Српска животињска
фарма

Мало инвестиција
и много проблема

» страна 7

» страна 8

Екстремни исламисти
не могу да поднесу
живе француске
карикатуристе.
А они у Нигерији
никог живог.
Украјинци не могу
да поднесу украјинске
Русе.
А Руси западне
Украјинце.
Русија не може
да поднесе америчке
санкције и ниску
цену нафте.
А Американци
другу силу осим
себе.
Албанци не
могу да поднесу
никакву другу
Албанију осим велике.
А сви око њих
само то не.
И тако све укруг.
А у смирај зимског
дана једна девојчица
нам игром и круговима
показује шта живот
чини лепим
и спокојним.

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 15. ЈАНУАРА 2015.

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

КРУЖНИ ТОКОВИ

У

Још један у низу
лоших периода
» страна 6

Село
Све више пљачки, али
и разбојништава
» страна 11

Култура
Седам одсто
повлашћених
» страна 13

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ДИСКРИМИНАЦИЈА И ШИРЕЊЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ МЕЂУ МЛАДИМА ИЗ УГЛА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

Промовисање ненасилне комуникације и културе
Стереотипи и предрасуде
веома развијени

у тучи. Само четвртина ђака тврди
да нису никада видели насиље у својој школи.

Учење о појму рода и
пола, етикетирању,
односу према вршњацима
и припадницима
осетљивих група

Насиље као свакодневица
Едукацију младих о ненасилној комуникацији и култури пре свега треба да спроводе школе и образовни систем, али актуелни програми не обухватају такву врсту учења које младе
ослобађа предрасуда и учи толеранцији. Поред школе, та „мисија” учења
различитости поверена је и локалним
самоуправама, невладиним органи-

ља са младима у локалним заједницама”, у којем учествују Канцеларија за младе, Дом омладине, Сигурна
кућа, ОШ „Ђура Јакшић” и Центар
за социјални рад „Солидарност”. У
оквиру тог пројекта који спроводе
Центар Е8 и Аутономни женски
центар, уз подршку УНИЦЕФ-а, како је објаснила Марија Команов,
координаторка Канцеларије за
младе, у јулу прошле године у нашем граду је одржана обука за вршњачку едукацију и активизам у
области родно заснованог насиља,

зацијама и медијима. У нашем граду
сарадња између тих сектора постоји,
а о њиховим активностима разговарали смо са члановима трију панчевачких удружења и представницом
Канцеларије за младе која функционише у оквиру Градске управе.
Прошле године Панчево се прикључило националном програму
„Превенција родно заснованог наси-

коју су спровеле активисткиње Аутономног женског центра. Двадесетак младића и девојака средњошколског узраста завршило је
курс и током године организовало
више јавних акција и перформанса. Они су се такође прикључили
активностима Женске мировне
групе (ЖМИГ) и „Буди мушко
клуба”, који је формиран у мају

Дискриминација, то јест нejeднaко
третирање, искључивање односно
довођење у подређен пoлoжaj
пojeдинaцa или групa људи кojи сe
нaлaзe у истoj, сличнoj или
упoрeдивoj ситуaциjи, широко је
распрострањена у нашој земљи.
Она се врши и кaдa сe особе кojе сe
нaлaзe у неравноправном положају
трeтирajу нa равноправан нaчин.
Најзаступљенија је међу особама са
инвалидитетом, припадницима националних мањина, женама и међу
ЛГБТ популацијом. Посебна групација људи која неретко несвесно
врши дискриминацију су млади.
Они су често носиоци стереотипа,
предрасуда, a према извештају и
истраживањима повереника за заштиту равноправности, најугроженији су млади из мањинских заједница, посебно Роми. Жртве
дискриминациjе су и млади сa инвалидитетом и припадници сексуалних мањина.
Стереотипи и предрасуде су веома развијени међу ученицима. Они
воде дискриминацији која резултира појавом насиља. Резултати истраживања Комитета правника за
људска права (ЈУКОМ) говоре да се
више од 60 одсто средњошколаца
сусрело с физичким или вербалним
насиљем бар једном, а више од трећине средњошколаца је учествовало

12.000 ПРИМЕРАКА

Економија

ФОТО: Н. СТОИЛКОВИћ

Број 4592, година CXLVI

прошле године, а окупља младе
мушкарце.
Нетрпељивост према Ромима
Кроз радионице које су организовали
чланови „Буди мушко клуба” средњошколци су имали прилику да уче о појму рода и пола, да разговарају о темама
као што су етикетирање и однос према
својим вршњацима, односно према
припадницима осетљивих група. Одржано је и неколико јавних акција и трибина на тему дигиталног насиља. Дениз
Хоти, координатор „Буди мушко клуба”, рекао је да млади из наше средине
имају много стереотипа и предрасуда.
– Кроз први тренинг препознали
смо да постоји вршњачко насиље између младића и младића. Уочили смо
да је присутан огроман јаз између дечака и Рома, а велики број њих оправдава насиље према припадницима те
мањинске групе. Мислим да цивилно
друштво треба да ради на отклањању
ових стереотипа и предрасуда. Заступљено је и дигитално насиље, чије су
жртве најчешће девојчице. С друге
стране, мој утисак је да средњошколци немају толико предрасуда према
припадницима другачије сексуалне
оријентације – објаснио је Хоти.
Он је додао да је идеја чланова
„Буди мушко клуба” да отклоне
уврежене ставове и стереотипе о томе како прави мушкарац треба да
изгледа у Србији. Како би овакве радионице биле доступне и већем броју ђака, неопходно је, напомиње
наш саговорник, да се оваквој врсти
неформалног образовања системски
омогући „улазак” у одељења. Према
његовим речима, активисти клуба су
у појединим панчевачким школама
одржали едукације у оквиру часова
грађанског васпитања.
» Наставак на страни 3

