју моћ перцепције, интуицију и унутрашњи глас, да
постављају питања, буду радознале, да виде то што виде,
чују то што чују и делују онако како дубоко у себи знају да
треба. Снажна и страствена
књига коју треба да прочитају жене, али и мушкарци којима је стало да разумеју своје партнерке.
ФИЛМ „Последњи кинески
цар” Бернарда Бертолучија,
из 1987. године, добитник је
девет „Оскара”. То је први
дугометражни филм за који
је кинеска влада дала одобрење да се снима у Забрањеном граду. Фасцинантна
прича о судбини Пу Јиa, по-

следњег кинеског цара, од
његовог строгог васпитања и
владарског живота до заробљеништва. Цар, који је за
време Маове владавине постао вртлар, после неколико
деценија се враћа у Забрањени град као обичан туриста и
тамо среће дечака коме као
доказ о томе ко је он заиста
има да понуди само цврчка,
једном давно скривеног иза
трона, јер је свако друго подсећање на његов претходни
живот избрисано. Лепа и
дирљива прича о једном тешком времену, која се може
више пута гледати с подједнаким интересовањем.
МУЗИКА: Две песме, наизглед потпуно различите,
имају нешто заједничко –
добре су за подизање расположења. Прва је „I Will Survive”, један од највећих хитова свих времена у извођењу одличне Глорије Гејнор,
а друга – песма Нине Бадрић „За добре и лоше дане”. Пуне енергије и оптимизма, одличан су избор за
леп почетак године у којој
ће нам управо енергија и оптимизам највише требати.
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ПОЗИВ РЕГРУТИМА

ПРВА ПРОСЛАВА У СЛОБОДИ

Увођење у војну
евиденцију

СРЕЋНА ВАМ НОВА 1946. ГОДИНА!

Регионални центар Министарства одбране Панчево
упутио је позив регрутима
ради увођења у војну евиденцију.
„На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези и члана 4.
став 3. Уредбе о начину и
поступку извршавања војне,
радне и материјалне обавезе, позивамо сва лица мушког пола рођена 1998. године и старијих годишта
(1986–1997) која из одређених разлога нису уведена у
војну евиденцију у кален-

дарској години у којој су навршила осамнаест година
живота да се јаве у центру
Министарства одбране Панчево, у Улици Милоша
Обреновића број 1, на че-

твртом спрату, у соби број
10, ради увођења у војну
евиденцију. Увођење у војну
евиденцију вршиће се сваког радног дана од 9 до 14
часова у периоду од 1. фебруара до 29. фебруара
2016. године. Регрут који се
уводи у војну евиденцију
треба да понесе личну карту, а уколико је не поседује,
држављанство Републике
Србије доказује изводом из
матичне књиге рођених или
уверењем о држављанству, а
у иностранству важећом
путном исправом. Регрути

који бораве у иностранству
дужни су да се ради увођења
у војну евиденцију јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву
Републике Србије.”

АКЦИЈА „СТОП ПЕТАРДАМА”

Кажњавати
„пиротехничаре”

Умукли су моћни топови, каћуше, „максими”, пушкомитраљези, пушке, пиштољи;
авионске бомбе нису више разарале села и градове. Ратни
сукоби на територији целе
бивше краљевине престали су
15. маја 1945. Настао је период обнове и изградње разорене, сада слободне Демократске Федеративне Југославије
(ДФЈ).
Нова 1946. година, прва после рата, у целој земљи, па и у
Панчеву, прослављена је свечано, колико су то услови дозвољавали. Лепо су били
украшени излози бројних ситних трговаца и занатлија, као
и јеврејске трговачке радње
(Адлера, Офнера, Дајча, Фишгрунда), страдале у погрому
окупационе силе 1941. Под
управом нових власти имале
су и нове називе: „Сремац”,
„Грамаг” и „Ранапоз”, а чувена Солманова радња добила је
име „Први мај”. Фијакеристи
који су понеког припитог
Панчевца возили кући украсили су своје фијакере.
У бившој Вајфертовој пивари, после рата Војној пивари,
дочек нове године организовала је нова партизанска
власт. Позвани су политичари, чланице АФЖ-а, Народног фронта, војна лица, синдикалци... На репертоару су
биле народне, забавне и партизанске песме, али и музика
за игру. Поједине другарице у
униформи, с пиштољем за појасом, са својим каваљерима
су играле валцер и танго.
У хотелу „Слобода” друштво је било другог кова: чиновници, банкарски службеници, адвокати, лекари, богате занатлије, фабриканти,
професори, трговци... са супругама. Оркестар је свирао
шлагере, романсе, старе из-

ворне народне песме, музику
из филмова и за игру, али и
класичну музику: Бетовена,
Моцарта, Дебисија... Лепо обучене госпође, господа, госпођице и млада господа играли
су уз звуке Штраусовог валцера „На лепом плавом Дунаву”.
Неки гости су се забављали у
билијар сали.
У култној кафани „Турска
глава”, једној од најстаријих у
панчевачкој вароши, било је
врло забавно уз музику циганског оркестра. Друштво је било весело: земљоделци, фабрички радници, бродари,
пријатељице ноћи.. Точени
су: пиво у кригле, ракија у фићоке (чокање), вино у старинске чаше.
У „Крагујевцу”, старој панчевачкој кафани у којој је, легенда тврди, за време боравка
у Панчеву боемисао велики
српски песник Ђура Јакшић,
гости на дочеку нове 1946. године били су већином железничари, обалски радници и
кочијаши, јер се кафана налазила преко пута железничке
станице на Тамишу. У њој је,
касније, снимљена култна
сцена из филма „Скупљачи

перја” са Бекимом Фехмијуом и Оливером Вучо.
У предратној кафани „Југославија”, сада седишту друштвенополитичких организација IV рејона, на углу Старчевачке и Насипске улице,
организован је дочек на којем
су били чланови Народног
фронта, УСАОЈ-а, чланице
АФЖ-а и њихови гости. У сали је био изложен новогодишњи број зидних новина с
текстовима из борбе и изградње земље, причице, анегдоте,
цртежи, фотографије...
Стални гости били су на дочеку и у кафанама: „Балкан”,
„Београд”, „Славина”, „Удица”, „Патка”, „Златна штука”,

„Касина”, „Фортуна”, „Лепа
Мара”, „Једнорог”, „Долина”... И свуда је било лепо и
весело уз иће и пиће, музику
и песму.
Многи Панчевци определили су се да нову годину дочекају у породичној (родбинској) или комшијској варијанти: сакупе се, понесу мало ића
и пића, грамофон или радио,
карте, шах... С грамофона или

ЧЕТРДЕСЕТ ДАНА ДРУМОВИМА ИНДИЈЕ И НЕПАЛА (1)

радија чули су се Вуле Јефтић, Анђелија Милић, Мара
Ђорђевић, Мијат Мијатовић,
Зорка и Богдан Буташ, Олга
Јанчевецка... и шлагери и музика за игру из разних европских градова: Париза, Лондона, Будимпеште, Рима. У веселом друштву време је брзо
протицало. Играло се, мезетило, помало пило, заједнички певало...
Тачно у поноћ искључена је
струја у целом граду. Стигла
је нова 1946. година! Уследило је грљење, љубљење, исказивање најлепших жеља... По
укључењу струје с радио-апарата чуо се глас свемоћног
председника државе, који је
својим поданицима честитао
Нову годину.
Улицом је одзвањао топот
коња, неки фијакериста је одвозио грађане с дочека њиховим кућама. Испод прозора су
се чули тихи гласови и пољупци: младић и девојка су се растајали после веселе и непроспаване ноћи и одлазили на
починак. По целом граду се
орило: срећна вам нова 1946.
година!
Георгије Милошевић

ПИШЕ: СЛОБОДАН МОМЧИЛОВИЋ

ИНДИЈА – УЗДУЖ И ПОПРЕКО
Скуп грађана којим су се
Панчевци прикључили акцији „Стоп петардама” одржан је у недељу, 10. јануара,
на платоу испред Градске
управе.
На тај начин је надлежнима поручено да зауставе повређивање деце и љубимаца
услед неадекватног кори-

шћења петарди и осталих
пиротехничких средстава.
Окупљенима је дељен
проглас о томе да оне који
експлозивним материјалом
ремете јавни ред и мир или
угрожавају безбедност грађана и животиња, треба одговарајуће санкционисати.
Ј. Ф.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Да је мама рекла „не”
У прошлом броју нашег листа питали смо вас која институција у Србији претвара
снове у стварност. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Дрска чедност” Норе
Робертс за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Само она институција
која ради свој посао. (Ниједна.)” 062/1654...
„Тренутно – Државна лутрија Србије и понеки таст
дубоког џепа.” 064/9694...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање колико оно неизго-

ворено може утицати на
судбину појединца. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Време дивљих орхидеја” Никол Фоселер.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:
„Да је мама тати рекла само ’не’, не би било мене, а
овако она прећута и ево мене.” 060/6672...
„Веома. Ево, ако не изговорим (не напишем) одговор на ваше питање, изгубићу прилику да добијем књигу.” 064/3172...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.

Идеја о истраживању и упознавању индијског потконтинента одувек је тињала у мојој
глави. Ипак, она је морала да
сачека боља времена.
Пошто је брижљиво испланирано путовање за Венецуелу, Колумбију, Еквадор, Панаму и остале централноамеричке пределе у јануару 2015.
отказано због проблема с колумбијском визом, изненада и
сасвим непланирано преда
мном су се широм отворила
oдшкринута врата Индије и
Непала. У уторак, 3. марта
2015, на измаку кишне и ветровите панчевачке зиме,
преко Дубаија, након седам
сати лета, обрео сам се у вишемилионском Њу Делхију.
Између пола три и три сата
ујутру по локалном времену
сам се прастарим таксијем,
кроз лепљиву ноћ препуну
смога, запутио полупразним и
прашњавим улицама Делхија у
хотел у центру града. Хотел
„Лорд Кришна ин”, смештен у
самом срцу старог туристичког
и трговачког центра главног
града Пахарганџу, биће мој
дом у наредних неколико дана
за свега четири стотине индијских рупија, или нешто мање
од шест евра дневно.
После кратког предаха из
сна ме је тргла невероватна бука, врева налик удаљеној грмљавини. Град се сасвим разбудио и журно кренуо у нови
дан. Разменивши у оближњој
мењачници новчаницу од сто
евра за гомилу похабаних рупија, не губећи време, попео
сам се стрмим и узаним степеницама до ресторана смештеног на равном крову хотела. Ту

сам после континенталног доручка обезбедио две боце воде,
пошто се чудновата текућина
из водоводне мреже у читавој
Индији не препоручује за пиће.
Све се овде посебно плаћа. За
боцу воде издвојио сам око четрдесет, а за доручак још сто
педесет динара. Ништа страшно, с обзиром на то да се налазим у централној, самим тим
и најскупљој градској четврти.
Густа измаглица од претераног аерозагађења сасвим се
подигла изнад градских кровова. Лагано испијајући црни

Република Индија, као седма по величини држава у свету, а друга по насељености, са
својих милијарду и три стотине милиона становника, са 28
савезних држава и седам савезних територија, смештена у
јужној Азији као центар некада великих трговачких путева
и значајних царевина, представља колевку једне од четири најстарије цивилизације и
три најзначајније религије:
будизма, хиндуизма и ислама.
Још од древних времена становништво ових предела чини-

од невероватно примитивних,
како живе неке племена централне Индије, до високоцивилизованих у великим културним и привредним центрима
смештеним на југу земље.
Како би се на огромном
простору људи лакше споразумевали, одлучено је да се уз
хинди и енглески језик уведе
у званичну употребу. У парламенту се користи шeснаест језика, а у употреби је у овој великој земљи још преко 250
различитих дијалеката и наречја.

ИНДИЈА
Површина
3.280.000 км2
Становништво
1.300.000
Временска зона
+ 5 сати и 30 мин.
1 евро
66–69,50 рупија
1 долар
58–62,50 рупија

индијски чај, с терасе хотела у
неверици сам посматрао свеопшту гужву, саобраћајни хаос, људе, жене, децу, псе, измешану гомилу како се тиска
око многобројних уличних тезги и продавница, где се увек
нешто продаје и купује. Гледао
сам невероватан свет у коме
сам се изненада обрео. Осећам
да сам већ део необичног градског вртлога. Преда мном лежи и дише Индија у уобичајеној свакодневној рутини.

ле су различите скупине народа, сложени мозаик раса, етничких група и читавих заједница. Многи од њих доселили
су се из далеких крајева, мешајући се са староседеоцима из
долине моћне реке Инд. Они су
заједно стварали нове културе и
обичаје, о чему данас сведоче
стотине преживелих језика и
најразличитијих наречја. Ове
разлике су још увек присутне у
култури и материјалном богатству. Животни услови варирају

Клима је суптропска, тропска и екваторијална. Просечне
температуре у јануару су од 13
степени у Делхију до 25 степени на југу земље. У јулу се температуре крећу од 32 до преко
40 степени у делти Сандербанс
и пустињама Раџастана.
У потрази за смислом и аутентичним искуством, наредних 40 дана превалићу пространствима Индије и Непала
готово 8.000 километара. Ово
је прича о том путу.
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АУТОМОБИЛ НАСТАО ИЗ СНОВА (2)

ОСТАВЉЕНИ У ШУМИ

Најскупљи модел
свих времена
Еторе заслужан за
развој железнице
Свој сан о стварању савршеног
аутомобила који је био идеалан спој перформанси и елеганције Еторе је остварио
1926. године, када је направљен „тип 41 ројал”. То је било
најскупље возило које је икада
направљено, чак и када његову цену упоредимо с ценама
данашњих луксузних модела.
Породична трагедија
Међутим, тај модел није имао
великог успеха на тржишту
јер је уследила велика финансијска криза, а фабрици се
никако није исплатила производња. Продата су свега три
аутомобила. Треба поменути
чињеницу да је једно од поменута три возила на аукцији у
Лондону 1987. године продато за невероватних пет и по
милиона фунти.
Светска економска криза је
захватила и Француску, где су
се налазила „Бугатијева” постројења за производњу. Фабрика је била у финансијским проблемима, али је добила помоћ
владе. Заузврат је Бугати морао
да започне развој брзих возова.
Тако је настао ауторејл, једна
врста воза намењена превозу
путника која највише подсећа
на данашње електромоторне возове без локомотиве. Први модел тог транспортног средства
био је опремљен баш мотором
из модела „тип 41 ројал”.

То „чудо” на шинама је тада
поставило светски рекорд тог
времена као најбржи воз покретан мотором са унутрашњим сагоревањем. За поменуте перформансе био је заслужан масивни мотор баш из
модела „тип 41”, радне запремине дванаест и по литара,
снаге 300 „коња”, који се
убраја у највеће аутомобилске
моторе икада направљене.
Последња велика победа
тима „Бугати” у ауто-спорту
била је она забележена на трци „Ле Ман” 1939. године. На
захтев Етореовог сина, за ту
намену је направљен модел
„тип 57”, који је имао мотор с
компресором. Победу су феноменалном вожњом однели
Пјер Вимил и Пјер Вејрон, возачи тима „Бугати”. Нажа-

лост, исте године 11. августа
Бугатијев син Жан је погинуо
тестирајући управо „тип 57”, а
свега неколико дана касније
избија Други светски рат.
Након највећег сукоба у људској историји у више наврата је
покушано оживљавање производње у фабрици, али безуспешно. Крајем августа 1947. Еторе Бугати је преминуо од упале
плућа у 66. години, на лечењу у
војној болници у Паризу. Након његове смрти бренд „Бугати” је наставио да живи у виду
партнерства неколико компанија, али то није дало резултате
који су се очекивали од фабрике оваквог реномеа.
Безуспешни покушаји
„Хиспано-Суиза”, произвођач
авиона, 1963. године је постао
већински власник „Бугатија”,
да би 1987. Романо Артиоли
откупио сва права на име
бренда и започео производњу
супераутомобила у Кампалијану у Италији. Развој првог
аутомобила је трајао неколико
година, а први „бугати” из тих
постројења представљен је
1991. у Паризу. Модел је имао
ознаку ЕБ 110 (иницијали
Етореа Бугатија), а направљен
је у част 110 година од рођења
идејног творца и првог вла-

сника. Свега три године касније Артиоли проглашава
банкрот, а фабрику преузима
највећи немачки произвођач
аутомобила „Фолксваген” у
жељи да коначно оживи овај
луксузни бренд и постави га
на место које му припада.
Развој модела под окриљем
Немаца је трајао шест година,
да би на ауто-салону у Франкфурту био представљен прототип модела „ЕБ 16.4 вејрон”,
који је носио име једног од возача који су прославили тим
„Бугати” – Пјера Вејрона.
Производња поменутог аутомобила је почела 2005, а када
су први примерци изашли из
производних погона, стручњаци у аутомобилском свету су
означили „вејрон” као најскупљи и најбржи савремени аутомобил, који је могао да достигне максималну брзину од
408 километара на час. И поред ових чињеница, тек недавно је продат последњи од 132
аутомобила, колико их је направљено. Руководство „Фолксвагена” је саопштило да се
аутомобил продавао по цени
од око 1,5 милиона евра, што
није било довољно да се исплати производња и уложени
новац.