Екологија
Аерозагађења прете
и даље
» страна 15

Друштво
Електротехничари
решили задатак
» страна 16

Спорт
„Тамиш” наставио
успешан низ
» страна 43

Завршна
Коракс: Подржавам све
што је објавио „Шарли”
» страна 44
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ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Страхота, наставак следи
Хладна, туробна и мрачна 2014. година ни у летњим месецима није „отоплила”, нити се „просветлила”.
Јул, август: „Чак и ако, у најбољем случају, веома волимо оно чиме се бавимо, лепо је опустити се на
годишњем одмору; замислите две недеље током којих не чујете ни ’в’ од Вучића или владе, ни ’п’ од
Пајтића или покрајине, ни ’и’ од Ивице или инвеститора из иностранства... То је на ’м’ – милина.
Али проблеми почињу да искачу већ при повратку, на путевима Србије, тј. Коридору 10 (како то
моћно звучи), у виду џомби, рупа, колотрага, обилазака због ’радова’... А кад се човек врати кући са
(од)мора, аутоматски се жестоко смори... Грађани после ферија, са умирујућих облака, вучени гравитационом силом, трескају на земљу!
То се онда ’пегла’ бајковитом причом о ’Београду на води’, са све директним телевизијским преносом презентације пројекта, а грађани жељни вентила, поред имагинарног бетона уз савску воду, гутају свашта... Код куће, дакле, ништа ново: живот у Србији наликује мегаријалити програму чији смо
главни ликови, попут оног осмишљеног у филму Питера Вира ’Труманов шоу’. Само, тамошњи јунак,
којег тумачи Џим Кери, пошто је осетио да нешто није у реду с његовом свакодневицом, почео је да
трага за истином и стварношћу, па је на крају открио суштину преваре и дошао себи. И становници
Србије ће када буду пожелели да разграниче фикцију од реалитета, схватити о чему се овде ради.”
Тврдњу да „за новинаре не клизи све као по лоју, већ да је управо супротно”, поткрепили смо ставовима које смо поделили с колегама на једном скупу у организацији Одељења за медије Мисије
ОЕБС-а у Београду.
Тамо су „представници новинарских удружења, асоцијација и иницијатива покушавали да уобличе конструктивне предлоге у вези са изменама и допунама Закона о приватизацији. Неминовност
продаје медија чији је власник држава или су им оснивачи градови и локалне самоуправе (у том кошу су и ’Панчевац’ и РТВ Панчево), различито делује на људе, а радује то да је велики број колега заинтересован за то да преузме потпуно руковођење својим медијима, изађе на тржиште и да дође у
ситуацију, у којој је практично, али не и формалноправно, ’Панчевац’ већ 18 година. Порука је јасна: акције поделити запосленима или им омогућити право њихове прече куповине.
Ако Вучић излазак државе из медија и правовремено, истинито, тачно и објективно информисање грађана доживљава у правом смислу тих речи, знаће шта му је чинити: препустиће бављење новинарством професионалним новинарима и истовремено ће појачати свој пи-ар тим, како би могао
да реагује у случајевима када аргументи ових првих говоре о томе да држава и/или он сам не доносе ваљане одлуке.
Није то тако компликовано као што можда звучи: довољно је да не буде личан, емотивац, да схвати да га не мрзе сви они који га критикују, да иза чињеница изнетих у медијима не стоје увек интересне групе, да једноставно људи, у овом случају новинари, раде свој посао.”
С обзиром на то да је у међувремену одлучено да наш лист иде на аукцију, и поред тога што је држава на нама већ зарадила 360.000 евра приликом прве приватизације, јасно је колико напредњачка власт цени слободне новинаре.
Легенда „Панчевца” Милан Мирковић Талиман отишао је на разговор са Свевишњим; досад му је
сигурно, у другарској атмосфери, испричао десетине анегдота и штосева, јер му је овај одавно „потписао” бесмртност.
Септембар: Пишући о штрајку адвоката, рекосмо да је „немогуће сменити актуелног министра правде: не јер је богомдан за тај посао и непогрешив, већ због тога што је он једини задржао свој ресор
после мале рокаде на релацији премијер – први потпредседник Владе. То значи да Вучићу не пада
на памет да помера Селаковића, а и деца предшколског узраста знају да баш председник напредњака и само он одлучује о свему битном у Србији. Реално, адвокати могу да се евентуално надају мрвици, тј. да буду срећни ако им пореске дажбине после штрајка буду незнатно мање. И то је то. А током њиховог штрајка неко од клијената ће да изгуби живце, неко потребу и жељу за добијањем правде на суду, а неко вољу за животом.
Следи – наставак опште меланхолије...”
Саблазнили смо се пошто смо чули изјаву патријарха СПЦ Иринеја који је практично изједначио
припаднике ЛГБТ популације с педофилима и починиоцима инцеста, чиме је створен основ сумње
да патријарх, дан-два пред одржавање „Параде поноса”, „са умишљајем или без умишљаја, свеједно
је, позива на ремећење јавног реда и мира, сукобе и линч”.
Записали смо на ту тему следеће: „Попови за такво поразно стање ствари нису искључиви кривци:
милион пута у новијој политичкој историји Србије лидери ове земље су од црквених великодостојника тражили (и добијали) ’благослов’ за своје идеје или акције; неретко се дешавало да им водећи
политичари, скрнавећи тако и претпостављену интимност тог чина, љубе руке на местима потпуно
непримереним за то, као што су Народна скупштина или кабинет председника. Дакле, управо су политичари, да би се умилили гласачима, од попова направили мале богове, државнике у паралелној
држави који не поштују Устав Србије”.
За крај смо оставили једно реторичко питање: „Чему служе тзв. страначке славе ако не политичком маркетингу и, успут, ремећењу принципа мултиконфесионалности и мултиетничности у држави и фаворизовању православља, што је такође облик кршења највишег правног акта”.
(Наставиће се)

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

„Шарли” и Пандора
„У току је (светски) рат и ми смо у њему до грла”, завапило је ових дана једно од највећих
пера данашњице.
Поред тога, коментаришући језиви масакр у
редакцији париског сатиричног недељника
„Шарли ебдо”, Умберто Еко је подсетио да је
на овако нешто упозоравао још пре тридесетак
година и притом је поклонике такозване
Исламске Државе поистоветио с нацистима.
Ту „репутацију” они су, нажалост, „оправдали”
тако што су на објављени цртеж вољеног им
вође у наведеном листу „реаговали” усмртивши дванаесторо људи.
И док сав нормалан свет с пуним правом тугује, брине и негодује, у Граду светлости су
одржане масовне демонстрације под паролом:
„Сви смо ми Шарли”. И нема дилеме да у овако глобално наелектрисаној ситуацији треба
осудити сваки облик насиља, посебно над голоруким људима (премда готово да се нико
није ни штрецнуо због тога што је отприлике у
исто време озлоглашени „Боко Харам” у „далекој” Нигерији побио две хиљаде недужних
људи...).
Слободно новинарство је цивилизацијски
идеал и нема сумње да га треба штитити из петних жила. Ипак, постоје и неке недоумице у
случају „Шарли”, које се односе пре свега на
препознавање те критичне тачке у којој сатира
постаје нешто несувисло (увреда, ругање, подсмех...). Тачке из којих може почети да се одмотава она злослутна спирала... Ако се зна у каквом свету живимо, неизоставно се мора размишљати и о последицама излагања ризицима
отварања тако опасних Пандориних кутија. Јер
када се злодух ослободи и отелотвори, тешко га
је зауставити...
Сведоци смо и тога да у
данашњем (назови)јавном мњењу било који вид
афирмативног новинарства драматично узмиче
пред текстовима из којих
„липти крв”. То је, егзистенције ради, дојучерашње истинске професионалце и умерене људе натерало у потеру за „разорним новинарским експлозијама”, а међу седмом силом силовито нараста број „каријериста”,
који би све учинили да се
њихови потписи нађу иза
таквих бомбастичних израза.
Баш због те запаљиве атмосфере неопходно је што
јасније одвојити „Шарли”

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ради панчевачка машина за путовање кроз време: „стогодишњаци” у Сокачету
чуде се Иванином стајлингу и направи поред уха.
У Народном музеју, ових дана

Снимио Никола Стоилковић

и Пандору. Увек ваља ободрити храброст (посебно кад је сврсисходна), али не и фанатичну
лудост, будући да је много пута виђен одговор
на то – још огорченији фанатизам.
А историја нас учи томе да кад неки несташко кресне фитиљ и упали жито, лако се поново може догодити да „студент буде крив, а
сви сељани несагледиво испаштају”...
J. Ф.

Напредњачка
пензијска доктрина
Нов тарифни систем за наплату јавног превоза у Београду, који је изазвао незадовољство
пензионера, изнедрио нам је и једног новог
политичког хероја. Он се зове Драгомир Петронијевић, члан је Градског већа у нашој престоници, а и члан Главног и Извршног одбора
Српске напредне странке.
Рече човек да карте за јавни превоз „пензионери не плаћају сами јер им пензије исплаћује држава, а пензије се исплаћују од онога
што зараде запослени” и подвукао да је „зато
доста замене теза”.
А млади Београђанин (тек су му 32 године) зна знање. Завршио је менаџмент на Вишој пословној школи, а после тога и Универзитет за пословне студије у Бањалуци. Такорећи економски експерт. Отуда и његова недвосмислена изјава о томе да је коначно дошло време да се не замењују тезе и дефинитивно престане с лупетањем о томе како пензионери плаћају нешто из свог џепа. Да се
зна: њима пензије исплаћује држава и тачка.
Треба да су јој захвални на тој милости. А
држава, појаснио нам је Драгомир, те паре
мажњава из зарада запослених. Зато је, може
се из овога закључити, пензосима боље да кушују, да се не би још и запослени и држава
узјогунили, па престали с поменутим донацијама. Ето.
Мада, требало би можда питати професоре
београдске Више пословне школе, као и оне
из Бањалуке, која будала га је томе научила.
И што му нису објаснили да су пензионери
целог свог радног века издвајали паре из своје зараде да би после имали за пензије? И да
је та иста милостива држава њихове паре у
међувремену расипала, арчила, трошила и
на крају спиздила. Па сада у пензионом фонду има само неку цркавицу коју издвајају запослени што су једва преживели привредне
реформе те исте мудре државе.
А можда је поменути Драгомир сам дошао
до те нове економске доктрине, на основу сопственог научног истраживања.
Или је, што је највероватније, само покушао
да имитира логику, реторику и јавне наступе
свог партијског шефа.
З. Сп.