Прве генерације популарног
„Хондиног” модела ЦР-В су
као стандардну опрему у гепеку имале конструкцију за
пикник сточић. Даска за покривање пртљажног простора се постављала на поменуту конструкцију и тако се
добијао згодан сточић, који
је добро служио при одласку
на излете у природу.
Коњске запреге су почетком
двадесетог века и даље биле
примарно средство превоза.
Будући да се због тога на улицама често могао наћи коњски измет, који је ширио непријатан мирис, аутомобили
су се тада сматрали еколошки
прихватљивијим од кочија.
У једној белгијској шуми је
откривен јединствен „саобраћајни застој”. На напуштеном импровизованом
путу пронађене су олупине
више десетина аутомобила
који формирају дугачку колону кроз шуму, а још увек
није утврђено како су возила
доспела на то место. Према
једној верзији коју су испричали локални становници,

аутомобиле су оставили амерички војници након Другог
светског рата, јер нису могли
да их утоваре на бродове и
превезу у Сједињене Државе.
Процењује се да на том подручју у Белгији постоје четири оваква „гробља аутомобила” на којима се налази око
петсто напуштених возила.
Данас је потпуно незамисливо да било шта урадите
без рачунара. Развој, пројектовање и дизајн аутомобила
се одавно раде компјутерски, а први аутомобил који
је у потпуности дизајниран
уз помоћ ИТ технологија је
„Фордов” модел „пума”.
Технолошки напредак аутомобилске индустрије се огледа и у производњи ефикаснијих мотора који мање троше, а
самим тим и мање загађују.
Потрошња горива по глави
становника у САД се драстично смањила у раздобљу између 1970. и 2008. године. Током седамдесетих грађанин
Америке је трошио око 2.790
литара бензина годишње, а
данас тај број износи 1.975.

- - - - - САВЕТИ - - - - -

УЉЕ ЈЕ ЗИМИ ГУШЋЕ

Добре навике возача у великој мери утичу на исправност
и дуговечност аутомобила.
Током зимских месеци, поред тога што би требало добро
очистити аутомобил ради боље видљивости, а самим тим
и безбедности, постоји још
једна ствар на коју треба свакако обратити пажњу – загревање мотора.
Постоје опречна мишљења о томе да ли при хладном времену треба кренути
одмах након стартовања
мотора или ипак сачекати
неколико минута. Савремени аутомобили чијим радом
управља рачунар сигурно се
неће угасити када је мотор
хладан, јер централни компјутер убризгава већу количину горива, која је неопходна за адекватан рад. Међутим, и поред тога што се
аутомобил креће без икаквих проблема, постоји нешто што се не види, а то је
густина уља.
На ниским температурама уље је знатно гушће и потребно му је више времена
да се „активира” из картера,
достигне радну температуру
и проциркулише кроз мо-

тор. За циркулацију уља је
задужена пумпа, а она знатно теже дистрибуира уље
које је густо. Напомињемо
да, уз подмазивање, моторно уље служи и за расхлађивање мотора. Колико уље
може бити густо зими, довољно показује мењач, јер
се уље у трансмисији такође
згушњава па је много теже
променити степен преноса
док се лубрикант и у том
склопу не загреје.
Због свега наведеног, без
обзира на то да ли возите аутомобил с карбуратором или
савременији, било би добро
да сачекате бар два до пет
минута пре него што кренете. То време искористите како бисте очистили аутомобил или проверили стање
пнеуматика. Поред тога што
ћете тако спречити оштећења мотора, уштедећете и на
гориву, јер загрејан мотор
троши мање од хладног.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

АУДИ А 4 караван, 1.9
ТДИ, 2000. годиште,
власник,
одличан.
065/210-55-38.
(212398)
ХОНДА сивик 1.5,
плин, бензин, 1990. годиште,
400
евра.
062/816-66-78,
060/376-65-60.
(212443)
ФИЈАТ стило ДТД,
1.900, 2002, због одласка у Русију. 065/26328-78. (212455)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2003/04, петора врата,
купљен у „Делти”, на
име.
064/130-36-02.
(212469)

ГРАНДЕ пунто 1.4,
2008, троја врата, динамик опрема, 85.000 км,
регистрован. 064/13036-02. (212469)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
троја врата, АБС, атестиран плин, 74.000 км,
власник. 064/130-3602. (212469)
ПУНТО 2, 1.2, 2001, 3 В,
клима, одличан, повољно.
064/135-23-42.
(212501)
ЗАСТАВА скала поли,
1.1, пик-ап, прешао
63.000 км, производња
2003, регистрован до
краја 2016. 064/658-3360. (212479)

РЕНО меган 2007, караван, црн, 1.9 ДЦИ, власник. 064/224-13-87.
(212511)
МЕРЦЕДЕС А 140, метан + бензин, година
2000. Регистрован до
14.
априла
2016.
060/522-83-22.
(212587)
ФОРД мондео 1.8, бензин, 2001. годиште, регистрован до октобра.
060/522-83-22.
(212587)
ПРОДАЈЕМ опел астра
караван 2002. годиште.
063/801-92-25.
(212250)
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ПРОДАЈЕМ два аутомобила пасат караван и
фијат
мултипла.
064/359-54-42.
(212594)
МАЗДА 323 Ф, 1990. годиште, бензин + гас,
атестиран до 2019, регистрован до 19. јануара 2016. 063/165-67-81,
064/301-04-48.
(2125554)
ФОРД фокус 2007, сервисна књижица, караван, без улагања. Тел.
065/237-10-09.
(212522)
ПЕЖО 206, 2004, астра
2001, бензинац, може
замена. 064/134-06-30.
(212575)
ЈУГО 45, 1991. годиште,
регистрован, у добром
стању,
350
евра.
065/231-83-92.
(212652)
ПРОДАЈЕМ пасат караван, 2000. годиште, 1.9
ТДИ, опрема, све, одличан.
064/206-55-41.
(212631)
ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД,
2003, на име, 2.300
евра.
063/289-350.
(212640)
ФИЈАТ пунто 1.2, 8 В,
петора врата, клима,
2001, приватан, на име,
1.900 евра. 063/289350. (212640)
СИТРОЕН ксара пикасо, 2006, бензин, гас,
добро очуван. 063/240784. (212574)
ЈУГО флорида 1.6 ин,
2005, пежоов мотор,
клима, подизачи, перфектан. 063/755-85-84.
(212649)
ПАСАТ 1992. годиште,
лимузина, бензин, гас,
1.200, може замена.
064/880-41-66.
(212675)
ФОРД ескорт, дуго регистрован, 1998. годиште, 1.8 ТД, повољно.
061/322-04-94.
(212698)
ЗАСТАВА 10 пунто,
2008, власник, регистрован,
одржаван.
063/227-454. (212700)
ЗАСТАВА 10 пунто,
2006. годиште, врло добар, може замена за
јефтинији.
Тел.
063/818-75-44.
(212712)
ТОЈОТА корола, 2001.
годиште, дизел, у одличном стању, сузуки
џими, 2010, 4 х 4, 1.3 +
плин, као нов. 063/211115. (212714).
ФИЈЕСТА 1.3, 1995. годиште, добро стање, тек
регистрован, власник.
Тел.
064/151-38-96.
(212727)
КАДЕТ суза, 1991. годиште, 1.4 бензин, плин
атестиран. 064/426-0976. (212756)
АЛФА ромео 1.6, 1998.
годиште, власник, регистрован до 27. јула
2016,
900
евра.
064/894-12-03.
(212786)
ПРОДАЈЕМ фолксваген
1987. годиште. 064/12168-87. (212778)
РЕНО 5 кампус, 1990.
годиште, 1.1 економик
мотор,
регистрован,
450 евра. 065/361-1313. (212723)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила и катализатора, продаја делова. 063/78282-69. (212360)

ОТКУП свих врста возила од 80 до 1.500 евра,
продаја половних делова.
069/203-00-44,
064/552-31-19.
(212360)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-0825,
064/230-52-21.
(212470)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
064/849-54-32.
(212421)
НА ПРОДАЈУ метална
гаража
у
центру.
064/157-22-84. (212459)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1. Тел. 065/640-6300. (212471)
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ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1, преко пута
„Фабега”. 064/060-6222. (212507)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/190-09-80.
(212665)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ
8
мм, 16 мм и све врсте
видео-касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288278. (1212434)
МОБИЛНИ ХТЦ 50
евра и LG 385, 30 евра,
продајем. 066/804-4638. (212430)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (212505)

ТВ половни, из увоза,
37, 55, 66, 72. 348-975,
066/348-975. (212509)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПЕРЈАНА јакна уникат
шевињон, мушка црна Л.
064/354-69-76. (212415)

АБРИХТЕР 1.250 W
,Einhel-oв, као нов, повољно. 064/124-65-85
или 354-967. (СМС)
БУКВА, багрем, цер и
сеченице. 064/357-8208. (209002)
БАГРЕМОВА и церова
дрва
на
продају.
060/603-32-32.
(212011)

ПРОДАЈЕМ регал, кауч,
фотеље, сточић, комода, сто и столице.
013/316-301, 064/98622-97. (212406)
ПРОДАЈЕМ краву с телетом, високомлечну,
сименталка. 013/632056. (212407)
БРИКЕТ висококалоричан, еколошки огрев од
храста и букве, преостале количине. 061/29691-67. (и)

ПРАСИЋИ на продају у
Панчеву. 013/234-74-22,
063/810-27-74. (212475)
ДРВО за ложење повољно: багрем, буква, цер.
061/320-28-02.
(212480)
ПРОДАЈЕМ кауч, две
фотеље, плакар, сто и
столице. 064/565-11-36.
(212488)
ОГРЕВНО дрво за ложење, буква, багрем, 3.500
динара. 063/891-72-54.
(212480)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал, гарнитуру мојца,
витрину, комоду, сто +
четири столице, спаваћу собу комплет, комплет кухињу, дечја колица, телевизоре, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ
на дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто-гуме, бицикле, разно. 063/107-78-66. (ф)

ТА пећ, 6 кв, цер, 110 евра.
064/224-13-87. (212511)
ПРЕОСТАЛА огревна
дрва, буква, багрем, цер.
061/624-19-84. (212517)
ПРОДАЈЕМ пулт за више намена. 344-384,
063/304-943. (212689)

СВИЊСКЕ
полутке,
прасићи, квалитетни,
бокс
за
крмаче.
065/614-74-40, 633-250.
(212530)
ПЛАСТЕНИК 3 х 5, метална конструкција, дупли најлон, повољно.
063/240-784. (212574)

БРИКЕТ буков, 4.500
динара, кубик преостала количина, тестера
штил. 064/482-65-53.
(212315)
МАНГУЛИЦЕ без холестерола и концентрата,
може полутке. 062/16716-81. (212392)
ШПОРЕТ, ормари, кревети, столови, ТВ сточић, уљани радијатор,
телевизор. 065/353-0757. (212404)

АУТО-ПРИКОЛИЦА
регистрована до децембра 2016. Изузетно добра. Тел. 063/566-611.
(212549)

ОГЛАСИ

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава, монтирање, гаранција.
060/080-32-15.
(212541)
ПРОДАЈЕМ
прасиће
преко целе године, могућност клања, доставе,
продаја полутки. Борачка 1. 064/306-87-33,
342-819. (212600)
ХИТНО продајем две
фотеље, лежај, кревет,
ТВ сточић, комоду...
Тел.
231-52-91,
064/057-40-35.
(212593)

НЕКОРИШЋЕНИ алуминијумски радијатори
Х 70 за двособан стан.
064/489-40-36. (212589)
ПРОДАЈЕМ комбиновани фрижидер чивилук
са точкићима, нове вунене јоргане. 064/47171-62. (212608)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (212436)
ДВА ТА пећи, исправне,
због увођења централног, обе по 60 евра.
062/966-84-52.
(212443)
АБРИХТЕР циркулар,
пет железних врата, мешалица за бетон, храстов регал. 065/263-2878. (212455)
ПРОДАЈЕМ очувану кухињу, судопера, плус
три дела. Тел. 063/70616-65. (212457)
ПРОДАЈЕМ
меснате
товне свиње, 120 кг, може и клање. 063/812-3604,
062/691-205.
(212458)
ПРОДАЈЕМ
меснате
прасиће екстра квалитета, може и клање, гаранција. 063/812-36-04.
(212458)
ПРОДАЈЕМ класичну
гитару, А-бас прим,
електричну гитару, гитарско појачало. Тел.
064/226-83-34.
(212614)
ПОВОЉНО шпорет индесит, 100 евра, вешмашина вирпул, 100
евра. 064/123-17-88,
354-852. (212648)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2–6 кв, достава, монтирање, гаранција. 064/366-57-87,
335-930. (212651)
СУДОПЕРА с радним
висећим, фрижидер,
судо-машина,
електрични шпорет, вешмашина, микроталасна,
регал, двосед, комода,
ормани, стубна полица,
шиваћа, грејалица. Тел.
063/861-82-66.
(212662)
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ПРОДАЈЕМ балконска
врата, 207 х 81 и два тучана
радијатора.
063/164-32-26. (212676)
ПРОДАЈЕМ преостало
ђубриво компоста, повољно. 064/422-52-40.
(212682)
ПРОДАЈЕМ дрва церова, исечена, исцепана,
вреди погледати. Тел.
064/486-05-98.
(212701)
ПРОДАЈЕМ моторну
тестеру штил 028.
060/035-47-40.
(212713)

ТЕЛЕВИЗОР, мало коришћен, сточић собни,
лустер,
повољно.
062/847-13-62.
(212706)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000
динара.
371-568,
063/773-45-97.
(212711)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину, ТА пећ. Мића,
013/346-790, 064/12973-60. (212586)

ПРОДАЈЕМ неисправну
ТА пећ. Тел. 013/377859,
063/121-33-62.
(212733)
ХИТНО продајем полице и штендере и половну дечју одећу и опрему.
065/406-15-91.
(212729)
ПОВОЉНО продајем
чаробну пећ. 063/81118-48. (212741)
ДВА мермерна стола и
сепареи за кафић на
продају. 063/824-63-51.
(212759)

ПРАСИЋИ меснати на
продају,
могућност
услужног клања. Мића.
064/303-28-68.
(212750)
ПРОДАЈЕМ прасиће,
јагањце и јариће. Услуга клања, печења и доставе. 060/322-47-42.
(212771)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(212766)
КУХИЊСКИ сто, радни
део, шиваћа машина,
магнетофон, таписерија.
064/157-97-07,
063/874-57-56.
(212767)

ПРОДАЈЕМ пећ на
струју, 3,5 кв, мало коришћена.
352-559,
063/705-77-82.
(212780)
ПРОДАЈЕМ француски
лежај, ормане, чивилук,
ТВ полицу, тросед, дечји кревет, шанк + барске столице, комоде,
витрине, кухиња, радни
сто, теписи, трпезаријску витрину, уљани радијатор, угаону седећу,
регал, старе забавнике,
комоду, дечји кревет,
кухињу. 064/155-38-13.
(212780)

ПРОДАЈЕМ кућу 70 м2,
Србијанска 55, издајем
локал, Војвођанска 85.
064/651-16-22.
(212396)
ПРОДАЈЕМ две њиве на
Јабучком путу и плац
10 ари код „Пивашевића”. Може преко рачуна.
060/353-99-10.
(212466)
КУЋА у Омољици, 79
м2, плац 10,30 ари,
струја, вода, телефонска линија, 1/1, власник. 060/629-28-56.
(212403)
У ВОЈЛОВИЦИ продајем две куће на једном
плацу, легализоване.
Тел.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(212433)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стари намештај, старо разно покућство
и
остало.
066/900-79-04.
(212430)
КУПУЈЕМ старе шпорете, веш-машине, фрижидере, бојлере, старо
гвожђе.
Златко,
061/627-06-54,
064/227-68-03.
(212472)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
335-974, 064/366-57-87.
(212651)
КУПУЈЕМ ордење, медаље, значке, сатове,
новац, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(212695)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум, најбоље плаћам.
064/484-13-76.
(212694)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, алуминијум,
бакар, месинг, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/322-0494. (212694)
КУПУЈЕМ гвожђе, обојене метале, веш-машине, замрзиваче, фрижидере,
телевизоре.
061/206-26-24.
(212694)
КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(212709)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарцу са 8 ари плаца,
усељиву. 064/040-8272. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу, цена
38.000 евра. Тел. 26383-40. (212393)

ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан уз доплату.
062/655-244.
(212420)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44 ара, Војловица,
дозвољена
градња.
064/256-35-40.
(212446)
ДЕО куће, почетак
Стрелишта, укњижен +
анекс, замена. 064/95219-80. (212476)

ЛЕГАЛИЗОВАНА укњижена кућа са 7 ари плаца, Аеродром, поред
пруге. 060/338-08-96.
(212525)
УКЊИЖЕНА кућа, Иве
Курјачког 72-а, 14 ари
плаца, фронт 17 м.
064/549-08-78,
064/665-89-64.
(212519)
ЦЕНТАР, 70 м2, 4 ара,
55.000; 130 м2, 65.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (212591)
ЈАБУЧКИ пут, 40 м2, 6,7
ари, 13.000; Баваништански пут, 50 м2, 10
ари, ново, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(212591)
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ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 квадрата. Сутерен + приземље +
спрат. Плац 8 ари. Без
посредника. 065/81131-92. (212671)
ПРОДАЈЕМ засад леске
стар четири године, површине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (212671)
ПРОДАЈЕМ солидну кућу у Панчеву. 066/93700-13. (212686)
КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, плац 4 ара, власник, договор. 065/25887-77. (212688)
НОВА Миса, 100 м2,
приземље + спрат, усељива, 33.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (212685)
ПРОДАЈЕМ ланац земље у Црепаји, Стари
виногради. 060/351-0356. (212690)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици с помоћним
објектима.
Тел.
063/311-281. (212760)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
70 м2, 22 ара, 29.000,
сва
околна
села,
10.000–25.000
евра.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (212591)
НОВИЈА, лепа кућа, квалитетно грађена, Јабучки пут бр. 35, намештај,
изолација, канализација,
укњижено. 064/246-0571, 320-969. (и)
ПЛАЦ са старом кућом,
25 ари у Црепаји, повољно.
063/240-784.
(212571)
СТАРА Миса, кућа 300
м2, 6 ари, 75.000, замена/продаја. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(212577)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 140
м2, 2 ара, 46.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (212577)
ТЕСЛА, кућа, 139 м2, 1,5
ари, 95.000, 95 м2, 4,5
ари, 51.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (212577)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,
с викендицом, Пелистерска 20-и. 063/70187-89. (212572)
ХИТНО продајем кућу,
Стари Тамиш. 063/89121-92. (212604)
ПРОДАЈЕМ усељиву кућу, помоћне објекте у
Банатском Новом Селу.
063/808-40-43.
(212616)
СТАРА Миса, троипособна кућа, 5 ари, 100
м 2,
34.000.
(398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