Зоран Т. Поповић

Наши политичари краду поштено. Не брукају се за ситне паре.
Ни на најтежим мукама није проговорио. Искористио је своје
право да се брани ћутањем!
Трн је ружи одбрамбени механизам.
Кад решимо горуће проблеме, дићи ћемо се из пепела.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОНИ КОЈИ СУ ЛОВИЛИ У МУТНОМ ИСПЛИВАЛИ СУ
НА ПОВРШИНУ.
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АКТУЕЛНО

Четвртак, 15. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИКАЗАНО ОСТВАРЕЊЕ „СИНЕМА КОМУНИСТО” МИЛЕ ТУРАЈЛИЋ

ТРОШЕЊЕ ФИЛМСКЕ ИЛУЗИЈЕ
Живот у земљи чији је
вођа био страствени
филмофил
Како је историја
филма завршила
на ђубришту
Многонаграђиван, дирљив и
занимљив филм „Синема комунисто” Миле Турајлић
приказан је у оквиру програма „Дан домаћег филма” у
уторак, 13. јануара, у дворани
Културног центра. То је била
идеална прилика да се публика подсети или упозна са
историјом филма у бившој
Југославији, митовима који
су подупирали ту земљу, преклапањима стварности и
фикције у њој, али и с нестанком Југославије и распадањем југословенске филмске
илузије. О томе како је званични наратив Југославије
креиран на филмском платну, сведоче Титов лични кино-оператер током 32 године
– Лека Константиновић, Титов омиљени режисер – Вељ-

ко Булајић, највећа југословенска филмска звезда – Бата
Живојиновић и други актери
значајни за историју југословенског филма. Након пројекције публика је била у могућности да у фоајеу Културног центра разговара с Милом Турајлић.

– Ово је мој први филм и када сам почињала да га радим,
нисам знала да ће то трајати
пет година. Има више разлога
због којих га је било компликовано направити. Прво, јер су

ствари нестајале пред нашим
очима. Много тога што сте видели у филму више не постоји,
костими су бачени у ђубре, лабораторија је размонтирана
итд. Требало нам је годину дана да добијемо дозволу да снимамо у Титовој вили у Ужичкој улици. Друга ствар била је
то што нико од ликова није
желео да буде у филму, а најтеже је било убедити Леку
Константиновића. Уз то, било
је јако тешко доћи до архиве –
рекла је ауторка филма „Синема комунисто”.
Мила Турајлић се у филму
„Синема комунисто” бави и
изузетно занимљивом историјом филмског студија „Авала”
и хотела „Метропол”, који су
некад били центри окупљања
филмских радника из целог
света, а данас су затворени и
одавно препуштени зубу времена. Како је рекла, било је
болно снимати последње дане
у тим институцијама, и то са
свешћу да смо „ми последњи
људи који ће то видети”.
– „Авала” је отишла у стечај
због једне ужасно глупе и
компликоване приче и њеног

припајања „Југоекспорту”. Ко
год буде купио „Авалу”, занимаће га земљиште које је идеално за изградњу луксузних
станова, шопинг центара или
нечега сличног. Сам студио
ће нестати, а трагедија је то
што је 49 одсто југословенског филма снимљено на том
месту – објаснила је Мила Турајлић.
Она је изјавила да филм
није емитован на домаћем
јавном сервису, али јесте на
ХРТ-у и на државној телевизији Словеније. Пошто је приказиван на фестивалима широм света, а на некима од њих
је добио престижне награде,
ауторка је приметила да је публика различито реаговала на
тематику тог филма, а највише отпора су показивали гледаоци из земаља у Европи које су имале додира с комунистичком идеологијом. До краја ове године Мила Турајлић
треба да заврши филм на којем ради већ десет година. Како је рекла, то је необична
прича о једним вратима у Београду која су закључана већ
65 година.
Д. Младеновић

РЕГИОНАЛНИ ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР

Kонкурс за практикантe
Студенткиње и студенти завршних година
факултета, као и они што су недавно дипломирали, имају прилику да постану
практиканти у Регионалном волонтерском центру, што им може помоћи да
стекну неопходно искуство које ће им послужити приликом аплицирања за будући
посао. Предуслов је да ови млади људи

желе да раде у тиму и учествују у развијању и имплементацији пројеката усмерених ка промоцији волонтирања.
Изабрани кандидати ће током два месеца два дана недељно по четири сата
стицати практична знања о раду Регионалног волонтерског центра, активностима у невладином сектору, те вршењу ад-

КОНКУРС ЗА ЗБОРНИК „РУКОПИСИ 38”

министративних, организационих и маркетиншких послова.
Апликанти треба да до 31. јануара 2015.
године пошаљу си-ви на office@rvc.rs, с
назнаком „Пријава за праксу”. Заинтересовани све додатне информације могу
добити на број 063/305-816.
Р. Т.

МОНОДРАМА „ПЕТАР”

Шаљите песме и приче О проблемима младих
Дом омладине Панчево позива заинтересоване младе
ауторе да пошаљу радове на
овогодишњи, 38. конкурс за
Зборник поезије и кратке
прозе младих са простора
екс-Ју „Рукописи 38”.
Конкурс ће бити отворен
до 14. 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 (песме дужине до две, а приче до три
куцане стране, дакле до
7.000 карактера), потписане
пуним именом и презименом, годином рођења, адресом, бројем телефона и
имејлом на: Дом омладине,
Светог Саве 10, 26000 Панчево (с назнаком „за Рукописе 38”), или на имејл-адресу:
zbornikrukopisi@gmail.com.
Молимо ауторе да поштују
правила конкурса и рок за
слање радова.

Крајем овог месеца, у среду,
28. јануара, у 19.30, у Културном центру ће бити изведена
монодрама „Петар” „Битеф
театра”, у режији Ана Григоровић, у којој главну улогу
тумачи наш суграђанин Младен Совиљ. Тај комад Катарине Николић и Жељка Хубача
говори о проблемима младих
који одрастају у дисфункционалним породицама и суочени су са стигматизацијом, искључивањем и неразумевањем шире друштвене заједнице.

Одрастање није лак процес, а
постаје још тежи уколико се направе одређене грешке (прекршаји, кривична дела). Због чега
се то десило? Како Петар (главни
лик монодраме) гледа на то сада?
Идеја за пројекат „Петар”
настала је као резултат сарадње и партнерства између организације „Sharikompaniet” из
Стокхолма и Друштва за анимацију и развој дечјег драмског стваралаштва из Београда, успостављеног током реализације пројекта „Felicia”.
Д. М.

ГУЖВЕ У ДЕЧЈЕМ ДИСПАНЗЕРУ

Двеста педесет
пацијената дневно
Гужве у Дечјем диспанзеру
Дома здравља Панчево не
јењавају већ два месеца, а
чекаоница је пуна чак и викендом када је он дежуран.
Према речима др Гордане
Илкић, педијатра у Дечјем
диспанзеру, радним данима
лекарке приме око 250 малишана. Највећи број њих
долази због бронхоопструкција, запаљења плућа и ушију, бактеријских упала грла
и вирусних инфекција дигестивног тракта. Међутим,
родитељи често доведу децу
лекару одмах након појаве
првих симптома. Др Гордана Илкић саветује родитељима деце која су изашла из
одојачког периода да прво

спроведу симптоматску терапију, па уколико се стање
не побољша, да дођу лекару.
– Већина родитеља је едукована и они већ знају како да
лече своје дете и углавном
могу да препознају шта је у
питању. Уколико им то не полази за руком, наравно да
треба да се јаве нама. Долажењем у диспанзер када је болест тек у повоју, родитељи
ризикују да дете добије још
неку заразу јер бораве по више сати у чекаоници с болесном децом – објаснила је др
Гордана Илкић и додала да се
повремено дешава и да се деца повреде током чекања на
преглед и у ординацију уђу с
повредама главе.
И. П.

ЈЕДНО ОД ОВО ТРОЈЕ ДЕЦЕ
СЕ РАЗЛИКУЈЕ ОД ОСТАЛИХ.

ДА ЛИ ВИДИТЕ ПО ЧЕМУ?

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ДИСКРИМИНАЦИЈА И ШИРЕЊЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ МЕЂУ МЛАДИМА ИЗ УГЛА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

Промовисање ненасилне комуникације и културе
» Наставак са стране 1
Марија Команов је истакла
да се у Закону о образовању
спомиње умрежавање с Канцеларијом за младе, те да би
оваква предавања могла да се
одржавају на часовима грађанског васпитања. Она је
споменула и да је крајем
прошле године усвојена нова
Стратегија за бригу о младима града Панчева, у којој су
прецизирани приоритети који се односе на успостављање
сарадње са школама и институцијама. Канцеларија за
младе се бави проблемом
дискриминације и тако што
подржава пројекте удружења
из те области.
Један од таквих је и програм ЖМИГ-а „Насиље (ни)је
тамо негде”, који је реализован прошле године. Марија
Субашић, чланица тог удружења, објаснила је да су у
оквиру пројекта организоване
радионице са средњошколкама на тему родно заснованог
насиља и слике жене у меди-

јима, затим трибина на којој
су оне извеле перформанс,
као и јавна акција са чланицама Аутономног женског центра. Она је додала су активисткиње у току прошле године приредиле и осам „Женских дана”.
Када је у питању ширење
толеранције према особама са
инвалидитетом, једној од најдискриминисанијих група,
Канцеларија за младе нема
програме посебно намењене
њима. Међутим, како је рекла
Марија Команов, они подржавају активности удружења
особа са инвалидитетом. Таква је организација „На пола
пута”, која окупља људе са интелектуалним тешкоћама.
Захваљујући непосредности
и укључивању локалне заједнице у рад тог удружења, оно
је препознатљиво многим
Панчевцима. Има све више
симпатизера и пријатеља на
друштвеним мрежама, а његови програми су све посећенији. Марина Илија из удружења