СИНЂЕЛИЋЕВА, трособна кућа, 88 м2, 2 ара,
30.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
БЛИЗУ центра, петособна кућа, 183 м2, 3,7 ари,
сређена, 75.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)
КУЋА на продају у Цара
Душана, 86 м2. 061/65132-35. (212639)
ДОЊИ град, 120 м2, 4
ара, 45.000. (071), „Самиго инвест”, 062/88656-09. (212658)
ПЛОЧИЦЕ–КОВИН,
120 м2, 12 ари, 20.000.
(071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09.
(212658)
ГРАЂЕВИНСКИ плац,
21 ар, шири центар.
063/389-972. (212658)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на продају на новој Миси, код школе.
063/824-63-51, 373-154.
(212758)
КУЋА, центар, улични
део, М. Пијаде, 98 м2,
заједнички улаз, 30.000
евра. 064/112-34-60.
(212772)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 10 ари, Новосељански пут, повољно.
066/385-289. (212782)
ОМОЉИЦА, нова укњижена, 16.500, Црепаја,
нова, 30.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (212784)
ПРОДАЈЕМ воћњак, башту крај Надела, 28
ари. Тел. 063/771-1849. (212788)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан дворишни, шири центар, све
ново, хитно, 15.500
евра. 065/551-17-22.
(СМС)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
75 + 6 м2, IV спрат, без
лифта, власник. 331079. (211400)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан с
даљинским грејањем,
лифтом и прелепим погледом на Тамиш.
063/786-98-86.
(211772)
ТЕСЛА, стан 45 + тер.,
једноипособан, 2/4, ТА,
водоводне, струјне инсталације
урађене,
укњижен. (253), АГ
„Економик”, 063/82697-09. (211599)
СОДАРА,
двособан
стан, 54 м2, I спрат, балкон, гаража, паркет,
клима,
комплетно
опремљен, 1/1 власник,
35.000 евра. 065/44289-26. (211983)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-03-23.
(212078)
СТАН 53 м2, Мајке Југовића 13, нов, укњижен,
може замена. 060/66105-79. (212146)
КОТЕЖ 1, двособан
стан, 56 м2, адаптиран у
трособан, II/IV, ЦГ, ПВЦ
столарија, застакљена
лођа, цена по договору.
064/813-04-46. (212277)
ДВОСОБАН стан, 62 м2,
Стрелиште, нов паркет,
купатило, столарија.
064/260-05-34.
(212391)

ДВОРИШНИ стан, две
стамбене јединице, Ул.
Марка Краљевића, 40 +
25 м2, (укупно 65 м2),
договор. 065/210-55-38.
(212390)
ПРОДАЈЕМ троипособан стан, Ваљевска 22,
Котеж 2, 80 м2, 49.000
евра, може замена.
069/214-41-49.
(212409)
СОДАРА, троипособан
стан, 83 м2, сређен, могућ је договор. 064/48244-94. (212426)
НА ПРОДАЈУ стан,
Стрелиште, III спрат,
ЦГ, 43 м2. 063/175-6510. (212417)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без посредника. Тел. 063/86758-19. (212440)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту,
62
м 2.
064/170-57-10,
065/824-39-44.
(212477)
СТАН, 41 м2, комплетно
реновиран, нова Миса,
зграда, 17.500 евра.
064/668-97-77.
(212490)
ПАНЧЕВО, Миса, Козарачка, нова кућа 138 м2
бруто, кокомфорна, одмах усељива, власник
1/1, лепо двориште, канализација, струја, вода, асфалт, три паркинга, одлична локација.
Стално 063/637-673.
(212497)

ОДМАХ усељив стан, 78
м2, Стрелиште, два мокра чвора, вреди видети.
064/340-26-43.
(212508)
ПРОДАЈЕМ стан 75 м2,
са двориштем, 1/1, договор. 061/721-12-57.
(212611)

КОТЕЖ 1, једнособан
стан 35 м2, ЦГ, ниско
приземље. 063/354-278.
(212619)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, завршна фаза изградње, Горњи град. Тел.
013/341-789. (212635)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
у центру, миран крај.
064/540-99-87.
(212590)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 54 м2, двособан,
33.000.
(394)„Гоца”,
063/899-77-00. (212591)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
једнособан 18.000; 59
м 2,
двоипособан,
33.000. (394) „Гоца”,
063/899-77-00.
(212591)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, 26 м2, 16.000;
54 м2, двоипособан,
32.000; 71 м2, трособан,
39.000. (394) „Гоца”,
063/899-77-00.
(212591)
КОТЕЖ 2, 47 м2, једноипособан, 27.000; 50 м2
двособан, 25.000; 65 м2,
двоипособан, 36.000.
(394) „Гоца”, 063/89977-00. (212591)
ЦЕНТАР, 35 м2, једноипособни, 50 м2, двоипособни, нови, 650 евра.
(394) „Гоца”, 063/89977-00. (212591)
ЦЕНТАР, 90 м2, трособан, хитно, 42.000; 64
м 2,
двоипособан,
41.000. (394) „Гоца”,
063/899-77-00.
(212591)
СОДАРА, 54 м2, двособан, 28.000; 68 м2, трособан, 36.000. (394)
„Гоца”, 063/899-77-00.
(212591)
ЦЕНТАР, гарсоњера 20
м2, 14.500; америчке 51
м 2,
двособан
леп,
36.000. (394) „Гоца”,
063/899-77-00. (212591)
МИСА, 37 м2, једноипособан, 15.500; 40 м2,
двоипособан, 19.500.
(394) „Гоца”, 063/89977-00. (212591)
ЈЕДНОСОБАН,
ТА,
Стрелиште,
35
м 2,
17.000 евра. (470) „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
Котеж 2, ЦГ, 48 м2 + тераса, одмах усељив,
26.000 евра. (470) „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
ДВОСОБАН, ЦГ, Котеж
1,
тераса,
празан,
32.000 евра. Замена.
(470) „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ДВОИПОСОБАН, Тесла, 68 + 8 терасе, ЦГ,
одмах усељив, квалитетан. (470) „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ЦЕНТАР, двоипособан,
ЦГ, две терасе, усељив
одмах, 41.000 евра.
(470) „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж, 22.000, замена.
(470) „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
СТАНОВИ, новоградња,
78 м2, 650 евра, 45 м2,
700 евра са ПДВ-ом.
062/443-367.
ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, 35 + 5 м2, I, ТА,
16.500. 066/952-42-19.
(212531)
ПРОДАЈЕМ стан у Београду, близу Каленић
пијаце, 3,0, 63 м2, укњижен, у згради. 063/664824. (212535)
СТАН на продају, Стрелиште, 60 м2, II спрат,
ЦГ,
реновиран.
062/646-066. (212547)
СОДАРА,
трособан
стан, I спрат, 74 м2, централно грејање. Тел.
064/616-47-67.
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, ТА,
приземље, једнособан,
одмах усељив, 15.500
евра. Тел. 065/237-1009. (212522)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан,
власник. 063/765-8310. (212559)
ТЕСЛА, двособни 52 м2,
57 м2, 30.000. (324) „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (212562)
ТЕСЛА, 32 м2, једнособан, тераса, 20.000.
(324) „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(212562)
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КОТЕЖ, двособни, 49
м2, 31.500; 65 м2,
35.000. (324) „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(212562)
СТРЕЛИШТЕ, 55 м2,
двособан, 26.000. (324)
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(212562)
СТРОГИ центар, II, ЦГ,
једноипособан, 50 м2,
власник. 063/871-7713. (212567)
ТЕСЛА,
двособан,
51.000, 30.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(212577)
ТЕСЛА, трособан, 61,
35.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (212577)
КОТЕЖ 1, двособан, 57,
31.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (212577)

НОВА Миса, трособан,
85 м2, ЦГ, замена за мањи стан. 064/134-06-30.
(212575)
ДОСИТЕЈА Обрадовића, 65 м2, V, 42.000.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(212528)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 35 м2, ЦГ, 20.000.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(212528)
ЦЕНТАР, двособан, ЕТ,
II, без улагања, 37.000.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(212528)
КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, 31.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (212528)
КОТЕЖ 2, први део, 50
м2, сређен. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(212528)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, ЦГ,
22.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(212528)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан,
нижа
спратност. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(212528)
ПЕПЕЉАРЕ, двособан,
43 м2, ТА, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (212528)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 35 м2, ЕТ, 17.000.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(212528)
ТЕСЛА, двособан, 56 м2,
I, ЦГ, 33.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (212528)

ЦЕНТАР, одличан, двоипособан, V, 63 м2,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
ЦЕНТАР, прелеп дворишни трособан, 82 м2,
мало двориште, 34.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)
КОТЕЖ 2, лукс двособан, 52 м2, I, 35.000, једноипособан, 49 м2, VI,
30.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
ПРОДАЈЕМ салонски
стан, 85 м2, строги центар,
без
улагања.
064/255-61-50.
(212626)
ПРОДАЈЕМ стан, Лава
Толстоја
10.
Тел.
013/402-470. (212627)
ПРОДАЈА/ЗАМЕНА
стан 43 м2, тераса, подрум, ЦГ, за стан без
грејања.
Тесла.
063/845-85-80.
(212646)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, VI,
27.000. (071), „Самиго
инвест”,
062/886-56-09.
(212658)
ТЕСЛА, 36 м2, IV,
21.000. (071), „Самиго
инвест”,
062/886-56-09.
(212658)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, IV,
36.000. (071), „Самиго
инвест”,
062/886-56-09.
(212658)
КОТЕЖ 1, 42 м2, ЦГ, три
собе, тераса, усељив,
30.000. 063/808-95-53.
(212636)
КОПАОНИК, апартмани у сивој фази или
кључ у руке. 064/14352-98. (212680)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
24.000 евра. 066/93700-13. (212686)
КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, 31.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (212685)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, I, ЦГ, 27.000.
(336), „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(212685)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80 м2, II, ЦГ,
41.000, договор. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (212685)
ТЕСЛА, једноипособан,
47 м2, III, ТА, 24.000,
договор.
(336),
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(212685)

МИСА, двоипособан, 60
м2, IV, ТА, 27.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(212685)
ШИРИ центар, двособан, 52 м2, ВП, ТА, усељив, 25.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (212685)
КОТЕЖ 2, једнособан,
38 м2, II, ЦГ, усељив,
23.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(212685)
МАРГИТА, нов двоипособан, приземље, 54 м2,
гас, 38.000. (320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(212697)
КОТЕЖ 2, једнособан,
V, лифт, 36 м2, ЦГ,
19.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (212697)

КОТЕЖ 2, једнособан,
36 м2, ЦГ, V, 19.000.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (212687)
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(212687)
СОДАРА, трособан, 59
м2, II, TA, 35.000. (49),
„Мустанг”,
062/226901. (212687)
ВЕЛИКИ избор дворишних станова, центар,
гарсоњера 19 м2, XIII,
13.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(212586)
САЛОНСКИ, 114 м2,
67.000 и 86 м2, 42.000,
Зеленгора, ВП, двособан, 27.500. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(212586)

ТЕСЛА, једнособан, II,
28 м2, ЦГ, 18.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(212697)
КОТЕЖ 2, троипособан,
VII, 80 м2, ЦГ, 48.000.
(320), „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(212697)
СОДАРА, трособан, III,
83 м2, ЦГ, 45.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(212697)
ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 37.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(212697)
ТЕСЛА, двособан, 54, I,
27.000; једнособан, 28,
II, 18.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (212692)
КОТЕЖ 1, једнособан,
35, 21.000, Цара Лазара, улично, 35, 11.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (212692)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.500.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (212687)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, I, леп распоред, 24.000. (49), „Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (212687)
СОДАРА, леп двособан,
51 м2, V, TA, 24.000.
(49), „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(212687)
СОДАРА, квалитетан
двособан, 67 м2, X, ЦГ,
31.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (212687)

СТАРА Пошта, I, 55 + 6
м2, тераса, 43.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(212586)
СВЕТОЗАРА Милетића,
40 м2, I, 25.000, Котеж,
26 м2, I, 17.500. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (212586)
СОДАРА, приземље, 58
+ 7 м2, тераса, 28.000 и
74 м2, IV, 46.000. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(212586)
ТЕСЛА, двоипособан,
74 м2, II спрат, ЦГ.
069/176-08-57.
(212704)
ПРОДАЈЕМ нов полунамештен стан, 45 м2,
Улица Марка Кулића
25, Панчево. Контакт
063/693-944, 063/313844. (ф)
СОДАРА, двособан, 55
м2, VII спрат, ЦГ,
28.000. 064/121-23-66.
(212744)
ПРОДАЈЕМ стан 50 м2
+ 25 м2, Улица браће Јовановића. 063/815-4448. (212737)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем стан или кућу с Вашим
плодоужитком
(остајете у стану). Ваше
месечне рачуне плаћамо ми. 061/324-40-85.
(212752)

ДАЈЕМ стан, Тесла, за
доживотно издржавање.
060/332-05-92.
(212752)
ТРОСОБАН стан, 78 м2,
X спрат, двостран, зграда Капетаније, 51.000
евра. 064/245-20-41.
(212755)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, IV спрат,
није последњи, сређен.
064/218-15-72.
(212757)
ПРОДАЈЕМ, Котеж 1,
57 м2; Содара, 67 м2.
063/103-22-06,
064/235-34-51.
(212765)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу, без
посредника, власник.
065/681-32-17. (212790)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до
20.000, дајем ауто,
остало кеш, исплата одмах.
064/134-06-30.
(212574)

КУПУЈЕМ једнособан
стан, центар, Котеж 1,
Котеж 2, ниже спратности.
064/188-42-64.
(212608)
КУПУЈЕМО трособан,
четворособан стан, центар. Карађорђева. (320),
„Премиер”, 063/800-4430. (212697)
КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72.
(212757)
КУПУЈЕМ једнособан
стан, без посредника.
063/768-55-76.
(212775)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ
породици
двособан ненамештен
стан на Тесли, ЦГ.
064/175-63-14. (СМС)
ГАРСОЊЕРА, ТА грејање, код Стоматолошког
факултета. 064/386-5596. (212190)
ГАРСОЊЕРА, центар,
М. Пијаде, приземље,
16 м2, заједнички улаз.
064/112-34-60.
(212772)

ЛОКАЛ за радионицу
преко пута новог „Лидла” на Котежу, продајем, 86 м2. 064/255-8737. (212378)

СТРЕЛИШТЕ, 172 м2,
2,25, 46.000; Миса, ПР
+ ПК, 35.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (212784)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22.
(212394)

СТРЕЛИШТЕ, VII, 52,
23.500; Самачки, I, 18,
13.500. (67), „Милка
М”,
063/744-28-66.
(212784)
СТРЕЛИШТЕ, ВП, 35,
15.500; Котеж, ЦГ, 35,
15.500. (67), „Милка
М”,
063/744-28-66.
(212784)

ЦЕНТАР, 58 м2, двоипособан, приземље, намештен, ПВЦ, интерфон.
063/338-865, 065/28030-24. (212401)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Дома Војске,
употреба кухиње и купатила, кабловска и интернет. 065/672-33-00.
(212408)

ОГЛАСИ

КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру,
самцу,
70
евра.
065/353-07-57.
(212404)
ИЗДАЈЕМ собу с употребом кухиње и купатила. 321-408. (212410)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, 45 м2, Котеж
2, почетак Војвођанског
булевара. 013/310-740,
064/929-98-49.
(212432)
ИЗДАЈЕМ кућу. 616024. (212435)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, празан, код Црне
мачке,
80
евра.
064/192-18-14.
(212437)
ИЗДАЈЕМ собу за једног или двојицу мушкараца, центар, повољно.
062/377-345. (212441)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан,
намештен.
060/032-27-09.
(212451)
НАМЕШТЕН једнособан једнособан стан са
ЦГ, у кући, сопствени
улаз.
063/329-309.
(212428)

НА ДУЖИ период издајем стан на Миси у „Тргопродуктовој” згради.
063/893-27-96.
(212502)
ПОЛУНАМЕШТЕН
стан, Стрелиште, 40 м2,
ВП, ЦГ, клима, кабловска, интернет. 063/312848. (212508)
ПОЛУНАМЕШТЕН дворишни једнособан стан
на дуже, код „Турске
главе”.
331-958,
066/331-958. (212526)
ИЗДАЈЕМ
двособан
празан стан, телефон,
централно
грејање.
060/030-11-62.
(212514)
ИЗДАЈЕМ комплет намештене станове, новоградње, у центру града.
Контакт 063/693-298,
063/693-944. (ф)
СТАН за издавање на
дуже, Тесла, двособан,
ЦГ.
060/409-74-50.
(212582)
СТАН 33 м2, Тесла, II
спрат, Милоша Обреновића 57. 063/237-247.
(212533)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1.
062/431-774, 013/355575. (212538)
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ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру са ЦГ. Тел.
064/283-55-41.
(212539)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, Котеж 2, одмах
усељив. 063/721-65-13.
(212544)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Стрелишту.
064/970-80-68.
(212540)
ИЗДАЈЕМ намештен
мањи једнособан стан,
25 м2, ЦГ, на Тесли.
064/140-88-36.
(212557)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу на Тесли, употреба
кухиње, купатила, женској особи. Повољно.
061/132-11-18.
(212560)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, ЦГ.
063/877-25-31.
(212566)
ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан
дворишни
празан стан. 064/22412-60. (212573)
НАМЕШТЕН мањи двособан стан, кабловска,
интернет, грејање, близу центра. 061/689-8622. (212579)
ИЗДАЈЕМ четворособан
полунамештен
стан,
Котеж
2.
345-534,
064/246-05-71. (и)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан са грејањем. Миса,
373-020, 063/784-22-70.
(212606)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, повољно, одмах усељива,
проверите. 065/691-8823,
013/348-114.
(212618)
ИЗДАЈЕМ
двособан
комфоран ненамештен
стан у центру Панчева.
Тел.
013/348-486.
(212621)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан у поткровљу на Содари, повољно. Тел. 063/746-2463. (212622)

ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, парно грејање, ненамештен, издајем. Тел.
064/354-69-01.
ЈЕДНОСОБАН стан с
локалом, 150 евра + депозит, Миса. 063/73544-50, центар Мисе.
(212624)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
Ново, ТА, 70 евра.
069/113-00-73.
(212641)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
100 м2, с окућницом, у
центру Старчева. Тел.
353-500. (212644)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
80 евра, плус депозит.
063/281-891. (212650)
ГАРСОЊЕРА, центар,
ЦГ.
063/389-972.
(212658)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Зеленгора, близу „беовоза”,
ТА грејање, ADSL, IPTV.
064/837-26-28.
(212660)
СТАН за издавање, Карађорђева 94. Панчево.
063/894-21-80.
(2126674)
ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан на Котежу 1. Тел. 060/511-2070. (212678)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан са парним грејањем, 46 м2, на Стрелишту.
062/382-434.
(212705)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен стан у центру, 50
м2, интернет, кабловска, грејање, клима.
063/211-115. (212714)
ИЗДАЈЕМ полунамештен двособан стан на
Котежу 2. 060/252-0173. (212715)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило, издајем станарки у Иванову.
064/372-94-71.
(212716)
ИЗДАЈЕМ једнособан
опремљен стан на Тесли, 120 евра. Контакт
069/542-59-83.
(212726)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у новој
згради, центар, преко
пута Болнице. 063/460660. (212743)
КОТЕЖ 1, једнособан
намештен, ЦГ, кабловска.
063/105-19-00,
060/386-18-11.
(212749)
ДВОСОБАН намештен
стан у кући, центар, Цара Душана, крека + ТА,
Wi-Fi. 064/152-49-17.
(212753)
НАМЕШТЕН једнособан стан, 28 м2, код хотела „Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07.
(212770)
ИЗДАЈЕМ, строги центар, 32 м2 + 20, намештен, 120. 064/659-3468. (212763)
ИЗДАЈЕМ собе за самце
и теренце. 064/305-7301. (212721)
ИЗДАЈЕМ екстра намештен стан у центру
Панчева. Телефон, кабловска. 063/392-408.
(ф)

ЛОКАЛИ

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

ИЗДАЈЕМ локал 20 и 30
м2, Милоша Обреновића 9. 065/461-11-46.
(212448)
ИЗДАЈЕМ
пословни
простор 120 м2, Мите
Топаловића 10, код Социјалног. 063/278-151.
(212463)

ЛОКАЛ за издавање, ауто-перионица или магацин. Тел. 063/849-9407. (212546)
ИЗДАЈЕМ простор за
музичке пробе, Његошева, радионица, гаража,
Карађорђева.
064/994-13-16.
(212581)
ИЗДАЈЕМ локал 60 м2,
или два локала 30 м2.
Његошева. 064/994-1316. (212580)
ИЗДАЈЕМ леп локал,
Тржни центар „Трубач”,
први спрат, 22 м2, на дуже.
064/370-79-47.
(212620)
ПРОДАЈЕМ локал 20
м 2,
центар.
Тел.
063/694-860. (212612)
ИЗДАЈЕМ локал 40 + 10
м2, Синђелићева 35.
Панчево. 064/217-4856. (212630)
ПРЕЛЕП локал у Зеленој пијаци, 25 м2,
15.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
ДВОРИШНА зграда 70
м2, строги центар у добром стању, погодно за
пословни
простор.
062/192-55-94.
(212642)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ,
може и замена локал на
Новосељанском путу
113. Тел. 063/838-3397. (212654)
ЛОКАЛ 42 м2 са станом
42 м2, центар. 062/88656-09. (212658)

РАДЊУ, разрађену, с
комплетним инвентаром, препуштам, бивши
„Стоп маркет”, на углу
М. Пијаде и Светог Саве. Радња је у раду више
од десет година. За информације
позвати
064/170-25-28. (212664)
ПРОДАЈЕМ или издајем локал у центру, 24
м2 и 29 м2. 064/143-5298. (212680)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, три нивоа, центар.
064/867-48-43.
(212683)
ИЗДАЈЕМ локал, прометна локација код пијаце, близу три школе.
060/351-03-56.
(212690)

ИЗДАЈЕМ локал у Панечву, Немањина 8, 26
м 2.
064/184-87-50.
(212732)
ЛОКАЛ на Зеленој пијаци, продајем хитно.
064/426-09-76.
(212751)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
пословну зграду са магацином, комплет опремљена. 062/105-20-12.
(212792)

ПОСАО
ПОНУДА

KAFFE-у „Cruiser” потребан конобар или конобарица који се сналазе у шанку и са тацном.
064/136-00-27. (СМС)
ПОТРЕБНА радница,
млађа особа за рад на
машини за вез (везионица). Није потребно
радно искуство. Пријаве слати на szrmodelkids@gmail.com.
(212245)
ПОТРЕБНИ радници у
перионици аутомобила.
069/108-06-54.
ЧЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”
потребне
раднице за роштиљ и у
кухињи. 063/897-55-04.
(211251)

ПОТРЕБНА жена за рад
у кући старој особи.
013/367-064, 063/73006-973. (212477)
ПЕКАР и помоћник за
хлеб, сомуне и пециво.
„Моја Бојана”, 064/12009-42. (212494)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”
потребне
раднице за кухињу и роштиљ. 063/834-88-10.
(212520)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”
потребне
раднице у кухињи и за
роштиљом. 063/897-5504. (212520)
ПОТРЕБНА шанкерица
у ресторану. 064/64191-83. (212611)
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ПОСАО
ПОНУДА

ФИРМИ „Apex–2010” d.
o. o. потребна радница
са искуством продаје,
књиговодственим знањем и искуством, са
фискалном касом, до
35 година. Звати 8–17
сати. 063/744-65-12.
(212510)
ШНАЈДЕРКА, потребно
основно искуство шивења. Панчево. 060/60014-52. (211632)

АУТО-СЕРВИСУ „Scan
Auto” потребан радник.
064/240-69-63,
013/210-00-78.
(212489)
ПОТРЕБНА радница са
искуством на индустријским машинама.
064/677-68-15.
(212722)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад у
фаст-фуд ресторану.
061/139-28-10.
(212756)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу. 061/23632-87, 060/319-05-77.
(212736)
ПОТРЕБНА радница у
месари. 063/362-427.
(212762)
ИЗДАВАЧКОМ предузећу „Вулкан” потребни
комерцијалисти, агенти
продаје, аквизитери,
продавци. 064/277-5322,
062/800-56-18.
(212764)
ПОТРЕБАН кувар и помоћни радник у кухињи.
066/344-641.
(212776)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХЕМИЈА, часови свим
узрастима, пријемни,
професорка. 064/15834-34. (СМС)

ОГЛАСИ
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ЧАСОВИ хемије, професорка Јелена. Контакт телефон: 061/20404-85. (СМС)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и постављање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.
(212730)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-8476. (209516)

ДИПЛОМИРАНИ педагог тражи посао, помоћ
при учењу ученицима
основне школе од V до
VIII разреда. 060/18233-44. (212453)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила, ТА. Тел.
062/271-661, 061/13285-43. (212442)
ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица, негује старе, болесне, непокретне, поуздано, супер повољно. 060/366-63-69.
(212445)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, најјефтиније у граду.
063/804-57-99.
(212478)
СРПСКИ, часови, припрема пријемних за факултете и средње школе.
064/462-37-64.
(212494)
ВРШИМ услугу сече и
цепања дрва, повољно.
064/271-56-57,
063/822-97-26.
(212548)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (109695)
ПСИХОЛОГ, терапије,
разговори, антистрес,
смиреност, ефикасност.
Њујоршки сертификати
(SAD). Тел. 061/198-3232. (212279)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАКЧИ радови, поправка, израда металних
конструкција: ограда,
капија, гелендера, степеништа, гаража. Варење алуминијума и прохрома. 061/204-83-36.
(212413)

МЕДИЦИНСКЕ сестре:
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60.
ФИЗИОТЕРАПЕУТ, с
радним искуством тражи посао. Тел. 061/27966-08. (212453)
ПРЕВОЗ шута, рушим
старе објекте, чистим таване, подруме, повољно.
Златко. 061/627-06-54,
064/227-68-03. (212472)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (212556)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном
тестером
свако дрво које вам
смета.
063/369-846.
(212558)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање
бојлера,
шпорета – грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(212561)
ЧАСОВИ италијанског,
српског и енглеског.
Долазим кући. Повољно.
069/226-82-88.
(212570)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, брзо, чисто, молер тражи посао.
063/738-58-02, 233-3864. (212569)

ЕНГЛЕСКИ и српски,
пријемни за средње
школе. Тел. 343-749.
(212522)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
радимо изолацију, бетонирање. 063/865-8049. (212537)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање
паркета. 064/341-79-60,
065/341-79-60. (212473)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (212474)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (212633)

ПОПРАВЉАМ кровове,
намештај и све врсте
лежајева. 064/866-2576. (212663)

РЕЛАКС, антицелулит
масажа и естетски и медицински
педикир.
061/308-95-86. (212655)
ПРЕВОЗ робе и ствари
пик-апом,
комбијем
или камионом, селидбе
с монтирањем и демонтирањем намештаја. Дејан,
061/626-14-50,
065/440-97-00. (212661)
ВРШИМ све врсте физичких послова: утовар/истовар робе, селидбе, сечење и цепање
дрва, копање, одвоз шута, старог непотребног
намештаја, чишћење
подрума, тавана и шупа
и слични послови. Дејан,
065/440-97-00,
061/626-14-50, 341-571.
(212661)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
013/351-073, 064/15720-03. (212661)
РАДИМО све физичке
послове, дрво, угаљ, сечење, утовар/истовар,
рушење, чишћење, повољно. 060/021-67-70,
062/357-323. (212661)
МАСЕРКА, релакс, парцијална антицелулит.
Тел.
062/817-17-31.
(212691)
МАСАЖА бовен, прва
бесплатно. 231-99-54,
064/348-07-60.
(212707)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, замена, адаптације, одгушења купатила, одмах. 331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(212710)
РАДИМО све послове:
обарање стабла, ископи,
рушења, одношење непотребних
ствари...
060/035-47-40. (212713)
ОЗБИЉНО, одговорно
чувала бих старију особу, кувала, прала, пеглала. 063/734-82-31.
(212728)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке,
славине, одгушење канализације
одмах.
063/269-173. (212724)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
уградња,
поправка,
штеловање. 064/181-2500. (212746)

ПОПРАВКА, монтирање и сервис – струја,
грејање,
климе.
064/044-17-64.
(212781)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, крчење, кошење. 064/196-17-32.
(212787)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 0 до
24 сата, за вас радимо и
недељом.
Изаберите
најбоље.
Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
b o m b o n cicb@gmail.com, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 динара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5
т, камионима 3, 5 и 7 т,
с радницима или без
њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима, 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352236,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап,
комби 1,5 т, камиони
3–7 т, утоварна рампа, с
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 динара, с пик-апом, комбијима,
камионима,
екипа радника, монтирање, демонтирање, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту намештаја, селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
b o m b o n cicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (201894)

20

Петак, 15 јануар 2016.

УСЛУГЕ

ПОВОЉНО, превоз робе и селидбе комбијем,
цена
по
договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (109658)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, бојлере, фрижидере, шпорете, електроинсталације. 060/18002-83, 062/186-48-22,
013/251-28-97. (210640)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде,
гипс,
керамика.
061/283-66-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05, „Скочко”. (212346)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
камионом,
радници,
повољно. Вук. 064/17691-85,
063/278-117,
013/365-051. (210391)
ПОВОЉНО, превоз робе и селидбе комбијем,
цена
по
договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (109658)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (211540)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18.
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 064/17691-85,
063/278-117,
013/365-051. (212412)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсани радови,
постављање ламината,
керамике, проверите.
062/816-66-78, 060/37665-60. (212443)
ГРАЂЕВИНСКЕ радове
вршимо од темеља до
крова, кључ у руке.
„Стефи-Ћар”. 062/85664-94. (212474)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја, Мики, Тибор.
258-30-62,
065/329-49-07. (212500)
ТВ сервис „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(211657)

СЗР „Перфект”, фасада,
зидање, кровови, глетовање, кречење, керамика, ламинати. 063/12214-39. (212576)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима
или без. Најповољније
Иван. 063/107-78-66.
(ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (ф)
СЕРВИС телевизора разних електроуређаја,
мобилних телефона,
ауто-електрика, електричар. Дејан, 063/80001-96. (212595)
ЗАШТИТИТЕ
локал,
стан, кућу, аутомобил
или било који објекат
најновијом методом.
063/800-01-96.
(212595)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије и санитарије, све за
воду. Јефтино. Гаранција.
Пензионерима
екстра попуст. 0–24 сата, нон-стоп, долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(212592)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
шпорете, бојлере, климе, поправљамо квалитетно с овереном гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(212669)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с највећом гаранцијом.
Проверите.
013/344-594, 063/89421-80. (212679)

ОГЛАСИ
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РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра завесе, хармо-врата, тушкабине, комарници, тенде, роло-заштитна врата.
Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (212615)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, замена
вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за
воду, 0–24 сата, долазим
одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/348139,
064/493-44-63,
061/317-26-33. (212754)

РАЗНО

ПЕНЗИОНЕР са солидном пензијом, 70 година, миран, тих, не пуши,
не пије, тражи жену ради брака. 013/345-963,
062/221-20-82. (212416)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради дружења, излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (212464)
МУШКАРАЦ, 53 године, упознао би слободну
згодну жену. 061/29756-77. (212518)
ПОТРЕБНА млађа жена за чување детета од
десет година. Предност
Панчево и искуство у
игрању са децом. Звати
од 19 до 20 сати на
064/198-50-13. (212703)
ПЕНЗИОНЕРИ, нудим
доживотно издржавање
по најповољнијим условима. Правно-техничка
сигурност. 061/324-4085. (212752)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (212388)
ИЗДАЈЕМ леп апартман на Златибору, близу аутобуске, вила „Harmony”. Тел. 064/04962-72. (212720)

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

Петак, 15 јануар 2016.

ОГЛАСИ
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marketing@pancevac-online.rs

Последњи поздрав прији

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

Последњи поздрав

К О Н К У Р С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52
м2, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2.
Локал бр. 7, у ламели 9, укупне површине 25,38
м2, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2.
Локал бр. 1, у ламели E 2-3, укупне површине 9,00
м2, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара
Шемића бб, по почетној цени од 3.000 дин./м2.
Локал бр. 9, у ламели E 2-3, укупне површине 9,00
м2, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара
Шемића бб, по почетној цени од 3.000 дин./м2.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.
(Ф)

ДУШИЦИ
од ГИНЕ с породицом.
(69/212585)

Радно време благајне:
понедељком и уторком
од 8 до 18, средом од 8 до 15

Породица ЛЕПЕДАТ

а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

(139/4644)

13. јануара 2016, у 79. години, преминула је

„Стари Тамиш” а. д. Панчево расписује
Конкурс за радно место:
Дипломирани ветеринар
Ветеринарски техничар
Дипломирани инжењер пољоприврде,
смер Сточарство

КОВИЉКИ
БАБИЋ

КОВИЉКА БАБИЋ

Сахрана ће бити обављена 15. јануара, у 14 сати, на Новом гробљу, у Панчеву.

Потребне вештине:
– Пожељно знање енглеског или немачког језика;
– Познавање рада на рачунару;
– Возачка дозвола Б-категорије.
Лични профил кандидата:
– Самостална и одговорна особа високих личних и професионалних стандарда;

С поносом, љубављу и тугом успомену ће чувати син
МИЛАН и ћерка ДРАГИЊА с породицама
(137/4644)

– Спремност на тимски рад уз потребну вештину у организацији рада и комуникацији.
E-mail адреса на коју можете слати биографију је:
zaposlenje@staritamis.rs
или поштом на адресу:
„Стари Тамиш” а. д. Панчево
Кестенова 004
26000 Панчево
с назнаком:
ЗАПОСЛЕЊЕ

7. јануара 2016, у 81. години, преминула је наша мајка, бака и прабака

Конкурс је отворен до 17. јануара 2016. године.
(Ф)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНА ВУЧИЋ
1935–2016.

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

Примаријус др ЖИВАН ПОЗНАТОВ

16. I 2005 – 16. I 2016.
Успомену на тебе чувају они који су те волели и поштовали.
Породица
(136/212789)

Сахрана је обављена 9. јануара 2016, у 14 сати, на Новом гробљу, у
Панчеву.
Мајко, бако и прабако, успомена на тебе остаће заувек у нашим
срцима и сећањима. Дугујемо ти вечну захвалност и незаборав.
Твоја деца: СМИЉАНА, МИЛИЈАНА, ПЕРО, АНА, МАРИЈА,
БРАНКА, ДЕЈАНА, МИЛОШ, ДАРКО, МИХАЈЛО, МИНА
и ВУКАШИН

Последњи поздрав драгој мајци и баки

(74/212597)

КОВИЉКИ БАБИЋ

Последњи поздрав нашој драгој тетка

ДУШАНКИ РАМЊАНАЦ
1926–2016.