„На пола пута” каже да је њихова идеја од почетка била да
грађане упознају са особама
које имају сметње у менталном развоју, како би их они
доживели на прави начин и
порушили предрасуде. С тим
циљем спроведени су и разни
пројекти, међу којима се издваја прошлогодишњи програм „Буди део нас”, у оквиру
којег је око 200 средњошколаца заједно са члановима удружења учествовало у инклузивним радионицама.
– Мислим да је овај пројекат
доста утицао на смањење дискриминације према нашим
члановима. Тридесетак ђака је
наставило да долази након завршетка радионица и они су сада наши волонтери. Када људи
упознају наше чланове, увек
имају позитивне утиске и схвате да заправо они нису много
другачији од нас и да су много
интересантнији и способнији за
комуникацију него што мислимо. То су показали и реализацијом представе „Живот је

леп”, коју су радили по други
пут с професионалцима – рекла
је Марина Илија.
Наши саговорници су сагласни у оцени да је младима
неопходно обезбедити правовремену и тачну информацију. Марија Команов тврди да и
поред тога што наш град важи
за отворену средину и користи
многе канале информисања,
искуства показују да млади
често нису обавештени о програмима који су њима намењени. Неопходно је, закључује
она, да се у семинаре, пројекте и радионице за младе укључе припадници свих осетљивих група, јер сада у њима
углавном учествују припадници опште популације.
И. Предић

(Текст је део реализације
пројекта „Реци НЕ насиљу
и дискриминацији,
реци ДА толеранцији”,
који је подржао
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину)

Тачан одговор:
Дечак напред је нижи од деце иза себе.
ПОГРЕШАН ОДГОВОР: Једно дете је Ром.
Који је био твој одговор?

РЕЦИ „НЕ” НАСИЉУ
И ДИСКРИМИНАЦИЈИ!
РЕЦИ „ДА” ТОЛЕРАНЦИЈИ!
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ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

ПАНЧЕВАЧКИ СТРАНАЧКИ ЖИВОТ

АТП рекламира
конкуренцију

ИПАК ЈЕ НАJЛЕПША ИЗБОРНА ТИШИНА

„Јавно предузеће АТП, наш
једини ’овлашћени’ превозник, одлучило је да, на себи својствен начин, честита
грађанима новогодишње и
божићне празнике: ’корекцијом’ цена превоза. ’Корекција’ значи поскупљење,
па уколико би сада четворочлана породица решила да
посети родбину у Самошу,
морала би у ту сврху да плати скоро 3.000 динара. Али

ако се истим поводом обрати ’неформалним превозницима’, онда ће засигурно
уштедети”, каже се у саопштењу Покрета „Двери”.
По тврдњи ове странке,
АТП „предвођен најугледнијим лицима панчевачког
ЛДП-а” на тај начин само

„прави добру рекламу сопственој конкуренцији”.
„Уместо да размисле има
ли још неких начина за зараду, осим ’искукавања’ из
буџета Града или завлачења
руке у џеп најсиромашнијим суграђанима, руководство АТП-а користи свој монополски положај да закрпи
рупе сопствене неспособности, све науштрб грађана,
пореских обвезника и, наравно, свих понижених радника који свој хлеб зарађују
у овој ’страначкој твртки’!
Ово је очит пример да, када
се домогну положаја, многи
партијски јуришници у јавним предузећима забораве
на гласачко тело, али и на
чињеницу одакле су и сами
потекли. Некада су и они
стајали на блатњавој станици и чекали превоз. Сада се
возе у службеним возилима”, осврћу се „Двери”.
Ова странка закључује да,
као ни АТП, ни остала јавна
предузећа „немају социјалну одговорност” и не олакшавају живот грађанима.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Сатански стихови
Брутални масакр новинара француског сатиричног
листа „Шарли ебдо” почео
је да даје прве резултате.
Они најважнији се не огледају у појачаној борби против верског фанатизма и
тероризма, ни у исказаној
солидарности слободномислећег света, ни у милионским маршевима мира.
Као што у сваком рату
прва настрада истина, тако
је и сада пораз већ почела
да доживљава слобода: слобода мишљења и говора,
слобода јавне речи, слобода
уметничког стваралаштва.
Наиме, већина највећих
европских и светских медија, извештавајући о трагедији у Паризу, поступила је крајње непрофесионално: пренела је половичне информације. Само су
се ретки усудили да објаве
и понеку карикатуру листа

„Шарли ебдо”, које су послужиле као изговор за
овај крвави пир. То није
учинио чак ни дански лист
који је, објављујући карикатуру пророка Мухамеда
2006. године, такође био
мета исламских екстремиста и убица.
Ми који радимо у новинама добро знамо и одговоре и изговоре за то. Одговор је – страх од могуће
одмазде, а изговор је – нећемо да доливамо уље на
ватру. Дакле, самоцензура
је већ узела маха и фанатичним будалама свих фела и боја (верским, националистичким, политич-