Брат СТЕВО НИНКОВИЋ с породицом
(138/4644)

од сина САВЕ, снаје СЕКЕ, унуке ЈОВАНЕ,
зета ТОЛИСА, праунуке РЕЕ, унука МАРКА
и снаје САЊЕ.
(60/212553)

МИЛЕНА ВУЧИЋ
МИЛЕНИ ВУЧИЋ

Почивај у миру!
Породица ЈОЈКИЋ
(14/212429)

Породица
МИЛЕНКОВИЋ
(89/21630)
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Петак, 15. јануар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди

Последњи поздрав брату

од ТОМЕ, снаје ВЕНКЕ и братанаца
ИВАНЕ и АЛЕКСАНДРА с породицама.

ЂУРИ
МАРКОВИЋУ

ЂУРА МАРКОВИЋ

ЂУРА МАРКОВИЋ

ЂУРИ

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

1949–2016.

од супруге ЉИЉАНЕ, ћерке ЈЕЛЕНЕ,
унуке КАТАРИНЕ и унука МАРКА.

Због твоје племенитости и доброте прерано си
нас напустио.
Ожалошћена сестра ЉУБИНКА
с породицом ПЕРЕНЧЕВИЋ

Вест о Твојој смрти изненада је прекинула наше вишегодишње дружење и пријатељство.
Остајемо заувек тужни.
Породица ЈЕЛАЧА

(116/212718)

(47/212513)

(98/212659)

6. јануара 2016, у 64. години, заувек нас је изненада напустио наш драги

Последњи поздрав драгом ујаку

(112/212699)

ЂУРИ МАРКОВИЋУ

Опраштамо се од драгог супруга, оца и деде

1949–2016.
Сестричина ВЕСНА и њене породице СТРАЖМЕШТЕРОВ

СРЕЋКО ЦВЕТИНОВИЋ ЕЧКА

(48/212513)

из Омољице
Нашим животима као реци ти си био мост. Твоја љубав, топлина и
пожртвованост остаће вечно у нашем сећању.
Почивај с анђелима!
Заувек захвални и неутешни: супруга РАДМИЛА, син ДАНИЈЕЛ,
снаја СНЕЖАНА и унук НОВАК.

Последњи поздрав оцу, свекру и деди

(85/212628)

СЛОБОДАНА РАДОЈЧИЋА
1935–2016.

СРЕЋКО ЦВЕТИНОВИЋ

Остаће празнина у нашим срцима, а ти почивај у миру!

Ожалошћени: супруга МИЛИЦА,
син ЧЕДОМИР и унуци ОГЊАН и БОРИС
(108/212681)

1952–2016.

СРЕЋКО
ЦВЕТИНОВИЋ

Последњи поздрав
брату од сестре
РАДМИЛЕ.

Последњи поздрав од
сестричине БРАНКЕ,
зета МИОДРАГА
и ТАЊЕ с породицом.

(93/212645)

(86/212628)

(94/212645)

Брате

Хвала за помоћ пружену када ми је било најпотребније.
Сећаће те се НОВО,
ЂУРЂА, НИНА,
МИЛАН, МИЛИЦА
и ХЕЛЕНА.
(71/252595)

Последњи поздрав

СРЕЋКО
ЦВЕТИНОВИЋ

Деда, хвала ти за све
што си учинио за нас.
Неизмерно те воле
ЈАНА, МИХАЈЛО
и НОВАК

Брату

СЛОБОДАН
РАДОЈЧИЋ

СРЕЋКО
ЦВЕТИНОВИЋ
ЕЧКА

Заувек ћеш остати у нашим срцима. Хвала ти на
свему.

Последњи поздрав баби

Последњи поздрав

(100/212667)

Последњи поздрав

СЛОБОДАН
РАДОЈЧИЋ

ЈОВАНКИ
ДОБРОСАВЉЕВИЋ

Поносни смо на тебе,
остаћеш вечно у нашим
срцима са успоменом
на твоју доброту, племенитост и љубав.

Уз велику захвалност за
све што си за нас урадила, чуваћемо те од заборава.

Твоји: ћерка ДЕСАНКА,
унука БОЈАНА и унук
БОЈАН с породицом

С љубављу
и поштовањем твоји:
ћерка ТАЊА, зет ВУЈО
и унуке ЈЕЛЕНА и
ИВАНА с породицама

(105/212677)

(104/212672)

ЈОВАНКА

ЈОВАНКИ

ДОБРОСАВЉЕВИЋ

РАНЕ с породицом

од унука РАДОСАВА,
снаје ЈЕЛЕНЕ
и праунука ЛУКЕ
и УНЕ.

Последњи поздрав
сестри Јованки од
ожалошћене једине
сестре ЈАГОДЕ.

С поштовањем кум ЈОВАН ХАЏИЋ с породицом

(72/212595)

(92/212637)

(90/212637)

(101/212667)

Хвала за сву доброту
коју си нам пружио.

Последњи поздрав

ЈОВАНКИ
ДОБРОСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав куму

СРЕЋКУ ЦВЕТИНОВИЋУ ЕЧКИ

Брате, много си ми у
животу значио.

(73/212595)

(87/212628)

Никада те нећемо заборавити.
ЈОХАН ХАЏИЋ с породицом

СЛОБОДАН
РАДОЈЧИЋ

Тугује сестра МИЉА
с породицом

Твоји: ВЛАДА, САЊА, ЈАНА и МИХАЈЛО

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ
РАДОЈЧИЋУ
Станари у Моравској 14

ЗОРКИ ЈАИЋ

ЈОВАНКИ

рођ. 1933.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ

(78/212603)

013/301-150

Последњи поздрав нашем драгом

РАДОЈИЦИ
ВЕКЕЦКОМ

од породица ЈАИЋ,
ШАРАЦ и КУРЈЕГА.

од сина РАДЕНКА,
снаје МИРЕ и унука
СТЕФАНА.

од супруге КОВИЉКЕ,
сина МИОДРАГА, снаје
ВЕСНЕ и унука ИГОРА,
ДЕЈАНА, БОЈАНА
и БОЈАНЕ.

(113/212701)

(91/212637)

(66/212578)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Последњи поздрав

ЕЧКИ

Последњи поздрав

ДОРЕЛУ
БАРБУУ
ДОРИ
ПОШТАРУ
од другара: ШОНЕТА,
СТЕВЕ, БОТЕ и ГАЈЕ.
(106/212677)

Петак, 15. јануар 2016.
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8. јануара 2016. после дугогодишње борбе с тешком болешћу преминула је
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11. јануара 2016. преминула је наша мајка, бака и прабака

МИРЈАНА ПАВЛИЦА

Тужна срца и с болом обавештавамо да је
7. јануара 2016. године преминуо наш
драги

ОЛГА НАУМОВИЋ

1948–2016.

1921–2016.
Сахрањена је 12. јануара 2016, на Старом православном гробљу, у
Панчеву.
С поносом и љубављу до краја свог живота чуваћу те у свом срцу.

Последњи поздрав.

Воли те твоја сестра МИЛЕНА; за тобом тугују: породица
ПАВЛИЦА, родбина и пријатељи

Породице НАУМОВИЋ и МЕДИЋ.
(111/212696)

(24/212462)

Последњи поздрав

Мом другу

БЕЛА НАЂ
1926–2016.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА, синови
БЕЛА и МАРТОН, снаја РОЗАЛИЈА
и унука ЗОЛНА

МИРЈАНА ПАВЛИЦА
Последњи поздрав драгој Мири од породице АЏИЋ.
(21/212454)

ОЛГИ
НАУМОВИЋ

ЗОРАНУ ТАТИЋУ
ТАЛЕТУ

Последњи поздрав драгој

(11/212423)

Последњи поздрав драгом

последњи поздрав.
Породица
МИЛИЋЕВИЋ

Његов друг ЗОРАН КОЈИЋ с породицом
(110/212693)

(135/212785)

Последњи поздрав Ациној мами

МИРИ

После кратке и тешке болести преминуо је наш

БЕЛИ НАЂУ

од породице ПАВЛИЦА.

од породице ДАУТОВИЋ.

(51/212521)

(12/212423)

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

Последњи поздрав

ЗОРАН ТАТИЋ

РУЖИ
КАНДИЋ

1964–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

РУЖА КАНДИЋ

Породица МАРКОВ

Последњи поздрав тати од сина НИКОЛЕ
и ћерке ТАТЈАНЕ.

(131/212769)

(126/212747)

Поштованом

Вољени

АНДРАШ БАНДИ
КОРМАЊОШ
Бићеш вечито у нашим мислима.

1936–2016.

Сестра АНА-ПАНЧА и породица ЖДРЊА
(99/212666)

Супруг ПЕТАР, кћерка ЗОРИЦА, син
АЛЕКСАНДАР, унуци МАКСИМ, МИНА
и ЛУКАС и остала родбина и пријатељи
(95/212653)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ
ТАТИЋУ

ФЕРЕНЦ БАРАБАШ

1964–2016.
Драга

Последњи поздрав

последњи поздрав од
кумова ДРАГАНА и
МАРКА КОМАРИЦЕ.
Почивај у миру!
(127/212748)

18. V 1939 – 4. I 2016.
Док свеће палимо и у тишини се молимо,
Господ капију свог раја отвара да дочека сада
већ нашег анђела чувара...
У срцима нашим огромна празнина остаје само
успомена...
Твоји најмилији: супруга РОЗАЛИЈА,
син ФЕРЕНЦ, ћерка НАТАША, снаја МАРИЈА
и унуке ЛЕА и ЈОВАНА

(103/212670)

од породице ДОМОКОШ.
(121/212734)

АНДРАШУ

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

РУЖИ
КАНДИЋ

С великим поштовањем
чувамо успомену на Вас
и Вашу доброту.
Породица БРКИЋ

ФЕРЕНЦУ
БАРАБАШУ

(57/212540)

Последњи поздрав стрина

РУЖА КАНДИЋ

Последњи поздрав пријатељу

од породице БИГОВИЋ.
(18/212443)

РУЖИ

ПАНЧЕВАЦ

ЈЕЛЕНИ ВАСИЉЕВ

од породица ФОРГО,
МЕЂО и ЛАЗАРЕВИЋ.

Њена БОБА

Њени најмилији

(118/212725)

(96/212653)

(37/212493)

телефон:
013/301-150
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8. јануара 2016. преминуо је наш супруг, отац и
деда

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав

3

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ОЛГИ
БОДНАР
АНДРАШ КОРМАЊОШ

МИЛИЦА ВУЧИЋЕВИЋ

1943–2016.
Остаћеш вечно у нашим срцима. Нека те анђели
чувају! Почивај у миру!
Супруга АНА, синови КАРЛО, АТИЛА и РОБЕРТ,
снаје ЖИВАНА, МИРЈАНА и ДРАГАНА и унуци
ВИКТОР, МАТЕЈА и АДРИЈАН

1932–2011.

(109/212684)

С тугом и тешким болом
обавештавамо родбину
и пријатеље да је наш

18. јануара навршава се
дванаест година од смрти нашег драгог супруга, оца и деке

Оставила нас је наша
школска другарица.
Њена II генерација
Хемијске школе.

Драгу успомену на баку чувају унук ГОРАН
и унука ГОРДАНА са родитељима.

(120/212734)

(132/212772)

СЕЋАЊЕ

БОЖА С. ЈОКИЋ

преминуо 12. јануара
2016, у 83. години. Сахрана је обављена 14.
јануара, у 11 сати, на
гробљу Котеж.
Ожалошћени: супруга
и остала родбина
(117/212719)

2005–2016.

(45/212506)

16. јануара 2016. навршавају се две године откако није с нама наша драга

МИЛАНУ ЂАЛИЋУ

РУЖА МАРКОВИЋ

20. I 2014 – 20. I 2016.

рођ. Стевовић

Много је разлога да те
вечно памтимо и заувек
тугујемо.
Породица

Ожалошћени: мајка МИРЈАНА, супруга ВЕРА,
син МИЛОШ, ћерке ЈЕЛЕНА и МИЛЕНА
с породицама, брат ДРАГАН с породицом
и остала родбина.

Чувамо успомену на тебе. Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

(119/212731)

(68/212584)

(133/212774)

(83/212617)

14. јануара 2016. дали
смо годишњи помен

У петак, 15. јануара, у 11 сати, даваћемо четрдесет дана нашој драгој

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

18. јануара 2015. навршава се тужна година откад није с нама наш

БЛАГОЈЕ
УРОШЕВ

1997–2016.
Заувек у нашим срцима.

1966–2016.

Успомену на драге родитеље чувају син ВЛАДА
и ћерка НАДА с породицама.

2004–2016.
Успомену на њега
с љубављу
и поштовањем
чува породица

УРОШЕВ

АЛЕКСАНДАР

КАТА
ГАВРИЛОВИЋ

17. јануара 2016, у 11.30, на гробљу Котеж, у
Панчеву, дајемо четрдесет дана нашем драгом

СЛОБА
СТЕФАНОВИЋ
ДРАГАН
НИКОЛИЋ

МИЛОРАД
ГАВРИЛОВИЋ

1934–2015.
Тога дана посетићемо
његов гроб и подсетити
се на дане и године радости и љубави...
Супруга ДАНИЦА
са синовима
МИЛАНОМ и НЕНАДОМ

МИЛЕНКО
2007–2016.
Њихови најмилији

АНТАЛ ПИЛИШИ

(123/212740)

Увек ће те волети: син ЛАЗА, ћерке ЈОВАНКА
и ОЛГА, зетови ЉУБИНКО и ВАСО, унуци
ДАНИЈЕЛА, ИВИЦА, ИВАНА, МАЈА и ВАЊА,
зетови, снаја и праунуци.
(67/212583)

(122/212739)

У суботу, 16. јануара 2016. године, у 11 сати, положићемо цвеће и оживети сећања.
Супруга ЈЕЛЕНА, син КАРЛО, ћерка
ВЕРОНИКА, снаја БРАНКИЦА, зет ТИБОР
и унуци СТЕФАН, ПЕТАР и НИКОЛА

Сећање на наше најмилије

МИЛЕНИ СТОЈКОВИЋ

19. јануара 2016. навршавају се две године откако ниси с нама

СЕЋАЊЕ
13. јануара 2016. прошле су две године откад
је преминуо мој драги

20. јануара 2016, у 11 сати, на Новом гробљу,
дајем помен

(125/212745)

19. јануара навршава се
шест месеци откад није
с нама

ДРАГАНА

ИЛИЈА

1970–2010.

1946–2014.

Прошло је тужних шест
месеци без тебе

БОЈА ЧУБРИЋ

СТЕФАНОВ

ЈОЗЕФ ХРЋАН

из Старчева
У нашим срцима остаћете заувек.
Ваши: ЈОВАНКА, ВЕСНА и ДАНИЛО
(81/212609)

Сећање на девера и стрица

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН
КУЗМАНОВ

ДЕЈАН
КУЗМАНОВ

Заувек у срцу супруге
ЉИЉАНЕ са децом.

1972–2015.
Увек у сећању.
Успомене на тебе чувају син ЈОВАН
и сестра ВЕСНА
с породицом

(115/212712)

(114/212708)

6. IV 1972 – 19. VII 2015.

ГОЈКУ
МАНИЋУ

20. IX 1936 – 13. I 2014.

Драга мајко, имала си
срце за све. Зато је моја
туга за тобом све већа и
већа. Почивај и одмарај
се са својим најмилијима!

Живим са успоменама и
вечно ћу туговати за тобом.

У срцу туга, на гробу тишина. Чувај нам сина.
Сузе моје не могу вас
вратити. Остаје ми само
патња и бол.

Твоја ћерка ДУШАНКА

Супруга ЈЕЛИЦА

Неутешна супруга
ЈАГОДА

(130/212768)

(53/212524)

(84/212625)

ПОМЕН

БРАНКО
ЛУЈАНСКИ

БРАНКО
ЛУЈАНСКИ
2013–2016.

2013–2016.
Снаја ЂИНА и деца
ГОРАН и БРАНИСЛАВ
с породицама

Године пролазе, а туга и
бол трају.
Супруга и синови
с породицама

(75/212598)

(76/212599)

ЈОВАНКА
ВУЧИЋЕВИЋ
16. I 2014 – 16. I 2016.
Твоји најмилији
(17/212439)

ЉУБОМИР БАДРИЋ

ЉУБОМИР БАДРИЋ
Шест месеци откад ниси с нама. Много недостајеш.
ЉИЉАНА, СОЊА, СИЊА и РОБЕРТ с децом

Шест месеци откако ниси с нама. Све је тужно и празно без тебе.
Супруга ЖИВАНА с децом

(2/212272)

(3/212272)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 15. јануар 2016.
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СЕЋАЊЕ

17. јануара је четрнаест година откад смо изгубили нашег оца и супруга

СЕЋАЊЕ
Прошла је тужна и болна година откако смо остали
без наше миле кћери и сестре

СЛАВКО АВРАМОВ ЛАЛА
15. I 2014 – 15. I 2016.
Две дуге године нам недостајеш.

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ

СЕЛЕНЕ РОВЧАНИН

С љубављу заувек у мислима и сећању
твоји најмилији
(54/212532)

Много нам недостајеш.
Твоја породица

14. јануара 2016. давали смо четрдесетодневни
помен нашем драгом

(77/212601)

МИЛОРАДУ ЂОРЂЕВУ
БАТА ПИШТОЉ

БРАНКУ НАНЕВСКОМ

С љубављу и тугом чувамо успомену на њега.
Супруга ЛЕПОСАВА ЛЕПА, ћерке ДРАГАНА
и ЗОРИЦА и унука ВИКТОРИЈА
(44/212504)

рођ. Перовић
из Старчева
12. I 1998 – 12. I 2016.

1953–2015.
Дани пролазе, а бол и туга остају. Живећеш вечно у нашим срцима.
Твоји најмилији

Твој ведри лик чувају
од незаборава супруг
МИЛУН и ћерка ВЕРА.

(59/212543)

(70/212585)

15. јануара навршавају се четири године од смрти супруга, оца и деде

Волела бих да могу
да ти дотакнем лице.
Волела бих да могу
да те прелијем осмехом...
Да ти у око преточим
овај мој искричав сјај
који кроз осмех заживи
кад ти се спомене име...
Волела бих да могу
сву љубав да ти пренесем,
тај облак бескрајне чежње
и нежности и топлине...

16. јануара, у 11.30, даваћемо једногодишњи помен нашем вољеном оцу и брату

РАДУНКА
МАРКОВИЋ

1993–2015–2016.

ПОМЕН
У суботу, 16. јануара, у 11.30, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

Да ли ће стићи до тебе?
Не сумњам више ни трена.
У мени чежње има
да поруши све планине.
У мени нежност снена
јача од свих морских плима
уз небо љубави греје
и гази све даљине...
Само се питам тихо
док нити шарају сне:
Хоће ли заиста моћи
да ти пренесу све?
Нено, у нашим срцима живиш и увек си присутна у
нашој кући, у нашим причама и сећањима.
Успомену на тебе, мило наше чедо, чувају: мама
ЉИЉАНА, тата КЕМАЛ и сестра САНЕЛА

ПОМЕН

(88/212629)

ОЛГИ СТАНКОВИЋ

ВЛАСТИМИРА МЛАДЕНОВИЋА

АНКИЦА
МАНОЈЛОВИЋ

2012–2016.

2011–2016.

Увек ћеш бити у нашем сећању.

Увек у нашим срцима и
мислима.

Супруга БАРБАРА, ћерка ВЕРА, унук ДАРКО
и унука БИЉАНА

Твоји најмилији

(97/212655)

(64/212565)

18. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу, даћу полугодишњи помен мојој мајци

Била си дивна супруга, мајка и бака.
Хвала ти за све.
Твоји: СТОЈАН, ПЕЦА, НЕША, АЦА и ФИЛИП
(50/212516)

СЕЋАЊЕ

t

СЕЛЕНА
РОВЧАНИН
ЈАНКО
КЕЛЕБУДА

МИША ГРГИЋ
1931–2001.

ДРАГИЊИ СПАСИЋ
Почивај у миру, мајко!
Твој син ДРАГАН
(65/212571)

1996–2016.
Твоји најмилији

Године пролазе, туга и
сећање остају.

МИШУ
ГРГИЋА
2001–2016.

Породица ЛЕПЕДАТ

Твоји најмилији

Твоја тетка ДРАГАНА,
баба АНА и деда ДРАГА

(42/212499)

(80/202607)

(56/212536)

(134/212783)

(19/212447)

ВЕЛА ШАРИЋ

17. јануара 2016. навршавају се две године од
смрти наше

ВЕЛА ШАРИЋ

2008–2016.

ВЕЛА ШАРИЋ

Вољени никада не умиру.

НАДЕ
БАНОВИЋ

Породица

Успомену на тебе
чувају МОМЧИЛО
и СТАНКА
с породицом.

С љубављу и тугом чувам сећање на тебе.
Супруг ТИХОМИР

СВЕТЛАНА с децом

Остаћеш заувек у сећању.
СТОЈАДИН
с породицом

(63/212564)

(40/212498)

(39/212498)

(41/212498)

(46/212512)

Живиш у нашим срцима.

Оставио си нам у аманет да живимо, радимо
часно и поштено и хвала ти за сваки трен свога живота који си нам
подарио.

Нено,
где си, душо, где си, рано
где си, цвете мио,
већ година дана прође,
а Ти, Ти не дође.
Волимо те заувек, анђеле наш лепи, у нашим
срцима си.

Породица

У недељу, 17. јануара
2016, у 11 сати, на гробљу у Јабуци, даваћемо
четрдесет дана мојој супрузи

БОСИЉКА
ДАКИЋ

СЕЋАЊЕ
на нашег драгог кума

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН
ЂУРИШИЋ

18. јануара 2016. навршава се пет година откако је преминуо наш
супруг, отац, свекар, деда и прадеда

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДАЛФИНА
СТЕФАНОВ

ПЕТАР ДАБИЋ

Ћерка СЛАВИЦА
с породицом

13. I 1998 – 13. I 2016.
Године пролазе, ти
остајеш у нашим срцима.
Син ВЕЛИМИР, снаја
РАДА и унуци ПЕТАР
и АЛЕКСАНДАР

(49/212515)

(35/212491)

14. I 2002 – 14. I 2016.
У нашим си срцима.
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Петак, 15. јануар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
20. јануара наврашава се тужних четрдесет
дана откако сам остала без своје драге мајке

3
ПОМЕН

МАРИЈЕ МИЛЕНКОВИЋ

У понедељак, 18. јануара, у 11 сати, обележићемо четрдестодневни помен нашем
драгом

ДУШАН БОСНИЋ

12. XII 2015 – 20. I 2016.

МИОДРАГ МИЋА ШКОРИЋ

дипл. културолог
2011–2016.

Мајко, знам никада више доћи ми нећеш.
Заувек твоје бришу се стазе. Негде долином
небеског мира, уморне твоје ноге сад газе.

Пролази време, али туга и бол заувек за
тобом остају.

И после пет тужних година Твога одласка, моје су мисли,
сва нежна осећања са Тобом, као оне давне
1959 – најлепше

године нашег почетка.

12. I 1950 – 10. XII 2015.

Твоја јединица ћерка ГОРДАНА, унук
САША, зет СВЕТИСЛАВ, сестре АНА
и КАТИЦА с децом и остала родбина

Ожалошћени: супруга СМИЉА, ћерка
ЈЕЛЕНА, син ИЛИЈА, снаја ДРАГАНА,
сестра ВЕСНА, зет ЈОВАН, родбина
и многобројни пријатељи

(55/212534)

(61/212555)

Твоја ЦИЦА
У суботу, 16. јануара 2016. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу, у
Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем драгом

Вољени наш тата и деко, почивај у миру Божијег врта!
Твоји најмилији: САША, ДЕЈАН и БРАЈАН
(16/212438)

У недељу, 17. јануара 2016. године, у 11
сати, на Православном гробљу, одржаћемо четрдесетодневни помен нашем

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ
2013–2016.

МИЛОЈКО
КЕНДЕРЕШКИ
19. I 2015 – 19. I 2016.
Прошло је годину дана,
али ти су нашим срцима
вечно.
Твоји: ЈЕФТА, НЕНА,
НЕНАД и СНЕЖАНА
с породицом

МИЛИВОЈУ ИЛИЋУ

Прошле су три тужне године без тебе

(25/212426)

МИЛАДИНУ ЧАВИЋУ
1952–2015.
Како време пролази, све више нам недостајеш. Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји: мајка НАДЕЖДА, супруга
АУРЕЛИЈА, синови ДРАГАН
и СЛОБОДАН, ћерка ИВАНА, снајка
ИНГРИД и унуке АНТОНЕЛА
и АЛЕКСАНДРА

Била је и остаће део нас, у нашим срцима вољена и никад незаборављена.
Твоји најмилији: супруг ВЕЛИЗАР, ћерке МАЈА
и ВЕСНА, унуке ДЕЈАНА, АНЂЕЛА и ДАРИЈА
и зетови ДЕЈАН и ДАРКО
(58/212542)

У суботу, 16. јануара 2016. године, у 11 сати, на
гробљу Котеж, даваћемо годишњи помен нашем
драгом

(79/212605)

Сећање на Тебе чуваћемо с поштовањем и
љубављу.
Сећање на

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(52/212523)

Прошло је годину дана
откако није с нама наш
драги и добри брат и
ујак

СЛАВКУ МИЛИЋЕВИЋУ
13. јануара 2016. навршава се пет година од смрти наше вољене мајке и баке

ДОБРИЛА
САВИЋ

СЛАВКА
РЕЛИЋА
21. I 2008 – 21. I 2016.
Тешко је бити сам.
Супруга ЈОВАНКА
(28/212480)

СОФИЈЕ МАРТИНОВИЋ

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји: ћерка МАРИЈА, син МАРКО,
зет ДЕЈАН, снаја ИВАНА и унуци ДУШАН,
АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

12. I 2014 – 12. I 2016.
Прошле су две године,
али ниједан дан без сећања на тебе.
С љубављу,
захвалношћу
и поштовањем твоји
најмилији
(36/212492)

У суботу, 16. јануара 2016, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

(43/212503)

БРАНКО
ЦВЕТАНОВИЋ
У нашим срцима и мислима живећеш заувек.

Заувек ожалошћени: ћерке ЉИЉАНА, ДУША
и СЛАВИЦА и син БРАЦА с породицама.

Твоје сестре ДУШАНКА
и НЕВЕНКА
с породицом

(82/ф-35)

(62/212563)

14. јануара навршило се
пет тужних година откако
није с нама наш вољени

ЛАЗАРУ БАЈИЋУ
Његови најмилији

15. јануара 2016. навршава се десет година откако није с нама наша вољена

16. јануара, у 11 сати,
даваћемо годишњи помен нашем

НАДЕЖДА
ЈОВАНОВИЋ
Ћерке МИРЈАНА и ПЕРСИДА с породицама
(15/212431)

(31/212484)

СЕЋАЊЕ

Тешке четири године

БОГОЉУБ
БОРКА ЦАЦА
ФЕРЕНЦ
КЕРЕКЕШ
Заувек у нашим мислима.
Супруга ИЛОНКА, син
ФЕРЕНЦ, снаја МИРЈАНА и унука МАРИНА

Прошло је петнаест година, али ћеш заувек
бити у нашим срцима.
Твоја БОЈАНА и синови
САША и МИЛАН
с породицама

(22/212456)

(26/212467)

МИЛЕТИ
КАШИКИЋУ
МИОДРАГ ВЕЛИЧКОВ
18. I 2012 – 18. I 2016.
Године пролазе, а туга и бол остају.
Мајка СЛАВКА с породицом
(32/212485)

Прошла је година туге откад ниси с нама, али увек
си у нашим мислима.
Породица
(27/212468)

БЛАГОЈЕ БОКШАН
6. I 1955 – 16. I 2012.
У Панчеву помен даје мајка.
(38/212496)

Петак, 15. јануар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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16. јануара 2016. дајемо пола године

Проф. др ЈЕЛКА
СТЕВАНОВИЋ

ДУШАНУ АНДРИЋУ
19. IX 1947 – 16. VII 2015.
Прошло је пола година откако ниси са нама.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у недељу, 17. јануара 2016, у 12 сати, на
Новом гробљу, давати помен нашем драгом

Како ићи даље, како оздравити од туге...

И после три године бол и туга остају.
Твој ЖИКИЦА
(8/212418)

Твоја породица: супруга МИЛИНА, син
НЕНАД и ћерка ДРАГАНА с породицама
(6/212411)

Сећање на наше

16. јануара навршава се четрдесет дана од
смрти мог драгог Баце

КАПЛАР

У суботу, 16. јануара
2016, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо
четрдесетодневни помен супругу, оцу и деди

СВЕТИ МАЈСТОРОВИЋУ
1941–2014.
Прошле су две године, а недостајеш нам у
сваком дану, сваком трену.
Бескрајно те волимо и много је тешко без тебе.
БОРКА, ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО,
ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН
(33/212486)

НИКОЛЕ БЕЛИЋА
МИЛАН

ДАНИЦА

1994–2016.

2015–2016.

Породице АЛЕКСИЋ и ИВКОВИЋ

из Идвора
Оче мој, био си мој ослонац, моја заштита
и велика подршка. Само си ме ти знао разумети, а ја сам за тебе живела и сваком
доласку код тебе сам се радовала, а тужног срца од тебе одлазила.
Изгубивши тебе, оче мој племенити, оставио си ме да вечно тугујем за тобом.
Твоја ћерка СВЕТЛАНА и зет ДРАГАН

1938–2015.
Поносни смо што смо те
имали и неизмерно тужни што смо те изгубили.
Твоји: супруга
ЉУБИНКА, ћерка
РАНКА с породицом
и син ЗОРАН
с породицом

(29/212482)

(1/212395)

(107/212679)

У среду, 20. јануара 2016, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

ДУШАН
ИВАНКОВИЋ

15. јануара навршава се шест месеци од
смрти нашег

19. јануара 2016. навршава се пет година откад није с нама наш вољени

Четрдесет дугих дана није с нама наша

НАДА ПОПОВИЋ
У суботу, 16. јануара, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо помен.
Њена деца
(102/212668)

Мићо, једини мој брате, тридесет година откако
Те нема.

ДУШАН
ЋУЛИБРК

СТАНИСЛАВУ
ТЕОФИЛОВИЋУ

СВЕТЛАН БОЖИЋ

1934–2015.

4. V 1966 – 15. VII 2015.

Много нам недостасјеш. Стално си у нашим мислима.

Туга и бол остају.

Волимо те.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

Породица БОЖИЋ

(34/212487)

(23/212461)

Сећање на вољеног супруга

СЕЋАЊЕ

МИЛОВАН

СПАСОЈЕ
БУКУР

ЗОРИЦА
УГЉЕШИН

15. I 2009 – 15. I 2016.

14. VII 2012 – 14. I 2016.

Време пролази, успомене остају.
(10/212422)

НОВИЋЕВИЋ

ДИМИТРИЈА
МИЋИЋА

Прошла је година. Недостајеш нам.
Супруга РУЖИЦА,
СНЕЖА и САША
с породицама

18. I 2014 – 18. I 2016.
Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача од заборава!
Супруга СТАНИСЛАВА

(9/212418)

(20/212448)

1952–2011.
Твоју племенитост и
твоју доброту чувамо од
заборава.
Твоји синови ДРАГАН и
ЖЕЉКО, супруга СОФИЈА, снаје MARTHA и
КАТАРИНА и унуци
ДУШАН и АНТОНИЈЕ

МИЛАН САВИН МИЋА
Остала је вечно туга у мом болном срцу.
Твоја сестра ВИДА и зет ЈОВИЦА

(30/212483)

(7/212413)

Шестомесечни помен

ИВО
КРАЈИНОВИЋ

24. јануара 2016. навршава се тужних шест
месеци откако ниси са
мном

СЛОБОДАН
ЋОСИЋ

Породица

1937–2007.
13. јануара је пуних девет
година откад ниси с нама.
У незаборав носе те
супруга МИЛЕНА,
ћерке МИРЈАНА
и БИЉАНА и син
МИЛОШ с породицама.

(13/212425)

(4/212400)

16. VII 2015 – 16. I 2016.
Никада те нећемо заборавити.

ЈЕЛКА
АРСЕНИЈЕВИЋ
рођ. Ковачевић
Ћерка ОЛИВЕРА
(5/212407)

28

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 15. јануар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

Добили ћерку

Ован

Вага

25. новембра: Софију – Драгана и Васил Крстевски; 10. децембра:
Миу – Загорка и Душан Ђокић, Александру – Данијела и Предраг Милаков, Лену – Шарлота Ленард и Ненад Вранић; 15. децембра: Данијелу
– Јована Кавазовић; 20. децембра: Машу – Доротеја и Милош Матић;
21. децембра: Нину – Ањичка и Павел Стреховски; 24. децембра: Сару – Татјана и Дамјан Попадић, Лару – Ирина и Кристијан Богдановић,
Наталију – Јованка Денчић Гајић и Стефан Гајић, Николину – Силвија
Парлић и Драган Егић; 2. јануара: Милицу – Биљана и Горан Ратковић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

4. децембра: Андреју – Ружица и Зоран Пешић; 7. децембра: Тадију –
Сандра и Душан Анђеловски; 10. децембра: Давида – Елизабет и Александар Стојков; 12. децембра: Зорана – Драгана Ивановић и Љубиша
Савуљесковић; 21. децембра: Алексу – Ружа и Даниел Алексић, Теодору – Мирјана Б. Нађ и Бењамин Б. Нађ; 22. децембра: Николу – Миланка и Бојан Трифуновић, Лава – Светлана Тресач и Игор Василић; 23.
децембра: Луку – Драгана Стаменић и Саша Битевић; 24. децембра:
Алексу – Данијела и Ненад Животић; 26. децембра: Андреја – Слађана Степановић и Сава Дерен; 27. децембра: Петра – Весна и Милош
Стојиљковић; 29. децембра: Страхињу – Милена Лаврнић и Драган
Стојановић.

УМРЛИ
1. јануара: Љубиша Андрејић – 1963; 2. јануара: Лукреција Томеску –
1948; 3. јануара: Милена Новаков – 1953; 4. јануара: Петронела Фораи – 1926, Ференц Барабаш – 1939, Вера Папић – 1953, Вјера Халупа
– 1954, Жива Станишић – 1931; 5. јануара: Јованка Милутиновић –
1950, Славица Савић – 1953, Иван Лалић – 1934, Драгица Миловановић – 1927; 6. јануара: Андраш Кормањош – 1943, Цветанка Ђошевска
– 1936, Живорад Чолак – 1942, Јано Створец – 1944, Живана Мирјанић
– 1954, Снежана Туцаков – 1950, Дорел Барбу – 1957; 7. јануара: Розика Калезић – 1946; 8. јануара: Драгоје Полић – 1927, Драгољуб Јовичић – 1945, Мирјана Павлица – 1948, Јованка Радосављев – 1929; 9.
јануара: Јелена Зафировић – 1928, Анђелија Радаковић – 1925, Ана
Олар – 1927; 10. јануара: Јаргованка Јоксимовић – 1931.

Припрема: Момир Пауновић
5

6

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8
Речи су састављене од следећих слогова: ВАЛ, ВИ, ВО, ДЕР, ЗА, ИН, ЛИК, МА,
НОСТ, СВЕ, СИ, СР, СТАР, ТЕР, ТИ, ТИН, ТО, ЧА, ЧЕ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. разлика у висини између два тона (муз.), 2. место
у саставу града Панчева, 3. лек против кожних обољења, 4. одважност, храброст,
5. име писца Ранковића („Горски цар”), 6. не бити самосталан, бити условљен.