ким, навијачким...) у руке
гурнула савршено оружје.
Ако желите, на пример, да
забраните критику игре
свог фудбалског клуба, довољно је да побијете неку
спортску редакцију и готово. Више се нико неће усудити да критикује ваш
омиљен тим.
Примедба да је овакво
поједностављено поређење
неумесно, тешко да би издржала озбиљнију анализу.
Па шта ако није реч о карикатури фудбалера, него
неког верског пророка? Па
таквих је у историји било
тушта и тма. Па шта ако је
он „формирао верски
идентитет” стотина милиона људи, како то каже
портпарол Српске православне цркве? По чему то
може да буде „бласфемија”
и светогрђе, „најгрубље
вређање верских осећања и
убеђења” и „духовно насиље” (како, опет, тврди
СПЦ), а карикатура Роналда или Месија не може да буде вређање навијачког духа, љубави и
страсти? А да ли они који верују у некакве измишљене пророке, богове
или мале зелене с Марса
самим тим не вређају
„верска осећања” оних
који не верују? И подсетимо, оних што не верују
у сличне будалаштине
које наводно долазе с небеса, такође има на стотине милиона!
Подсетимо и на то да
је у име одбране „чистоте
вере” историја забележила невероватан низ стравичних верских покоља.
Све зарад верске чистоте и
њеног проширења на „невернике”. О спаљивању „вештица” и научника, прогону уметника, писаца и песника да и не говоримо.
Коначно, уместо да баш
сви европски медији намерно пренесу карикатуре
листа „Шарли ебдо” и тако
искажу свој протест, почело је повлачење. Јуче „Сатански стихови”, данас карикатуре, сутра афоризми,
романи и позоришне представе, а прекосутра и гунђање по кафанама. Пораз
је на видику.

Шта су овдашње
странке радиле, шта
су урадиле, а шта
покушавале ураде
прошле године
Ситуацију на терену
могу да промене
само неки нови
избори
Прошлогодишњи страначки
живот у Панчеву и активност
појединих партија може се јасно поделити на два периода:
онај до мартовских избора и
онај после тога, без обзира на
то што је реч била о опредељивању за републички, а не
локални парламент.
Избори су формално расписани 29. јануара (одржани су
16. марта), тако да су се наше
локалне страначке испоставе
током прва два и по прошлогодишња месеца де факто бавиле искључиво предизборним пропагандним активностима. Њихов садржај, наравно, одређиван је и диктиран
углавном из партијских централа. Изузеци су ту били
градски одбори Лиге социјалдемократа Војводине и Српске радикалне странке, који
су се оглашавали чешће од
осталих, и то углавном о панчевачким темама.
Предизборна кампања почела је да се захуктава половином фебруара, а први лидер
који је посетио нашу варош и
говорио на трибини био је Војислав Коштуница, председник Демократске странке Србије. Њега је партија на унутарстраничким
изборима
управо поново изабрала на
чело, а након избора се испоставило да је то била „лабудова песма” некадашњег председника државе и увод у распад странке.
Победа и пораз
Период уочи избора занимљив је и по томе што се на
јавној сцени појављују чак и
они који до тада нису постојали или су били једва уочљиви,
као што је то био случај с Новом демократском странком
– Зелених (Бориса Тадића),
Заједно за Србију (Душана
Петровића), или Уједињеним
регионима Србије.
Избори су, као што је познато, завршени убедљивом

После празника демократије, неком власт, неком заборав,
а нама наружен град и поцепани подсетници
победом Српске напредне
странке, тешким поразом
Демократске странке и катастрофалним
резултатима
УРС-а, ДСС-а, ЛДП-а и СРСа. У Панчеву је изашло 46,75
одсто грађана уписаних у бирачки списак, што је много
мање него у Републици, а неважећих листића у овдашњим гласачким кутијама
било је много више – чак
4,27 одсто наших суграђана
на неки начин је поништило
свој папир за гласање.
СНС је код нас прошао много боље него у „остатку” Републике, НДС – Зелени нешто
боље, а Покрет „Двери” и листа Саше Радуловића – боље.
Процентуално мање гласова
него у Србији добили су коалиција СПС-ПУПС-ЈС, лошије
су прошли и УРС и ДСС, а најгоре доскорашњи градски владалац – ДС. Да је била реч о
локалним изборима, демократе са свега 4,62 одсто добијених гласова не би ни прешле
цензус.
Оправдања, оправдања...
У првим анализама резултата,
неке од овдашњих страначких
испостава жалиле су се на малу излазност бирача (ЛДП),
неке на нефер кампању и малу
медијску заступљеност (Покрет „Доста је било”), неке на
„преваре, уцене и застрашивања” (Покрет „Двери”), док је

ДС свој лош резултат правдао
„цепањем странке”, а Нова
странка „издајом Бориса Тадића”. Напредњаци и социјалисти су, дакако, могли само да
изразе задовољство резултатима исказане народне воље.
Због трештања разноразних
реклама и слогана којима су
грађани тих дана били обасипани и бомбардовани, обичан
свет је почео да говори како је
у целокупном изборном процесу ипак најлепша – изборна
тишина! У складу с тим, после
прошлогодишњег мартовског
гласања (а нарочито због изборног неуспеха), нагло је
утихнула и већина странака.
До сезоне летњих одмора нешто активнији и агилнији од
осталих били су једино ЛСВ,
„Двери”, Нова странка и Покрет социјалиста, који су се на
конференцијама за новинаре,
или бар повременим саопштењима, освртали на горуће
панчевачке теме.
Јесењи плодови
Напредњаци су, опет, већ почетком лета, покренули једну
сасвим нову тему: променити
војвођанску власт, и то у складу с резултатима републичких
избора. Што ће рећи: или
оставка Бојана Пајтића и повлачење демократа и лигаша с
власти или нови избори у Покрајини. Почео је рат саопштењима, а он се неминовно