1
2
3

5
6

АУТОР
КОМЕДИЈЕ
„КОВАЧИ”

Плата
најамног
радника

ИЗ „ТРАВИЈАТЕ”

ВРСТА ПАПРАТИ

Будан СНЕВАМ ИСКАП
пића што oпија,
док из „Травијате”
одзвања а р и ј а.

На погодно место
мораћеш СВРАЋАТИ
ако намераваш
ову папрат брати.

Притока
Дунава у
Аустрији

Градић у
Срему

Ознака за
темпо

Сто
квадратних
метара

Врста
удараца у
тенису

Разматрати
Ослобођени Староримски
неко
терета
златник
питање

Неважност,
безвредност
Део електромотора
Играч у
рукомету

Име
глумице
Жирардо
Симбол
јода
Почетна
слова
азбуке
САТИРИЧАР
И КОМЕДИОГРАФ

Речи
(енгл.)

Река у
Судану

Град у
Француској

Рибарско
оруђе

Друштвено
предузеће
(скр.)
Глумац Јул

Узвик туге
и бола
Старогрчки
град-држава
Бојни отров
Град у
Јапану

Они једу
мраве
Део витешке опреме
Пречник
Биљка
љутог
корена
Ужичанин
Мера за
електрични
отпор

Доказати,
потврдити

Ваш положај на послу је сигуран.
Трудите се колико год можете да
подржите партнера, али га све
мање разумете. Главобоља вас
умара.

Непотребно сте под тензијом,
јер се ствари одвијају боље од
очекиваног. Послушајте овог пута свој унутрашњи глас. Нисте
способни да разговарате с партнером. Муче вас сумње.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Очекујете новчани добитак кра-

Новчани добитак средином не-

јем седмице, па вам то даје додатни стимуланс. Прилично сте
опседнути својим здрављем и
здравом исхраном.

деље. Разговарајте с партнером
да не бисте остали сами. Највећи
проблем је у вама, признајте то
бар себи. Краћи пут ће вам помоћи.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Одахните мало ове недеље. Ако

Новац ће вам пристизати током

сте у вези, викенд би могао да
вам донесе оно што већ неко
време очекујете и о чему маштате. Непланирани трошкови вам
не ремете планове.

целе недеље. Будите стрпљиви у
разговорима са странцима. Не
пожурујте ништа и не љутите се.
Све у своје време. Оставите прошлост иза себе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Случајно долазите до важних

Не журите с пребрзим за-

информација које вам омогућавају покретање сопственог бизниса. Лавови који су у вези направиће велико спремање у
свом животу.

кључцима. Понуда за нови посао стићи ће преко пријатеља.
Не мучите себе великим анализама, нека све иде својим током. Спавајте више.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

ћи, на улици... Пробајте да у породици одржите бар привидни
мир, јер ваша нервоза постаје
помало досадна. Тајна љубавна
веза је на помолу.

Пробајте да каналишете свој
бес и да га усмерите тамо где
треба. Партнер вас подржава,
али све има своје границе. Ослоните се на интуицију и нећете погрешити.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете мудру
изреку некадашњег добитника Нобелове награде за књижевност, енглеског писца Радјарда Киплинга.

-ЦУ.

-РА-

ПО-

ШТА

КРЕ-

У

ВРЕ-

СЕ

-ПИ-

-ГРЕ

-ТИ

ПРАВ-

ГА-

-ЋЕ-

-КО

-ДИ

-МО

А-

-ШНОМ -ЛО-

Лирска
песма
Римски:
100

БЕЗУМНО НАСИЉЕ

MOMAК УБИ БИБУ КАМОМ

ми: „Винска песма”, раставић. Скандинавка: ништавост, ани,
пирати ако се крећемо у погрешном правцу. Стиховни анагра-

Радник у
санитетској
служби

Имаћете непланиране издатке.

ПАЛИНДРОМНА РЕЧЕНИЦА

ПИСАЦ
СА СЛИКЕ

Дечје
возило

(23. 10 – 21. 11)

Све вас нервира на послу, у ку-

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

4

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Другарица
Мики
Мауса

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: интервал, Старчево, дерматин,

4

Бик

срчаност, Светолик, зависити. Коњићев скок: Шта вреди гало-

3

Новац вам просто клизи кроз
руке, али некако увек и дође.
Послушајте свој унутрашњи глас
и своје срце и сигурно нећете погрешити. Помало сте безвољни и
растрзани.

ротор, ј, дп, леле, аб, иперит, мравоједи, Милош Николић, р,

2

те о томе да напустите посао и
активно тражите нови. Промена
вам је неопходна. За своје одлуке очекујете подршку партнера.
Несигурни сте.

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Мучи вас несаница. Размишља-

обистинити, Ера, тротинет, сонет, санитарац, Мини.

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

КИЛОМЕТРИ НЕПРОЦЕЊИВОГ КУЛТУРНОГ БЛАГА
Према анализи направљеној
на државном нивоу, већ на
првој од двадесетак страна јасно се може видети да је
Историјски архив у Панчеву
један од највећих у Србији.
Испред њега су само архиви
Југославије и Војводине, а у
односу на београдски предњачи у многим аспектима.
Под сводовима некадашње
зграде аустроугарске војске,
дугачке преко сто метара, похрањено је девет километара
архивске грађе, прецизније
речено – непроцењиве културне баштине.
Како функционише ова
значајна установа, покушала
је да дозна екипа „Панчевца”.
Архивско подручје Панчева,
које обухвата и Алибунар, Ковин, Ковачицу и Опово, основано је 1946. године. Дванаест месеци касније формиран је Архив, који се, након неколико селидби, 1979. године „скрасио” у
некадашњој згради аустроугарске војске у Немањиној. Ту се и
данас налази, а грађани овамо
долазе с разним захтевима. Ре-

Много тога је већ дигитализовано
чине стари лексикони и енциклопедије, важни како би
прошлост била боље схваћена. Бојана Цветановић је баш
преводила „Историју Евангеличке црквене општине у
Панчеву”, издату пре двеста
година.
За разлику од других области донети закони (о културним добрима) у овој установи
су ревносно примењивани,
нарочито зато што је у току

– Да би неко тражио повраћај земље, мора доставити
крштеницу, па смо зато микрофилмовали црквену матичну документацију. Једини
смо архив који је снимио све
књиге, почев од оне најстарије из 1716. године. И када нађемо лице из, на пример,
осамнаестог века, седнемо да
истражујемо. Процедура у
просеку траје седам до десет
дана, а у тежим случајевима
и читав месец – наводи Јакшић.
У 136 фолдера смештено је
750 црквених матичних књи-

пре одвео у библиотеку, у коју
долазе сви они који желе нешто да истраже. У једном делу
су издања ове установе, неких
140 књига. На располагању им
је 380 картона, који тек дају
могућност да се приђе архивској грађи подељеној у двадесетак тема – пољопривреда,
школе, администрација и финансије...
На услуживању истраживача грађом и објављеним
књигама раде две особе. Оне
наводе да им свакодневно
долазе људи с најразличитијим прохтевима – да би ис-

Микрофилмовање архивске грађе

зултат тога је да се годишње изда по неколико хиљада уверења, преписа, копија...
Ова установа је отворена и
за научноистраживачки рад;
бави се и издавачком делатношћу, као и заштитом фондова наведених општина.
Мањак запослених,
а сређени фондови
О километрима архивске грађе, тонама папира старог и по
више стотина година и милионима докумената стара се свега двадесет двоје запослених.
Директор Милан Јакшић
наводи да је то у поређењу с
другим архивима пропорционално најмањи број у односу
на потребе.
– Евидентан је мањак запослених па, рецимо, имамо само једну једину спремачицу
на четири хиљаде квадрата. То
је, благо речено, права катастрофа ако знамо да Архив
Београда, без обзира на то што
покрива два милиона људи
или десет пута бројније становништво, на исту количину
грађе има троструко већи број
запослених – шездесет троје.
С друге стране, у поређењу са
Зрењанином или Нишем, у
нашим депоима је три пута
више архивског материјала.
Истовремено, то нам је и проблем и предност. Проблем је,
наравно, због алармантног
мањка запослених, док је добар осећај то што људи код нас
проводе време у истраживању
фондова, сређених у осамдесет одсто случајева. То значи
да у сваком тренутку заинтересована странка може допрети до било којег папира, а у
односу на остале архиве најдаље смо отишли и у дигитализацији – истиче Јакшић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

године најмање двапут контролишу матичне службе Србије и Војводине. Однедавно
је држава ванредно упослила
архиваре, пре свега када је
реч о враћању земље или рехабилитацији оних који су некада (не)праведно осуђени.
– Иако то не спада у наш
редован посао, за наведене
области ми издајемо папире,
што је условило да, од пре три
године, уместо 800 захтева годишње, имамо око 3.000, а
ниједног запосленог више.
Процедура је сложена, па да
би неко добио земљу натраг,
мора да докаже прво да је она
постојала, да је његов предак
био власник земље, да га је заинтересовани наследио... Направили смо формулар за
странке које долазе лично, а
захтеве примамо и електронски, с обзиром на то да их је
много из иностранства, посебно из Немачке, али и из окру-

Библиотека увек на располагању истраживачима
На ходнику смо „пресрели”
Аниту Хеш (ради припрему
издања Архива) и Душана Миловановића, помоћника директора на пословима микрофилмовања архивске грађе.
Обилазак смо завршили у
депоу. Ледено је као у хладњачи... Тамо се налази све оно
што је на микрофилму, највредније што једна земља
има: 380.000 докумената пута

Размишљајући о томе, насумице смо извукли један документ из претпрошлог века
(под бројем 500), у којем је
писало: „Тодор Јагодић моли
Магистрат да његово потраживање од Ђоке Ердељана наплати путем егзекуције”.
Било би непроцењиво важно да културно богатство из
депоа не дође у ситуацију да
„страхује од егзекуције”...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

га на око 300 страна. Ако се
зна да је десеторо уписаних
на свакој страни, то је укупно
преко два милиона људи.
– Много тога је нечитко,
али када лице најзад пронађемо, у другом фолдеру проверавамо да ли је оно било
власник неке имовине. Ако
јесте, то се налази у старим
катастрима, па међу стотинак
хиљада снимака треба ишчепркати Лист газдинства, који
је углавном у лошем стању, и

РАТ У БОJИ
Многи желе да истраже да ли им је деда био ратни злочинац, што захтева проверу грађе, попут судских пресуда или
тужилачких истрага. Важно је наћи све што постоји како се
држава не би огрешила. Много је трауматичних прича...
– Филм „Други светски рат у боји” о стрељању и вешању у Панчеву добили смо из Русије. У њему се појављује
предак човека који је тражио да се утврди његова евентуална невиност. Када је навео своје, иначе врло звучно презиме, у филму смо видели да је његов рођак окрвавио руке учествовавши у егзекуцији – прича Јакшић.
Наравно, наследници нису криви за злодела својих предака...

жења. Поред земље, актуелан
је и повраћај индустријске
својине или кућа, станова... –
набраја директор Архива.
Након доласка странке и
попуњеног захтева почиње
мукотрпна претрага, јер већина њих зна само како му се
звао предак. Стога им у остварењу тог права својски треба
помоћи.

десета листова у сваком од
њих – чак четири милиона
папира... Непрегледни рафови с матичним књигама, које
су, нажалост, у веома лошем
стању, јер је за одржавање потребан велики новац... А овде
су паре увек проблем...

као најбитније – „растумачити” коментар куда је отишла
имовина, евентуално отићи у
депо и извадити папир. Када
све то завршимо, слика је
склопљена и следи овера –
објашњава Јакшић.
Разумети прошлост
Потом смо кренули у обилазак панчевачког Историјског
архива. Директор нас је нај-

траживали своје порекло, одређене историјске чињенице,
писали научне радове, вадили документа за правне потребе... Ту, рецимо, странке
траже своје порекло. Сами,
јер запослени немају ни тренутка слободног времена за
тако нешто. Поред осамсто
фондова, могу користити и
специјалну библиотеку у којој су књиге из области историографије, архивистике...
Једна од њих, Дуња Антонов Ротар, навела је да последњих година има много
архивистичких изложби чији
је циљ да у различитим областима популаризују локалну
историју („Привредни живот
у Панчеву”, „210 година панчевачке болнице”, „Благо Архива – свакодневни живот у
Панчеву”...). Маја Пујин је,
поред рада са странкама, задужена за вођење основних
евиденција које је Архив по
закону дужан да води – књиге
пријема, општих инвентара и
регистара... Ту се нашао и архивски помоћник депозитера
– Владимир Кузмановић. Он
из депоа доноси грађу за истраживаче. Затекли смо га како за једног Немца, пореклом
из Опова, истражује да ли
предак којем је 1945. године
одузета имовина има услова
за рехабилитацију. По свој
прилици одговор ће бити негативан, јер га нема у документацији.
У суседној просторији су
преводиоци за немачки и мађарски, а ту је смештена и
друга врста библиотеке, коју

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

Хаски
Мужјак је пронађен на Новосељанском
путу, али нема микрочип ни огрлицу.
Овај хаски је чист, миран и послушан,
па се претпоставља да има власника, али
досад нико није пријавио његов нестанак.
Уколико га неко препозна или жели да
га удоми, може позвати Градско прихватилиште – службу „Зоохигијене” на
013/352-148.

Дечкићи
Штенци стари око два месеца хитно траже домове. Четири „дечкића” и једна „девојчица” налазе се код пецарошког клуба „Марко Кулић” на тамишком кеју.
Прелепи су и воле да се
мазе, а прилазе и пролазницима. Наши суграђани су им
направили привремену кућицу у којој бораве заједно с
мајком, али због веома хладног времена и специфичне
локације требало би што пре
да нађу сигурно уточиште.

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.

30

СПОРТ

Петак, 15. јануар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕД ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У РУКОМЕТУ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПЕРКЕ, МОМЦИ – СРЕЋНО!

ИЗОСТАЛО ИЗНЕНАЂЕЊЕ У ЖЕЛЕЗНИКУ

сан сам што водим такву репрезентацију, ја идем први, а
они за мном. Имамо обавезу
према генерацијама које долазе, да рукомет траје. И биће
га и после нас. То је моја мисија – рекао је Дејан Перић.
Србија ће се надметати у
Кракову, у групи А, а поред
Пољске и Француске, за ривала ће имати и селекцију
Македоније. Прву утакмицу
наша репрезентација игра у
петак, 15. јануара, од 20.30,
против домаћина. После два
дана, од 18.15, момци селектора Перића ће одмерити
снаге с Французима, а против
Македоније ће играти у уторак, 19. јануара, такође од
18.15. Пласман у други круг
обезбедиће три првопласиране екипе.

Лидер ипак прејак за
Панчевце
Утакмицама петнаестог кола
прошлог викенда је настављена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. Прва утакмица у новој години уједно је
била и највеће искушење за
КК Тамиш. Тим из нашега града гостовао је у Железнику, где
је одмерио снаге с лидером
шампионата и, без икакве дилеме, најбољом екипом у овом
рангу такмичења. Домаћин је
и пре почетка сусрета важио за
апсолутног фаворита, али
момци које предводи Бојан Јовичић нису с белом заставом
отишли на овај дуел... Ипак, на
крају је славио у овом моменту
бољи састав: ФМП–Тамиш
85:63, по четвртинама: 23:10,
20:15, 24:12 и 18:26.
Кошаркаши ФМП-а су од
самог почетка играли агресивно, имали су иницијативу,
одлично су „отворили” меч, а
служио их је и шут за три поена... Врло брзо је домаћи тим
остварио осетну предност,
што је екипи Тамиша још више отежавало посао. Момци
из нашега града су покушавали да парирају лидеру на све
начине, али ФМП је још једном показао зашто је најбољи.
Огњен Добрић је постигао деветнаест поена (четири „тројке” из шест покушаја), Дејан
Давидовац је шеснаест пута
био прецизан, Филип Човић
је постигао тринаест, а Драган
Антић једанаест поена.
Домаћин је био доминантан у свим елементима игре, а
посебно је искористио своју
надмоћност у скоку, јер су ко-

Дуца, Тим и Боби
Један од најбољих европских центара – Бобан Марјановић, тренутно кошаркаш
Сан Антонија, био је домаћин Душану Борковићу,
европском шампиону у аутомобилизму за 2015. годину,
на утакмици НБА лиге коју
су „Спарси” одиграли против „Пистонса” у Детроиту.
Боби и Дуца су дугогодишњи пријатељи, па је најбољи српски аутомобилиста
искористио свој боравак у
Чикагу, где се припрема за
нову сезону, да оде до Детроита и погледа свој први НБА
меч. Наравно, добио је карте
за први ред, до паркета, одакле је уживао у потезима
звезда игре под обручевима.
Тек после меча двојица асова су наставила дружење, које
траје већ годинама. Уосталом,
управо је Марјановић био међу првима који су честитали
Борковићу освајање титуле
првака Европе у ЕТЦЦ-у прошле сезоне, а двојица „џинова” су се сусретала и на утакмицама Црвене звезде, као и у
другим приликама.
– Занимљиво је да сам толико пута био у Америци, да

обожавам кошарку, а да никада нисам отишао на неку
утакмицу НБА лиге. Али ово
је заиста била прилика која
се не пропушта. Боби је мој
драги пријатељ и знам колико га воле навијачи „Спарса”. Желео сам да осетим
део те атмосфере и могу вам
рећи да је ово потпуно невероватно. Боби је сјајан саиграч, види се колико га воле
и поштују. Импресиониран
сам његовом игром. Чим је
ушао на терен, „Спарси” су
се разиграли. Хвала Бобију
за ово незаборавно вече и
хвала му, наравно, за спортску подршку коју сам увек
од њега добијао. Изузетно
сам поносан на њега и сигуран сам да ће уз Грега Поповића и Тима Данкана много
напредовати у наредном периоду – рекао је наш суграђанин после меча.
Душан Борковић тренутно
борави у Америци, где се
припрема за своју дебитантску сезону у ТЦР-у, која
стартује 3. априла у Бахреину. Српски ас ће возити нови
„сеат леон” уз подршку мађарског Б3 рејсинг тима.

шаркаши ФМП-а знатно виши од играча Тамиша.
Већ после првог полувремена било је јасно да се у овој
утакмици неће догодити никакво изненађење и да ће тим
из предграђа Београда остварити сигурни победу, али оно
што може да охрабри све љубитеље кошарке у нашем граду и навијаче Тамиша, јесте
податак да су у последњој четвртини Душан Хукић и његови саиграчи заиграли мало
боље и колико-толико поправили утисак. Панчевци су у
последњој деоници искористили опуштање домаћих кошаркаша, па су четврту четвртину решили у своју корист.
Најефикаснији у редовима
Тамиша био је Иван Смиљанић, који је постигао 25 поена
(седам „тројки” из дванаест

покушаја), а њему уз раме био
је Никола Вујовић, који је нанизао петнаест кошева. Солидни су били и Никола Симић (осам поена) и Александар Илкић (седам), али за
евентуално изненађење у сусрету са сјајним ФМП-ом потребно је много више.
Било како било, Панчевци
не треба много да тугују после
овог пораза. Ако је слаб дан и
морао да се догоди, онда је
можда најбоље да је то било у
мечу против изразитог фаворита, кога би тешко савладали
и да су сви момци пружили
максимум. Реално, Тамиш
треба да тражи бодове у сусретима с наредним, нешто
слабијим противницима.
Бојан Јовичић, први стратег
екипе из нашега града, имао је
много проблема од самог стар-

та првенства. Повреде играча
онемогућавале су још квалитетније тренинге, а током мини-паузе Тамиш је остао са само десет играча. У мечу против ФМП-а, који ће имати шта
да каже и у Суперлиги, можда
боље и није могло.
Нема времена за кукање, јер
следе нови изазови, равноправнији ривали и – време за победе. После петнаест утакмица
Тамиш има скор од шест победа и девет пораза, а у суботу, 16.
јануара, дочекује новосадску
Војводину. Биће то одлична
прилика да се освоје нови бодови и да се поправи утисак из
Железника. Уз подршку с трибина Иван Смиљанић и његови
саиграчи лакше ће се изборити
с неугодним ривалом. Утакмица у Хали спортова на Стрелишту почиње у 19 сати.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА
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ти. Други ривал су нам Французи, који у последњих петнаест година подижу лествицу.
Поставили су неке параметре
које ће бити тешко превазићи. Признајем им квалитет,
али нико није мање вредан.
Нема предаје пре почетка,
нити прецењивања првих
двају ривала. Како год било,
последња утакмица се игра за
пролаз даље. Верујем у ове
момке, ја сам их бирао. Поно-

ФОТО:

У петак, 15. јануара, у Пољској почиње Европско првенство у рукомету, које ће
трајати до последњег дана
првог месеца у години. Непосредно пред одлазак на
шампионат Старог континента у просторијама РСС-а
одржана је конференција за
новинаре, на којој је, сасвим
очекивано, у главној улози
био наш суграђанин, селектор рукометне репрезентације Србије Дејан Перић.
– Задовољан сам како смо
радили у све три фазе припрема. Кроз тренинге и контролне утакмице испробавали смо разне варијанте. Знамо куда идемо, какву групу и
противнике имамо, али смо
исто тако свесни сопственог
квалитета и као здрава група,
жељна доказивања, желимо
да се надигравамо против
сваког ривала. Победе хоћемо да градимо из добре одбране и после много трчања,
а у нападу индивидуални квалитет желимо да преточимо у
снагу колектива. Момци заслужују похвале за однос према обавезама. Желим да будемо прави тим, како на терену, тако и ван њега. Постоји
мотив и инат, жеља да се надмећемо с најбољима. На свим
утакмицама ћемо дати све од
себе. Обећавам да ће репрезентација играти с пуно мотива за своју земљу. Знања
имамо и верујем да ћемо то
показати. Први ривал нам је
селекција Пољске. Има ли
шта лепше него отворити једно такмичење против домаћина, против свих? Шеснаест
играча и стручни штаб играће
на све против свих. Да ли има
већег изазова за једног спортисту? Имамо свој циљ, нема
предаје. То је празник рукомета и то тако треба доживе-

Рукометни клуб Динамо је
још једном потврдио да спада
у ред најбољих спортских колектива које наш град има.
Први тим, предвођен шефом
стручног штаба Иваном Петковићем, „зимује” на трону
Супер Б лиге, с јасним амбицијама да се на лето пласира у
елиту, а агилна управа клуба
велику пажњу поклања раду с
млађим категоријама, знајући
да се само тако долази до највећих успеха.
Тако су три селекције Динама од 4. до 7. јануара учествовале на јаком међународном
турниру у Словачкој под називом „Кемпа 4 спорт куп”, где
су млади рукометаши стицали
неопходно искуство. Боје нашега града на том прести-

жном надметању у Прешову
бранили су млађи пионири,
пионири и кадети, а што је
најважније, дечаци су потврдили раскошан таленат. Иако
је резултат, када су утакмице
млађих категорија у питању,
увек у другом плану, треба рећи да су кадети Динама оства-

рили велики успех и освојили
бронзане медаље.
Динамове дечаке до тринаест година предводио је тренер Душан Грандов, а екипа
млађих пионира се пласирала
на шесто место. За тим из нашега града играли су: Предраг
Белић, Давид Трајковски, Михајло Цветковић, Урош Поповић, Марко Кнежевић, Алекса
Ангеловски, Вељко Стаматовић, Сава Загорац, Борис
Цветковић, Милош Стокрп и
Марко Крњаић.
После победе над ривалом
из Русије пионири су заузели
пето место. Екипа коју предводи тренер Милорад Шешлија наступила је у саставу:
Ђорђе Марковић, Лука Шарац, Марко Бурић, Сретен
Стојанов, Ненад Божић, Богдан Бунчић, Властимир Ми-

летић, Душан Јакшић, Стефан
Младеновић, Лука Глоговац,
Урош Петров и Марко Цветић.
Динамо је у овој узрасној
категорији имао и најефикаснијег стрелца на турниру, а
то признање је припало Ненаду Божићу.
Сјајне партије на такмичењу у Словачкој приказали су
кадети Динама. Пред разиграним момцима које предводи
тренер Милош Пантовић падали су ривали из Литваније,
али и домаћи Татран Прешов,
па је у наш град стигао и пехар намењен трећепласираном тиму. У тако јакој конкуренцији то је успех вредан пажње и помена. За Динамо су
играли: Никола Радовановић,
Марко Шару, Павле Глоговац,
Милош Урошев, Душан Милутиновић, Давид Пејић, Данијел Лацко, Огњен Новаков,
Александар Анђелковић, Вељко Ћосић, Филип Пантовић,
Саша Терзић, Стефан Тошков,
Јован Јеленковић, Урош Пејчић, Милан Ђурић, Алекса Гаћиновић и Петар Панић.
Панчевачку експедицију у
Прешову сачињавали су и физиотерапеут Наташа Белић,
као и техничка лица Предраг
Младеновић и Горан Белић.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ГОСТУЈУ У СТАРОЈ ПАЗОВИ
Одбојкаши Борца
дочекују Млади радник

стручног штаба ЖОК-а Динамо Александар Владисављев.
„Лавице” ће против Јединства у Старој Пазови играти у
суботу, 16. јануара, од 19 сати.
На великом искушењу ће
бити и одбојкаши старчевачког Борца. Момци које предводи тренер Драгољуб Стојановић у првом мечу у новој
години одмериће снаге с
Младим радником из Пожаревца, другопласираном екипом на табели.
– Имали смо проблема с повредама играча, али сада смо
их залечили, па спремно дочекујемо наставак првенства.
Већ у првој утакмици у новој
години бићемо на изузетно великом искушењу. У госте нам
долази Млади радник из Пожаревца, сигурно најбоља екипа у лиги. Они су апсолутни
фаворити, али нећемо се предати без борбе. Имамо и ми
своје адуте, покушаћемо да
изненадимо великог против-

Нема одмора за одбојкашице и
одбојкаше из нашега града.
Окончана је кратка такмичарска пауза, па већ од следећег
викенда ће поклоници игре
преко мреже имати прилику
да уживају у чаролијама свог
омиљеног спорта. Наставља се
трка за бодове како у елити, тако и у Првој лиги, а већ прва
првенствена искушења у новој
години неће бити нимало лака
за екипе из Панчева и околине.
Пред одбојкашицама Динама је пут у Стару Пазову и
мегдан с домаћим Јединством. Иако су популарне „лавице” тријумфално завршиле
годину, у предстојећи дуел
улазе као аутсајдери. Јединство има одличан тим који је
током шампионата савладао
и многе фаворите, па га одбој-

Јединство је апсолутни
фаворит, али ми ћемо
покушати да играмо
најбоље што можемо.
кашки стручњаци сврставају у
ред екипа што претендују на
највиши пласман. Уз све то,
Панчевке у овај меч улазе и
прилично ослабљене.
– Током ове мини-паузе
остали смо без Иване Остојић, која је отишла у Турску.
Њено искуство, али и сјајна
игра, били су нам од велике
користи. Иако је кратко била
у нашим редовима, дала је
огроман допринос у важним
победама над фаворитима.
Ивани можемо само да захвалимо на свему што је учинила
за наш клуб и да јој пожелимо срећу у даљој каријери.
Ми идемо даље... Девојке нису имале много слободног
времена: само три слободна
дана око новогодишњих празника. Добро смо тренирали

па ћемо спремно дочекати
наредна искушења. Јединство
је у Старој Пазови апсолутни
фаворит, али ми ћемо покушати да играмо најбоље што
можемо. Нећемо се предати
унапред. Важне утакмице
нам следе тек касније, када
на свом терену дочекујемо
Крагуј и када будемо гостовали Црвеној звезди. Здравствени билтен тима је мало бољи,
а очекујем да се после два месеца паузе у тренажни процес
укључи и Катарина Симић, па
да у догледно време конкурише за састав – рекао је шеф
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ника. Овим путем позивам навијаче да дођу у што већем
броју и да нам помогну у дуелу с неугодним Пожаревљанима. Биће добре одбојке, то је
сигурно – истакао је први
тренер Борца Драгољуб Стојановић.
Биће то прави дерби Прве
лиге, а уз помоћ с трибина
старчевачки одбојкаши би могли да приреде изненађење.
Утакмица у Хали спортова на
Стрелишту биће одржана у суботу, 16. јануара, од 16 сати.

АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА ПД-а ЈЕЛЕНАК

УСПЕШАН УСПОН НА РТАЊ
Једна од најтежих планинарских акција у години у
нашој земљи одржана је у
суботу, 9. јануара. Тог дана
је 32. пут организован традиционалан догађај – „Божићни успон на Ртањ”.
Међу 1.000 учесника из
целе Србије било је и осамнаесторо наших суграђана,
чланова ПД-а Јеленак, који
су са успехом извели и ову
акцију.

много прелепих фотографија. Успон на Ртањ изведен је
тежом, северном страном
планине, док је силазак био
њеним јужним делом. Учесници ове акције су укупно
прешли дванаест километара, а савладали су успон од
1.200 метара.
У овој јединственој акцији
су учествовали: Милан Пиперски, Милован Милетић,
Никола Димовски, Шандор

Јак ветар, иначе карактеристичан за Ртањ, планинарима је пожелео „добродошлицу” и ове године, а дубок снег је и те како отежавао кретање одважних девојака и момака. Ипак, доживљај зимске бајке био је јачи
од свих искушења, па су наши планинари направили и

Балог, Андрија Ранић, Александар Вучковић, Горан Кочевски, Јован Опачић, Никола Марино, Срђан Крчединац, Виолета Бојовић, Властимир Адамовић, Милан
Глумац, Снежана Глумац,
Лазар Ковачевић, Горан Беговић, Славко Јеремић и Зоран Рачић.

НЕКАД У ДИНАМУ, САДА У ТИМУ СВЕТА
ЖОК Динамо већ годинама љубитељима спорта у нашем граду представља најбоље и
најпопуларније играчице у нашој земљи.
Томе иде у прилог да су некадашње одбојкашице Динама Маја Огњеновић, сада капитен и први техничар репрезентације Србије, као и Милена Рашић, средњи блокер
нашег националног тима, изабране у идеални тим света за 2015. годину по избору сајта „Одбојка спаја”.
У најбољем тиму, поред репрезентативки Србије, јесу и коректор Наталија Обмочајева
из Русије, блокер Жусијели Барето из Бразила, примачи Татјана Кошељева из Русије и
Јеон Кунг Ким из Кореје, те либеро Бренда Кастиљо из Доминиканске Републике.
Приче о најбољим одбојкашицама у прошлој години могу се прочитати на сајту
www.voleiconnection.com.

ШАХОВСКИ КУТАК

У ПЕЧУЈУ ОДРЖАН ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

Tedd

БРОНЗЕ ЗА АНЂЕЛУ И САЊУ
Нема више никакве дилеме –
бадминтон у нашој земљи полако али сигурно постаје све
популарнији спорт, али и
спорт од кога се могу очекивати значајни трофеји у будућности. Тако је и у Панчеву. Серија учешћа наших такмичара
на међународној сцени у новој
години отворена је на најбољи
могући начин.
У мађарском граду Печују од
8. до 10. јануара одржан је веома
јак интернационални турнир, на
којем је репрезентација Србије
са играчицама и играчима до
тринаест година освојила бронзану медаљу. Поред Сергеја Лукића, Михајла Томића, Александра Јовичића и Саре Лончар,
велики допринос сјајном успеху

дале су и наше суграђанке, чланице БК-а Панчево, Анђела
Витман и Сања Перић.

За одличја се борило десет
екипа из девет европских земаља, а у дуелу за бронзану

медаљу Србија је са 6:3
савладала Словачку,
над којом је претходно
тријумфовала и у такмичењу у групи (7:2). У
првом делу надметања
наша селекција је савладала и Украјину
(6:3), Румунију 1 (8:1)
и Хрватску (6:3), па се
с максималним учинком, као најбоља, пласирала у полуфинале.
Потом је уследила велика борба у свих девет
мечева и минималан
пораз од 5:4 претрпљен
од домаћина Мађарске, која је потом у финалу савладала Чешку и
освојила златну медаљу.
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Наши репрезентативци су
показали велико заједништво
и тимски дух, а да су имали
мало више среће, можда су
могли стићи и до сјајнијег одличја. У полуфиналу је ривал
искористио предност домаћег
терена и тако нанео једини
пораз нашем тиму. Љубитељи
спорта у нашем граду посебно
могу бити поносни на сјајне
девојчице Анђелу Витман и
Сању Перић, које су још једном показале да су на одличном путу да остваре запажене
каријере у овом све популарнијем спорту.
Учешће српског тима на турниру у Печују помогло је Министарство омладине и спорта
у Влади Републике Србије.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц4)
Избор Р. Радојевић

Страну припремио

Александар
Живковић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ У ПАНЧЕВУ

ЈУЛИЈАНСКА АВАНТУРА
„Преживели” смо још једну Нову годину!
И то ону по јулијанском рачунању
времена. Додуше, неки је зову и православна, али најпознатија је као српска Нова...

Неупоредиво је „слабијег интензитета” него она глобална, али постоје
они „национално освешћени” који само за њу хају...
Ипак, најбројнији су они што користе сваки повод за добар провод.

А провод у нашем граду – никад
мршавији! Једини дочек на отвореном организован је на старчевачком
Тргу неолита, док је гужвице било
тек у појединим кафанама и клубовима...

За наивце

Празнично расположење почело је
у ресторанима уз женске теме...

По клубовима су засјале тоалете
и заблистали осмеси...

Неким боемима је виолина
засвирала директно на увце...

Ко каже да смо ми измислили Београд на води, Панчево на Тамишу или сплавове за забаву.
Наше старе разгледнице показују и доказују да је свега тога
било још пре много, много година.
Добро, нису то били пловећи ресторани у данашњем смислу,
али да су ондашње лађе имале наткриљене палубе за удобан одмор, уопште није спорно.
И ко мисли да се ту није служило пиће, тај као да је сисао весла.

Млади су убрзо
ударили бригу на весеље...

... као и уз музику осамдесетих.

Ђускало се и уз добре свирке...

За екологе
Данашњи сплавови на Тамишу су много лепши, модернији и технолошки савршенији од негдашњих лађа.
Међутим, упркос свим техничким достигнућима савремене
цивилизације и они имају понеку ману.
На пример, зими показују ничим неизазвану склоност ка залеђивању.
Што доказује да у нашој реци још увек нема толико растворених
тешких метала и остале хемије да јој се снизила тачка мржњења.

На Тргу неолита
заруменеле су се крофне...

Најодважнији нису
ни осетили кишу...

За породице

Тачно у поноћ ватромет је запарао
небо и осветлио звезде...

... а пред зору су се Биг Деди, Анакин и Оби живи
и здрави вратили из још једне „звездане авантуре”.

Фотографија из неких старих времена, поред тадашње моде, показује и како су се наше чукундеде, аскурђели и курајбери борили с природом.
Биле су ту чакље, мотке, секире и слична техничка чудеса за
обрачун са залеђеним Тамишем.
А данас се ти технолошки изуми углавном користе у породичним имовинским расправама.
И ко после може да оспори невероватан цивилизацијски напредак нашег друштва и преосталог човечанства.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Теодора
Панчован,
ученица:
– За викенд ћу
се играти са својим
другарима. Лепо је
време, па ћемо се
највероватније
дружити негде напољу.

Ана Стојић,
ученица:
– Вероватно ћу се
дружити са сестром
или играти са својом
најбољом другарицом.
Такође, можда ћемо
некуд отићи с мамом
и татом.

Дарко Лоренцо
Рампацо,
петогодишњак:
– За викенд ћу се
дружити с мојим
добрим другарима.
Волео бих да падне
снег па да се играмо
напољу на игралишту.
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