пренео и на реаговања панчевачких посланика и овдашња
страначка седишта.
Протекла јесен у странкама
је почела да доноси плодове.
ДСС је добио новог лидера
(Санда Рашковић Ивић), а самим тим и стабилније „пословање” у локалу, СПС и ДС су
добили ново градско руководство, док су ЛСВ, Нова странка
и „Двери” наставиле „паљбу”
по овдашњој власти, а напредњаци по покрајинској. Социјалдемократска странка Србије је постала ангажованија, а
Покрет социјалиста никада
није ни престајао са својим сугестијама.
Страначки живот је, такорећи, прешао у колотечину, тек
понекад прекидану „ексцесима”, као што је био митинг лигаша због пореза на имовину.
Чак ни повратак Војислава
Шешеља и његов долазак у
Панчево нису изазвали очекивану гужву. Опозиционе странке се и даље могу набројати на
прсте једне руке, а за „позиционе” не би биле довољне ни
обе. А локални СПС не би могао да се сврста ни у једну од те
две групе.
Тренутну ситуацију на терену, што би рекли радио-коментатори фудбалских утакмица, могли би радикално да
измене и поремете само неки
нови избори.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

САОПШТЕЊЕ КДФ-а

Брига за борачку
популацију

До конзулата кроз
„топлог зеца”

Градски одбор Покрета социјалиста сматра да је социјална
политика Владе Србије у садашњим околностима „прихватљива и корак напред у изградњи друштва солидарности са најрањивијим друштвеним групама”, каже
се у саопштењу ове
странке.
„Најугроженије
друштвене категорије заштићене су у
склопу реформских
мера Владе, а ускоро ће бити
усвојен и закон о правима и
заштити бораца и инвалида
рата и њихових породица. Нацрт закона који је припремило ресорно министарство на
челу са министром Александром Вулином, председником
Покрета социјалиста, придонеће решавању проблема борачке популације и биће исказ бриге друштва о онима који су за своју земљу ратовали и

давали себе”, најављује се у
саопштењу.
„Градски одбор Покрета социјалиста подржава све напоре
актуелних власти на свим нивоима да се покрене
развој и побољша
стандард грађана,
али кретање напред мора бити
базирано на социјално праведним
принципима, односно не сме бити
терет на леђима
најсиромашнијих друштвених
слојева, већ да више дају они
који више имају. Управо у томе
се огледа суштина политичких
циљева и вредности Покрета социјалиста и политичке праксе
која води смањивању социјалних напетости и усмеравању
енергије свих друштвених слојева ка укупном развоју наше
земље и на добробит свих њених грађана”, закључује панчевачки Градски одбор.

Желећи све најбоље у новој
години свим избјеглима, протјеранима и расељенима, као
и свим грађанима, Крајишки
демократски форум подсјећа
јавност и протјеране Крајишнике да ево већ 20 година
траје својеврсни „пут Голготе”
од немила до недрага унесрећеног, разбаштињеног и готово апатридског народа. Слике
очајног, избезумљеног, постиђеног народа, који у понижавајућим колонама стоји пред
конзулатима и амбасадама да
би се приволио судбинској одлуци – одабиру трајног пребивалишта. Тамо је домовина,
овдје отаџбина. Или обратно.
Протјерани народ Крајине
стално изнова мора искусити
„топлог зеца” у тој тешкој и
дуготрајној борби за своја
права. А време неумитно пролази...
Немајући среће или милости
великих и моћних да буду враћени на своја огњишта по „ко-

совској матрици за Албанце”
(повратак одмах, свију, масовно
и без условљавања), протјерани
Крајишници трпају се у статистичке пожељне пројекције и
проценте, с једним јединим циљем: да више не буду политички народ и да се њима може
„трговати” и поткусуривати.
Крајишки демократски форум истиче, по ко зна који пут,
да се мора учинити додатни
напор у циљу јединственог наступа разних избјегличких
„колона” и тзв. кровних организација као предуслова било
какве успешне борбе на плану
решавања темељних, скраћених права пострадалог и развејаног народа.
Милан Мркела,
предсједник КДФ-а

Страну припремио

Зоран
Спремо
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ДОБРА ВЕСТ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ

КОМПЛЕТНО ЗАВРШЕНА
КАНАЛИЗАЦИЈА У СТАРЧЕВУ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Пише: Милош Васић

Пајтић: И даље ћемо
помагати
Андрејић: Имамо сву
инфраструктуру
Председник Покрајинске владе Бојан Пајтић и директор Управе за капитална улагања АП Војводине Небојша Маленковић пустили су у рад
у уторак, 13. јануара, постројење за
пречишћавање отпадних вода и канализациону мрежу санитарних отпадних вода у Старчеву.
– Завршен је један од највећих покрајинских пројеката, а то је канализација у Старчеву. Прошле године
Покрајинска влада је финансирала
изградњу 89 канализационих мрежа
широм Војводине зато што је то један од предуслова за привлачење домаћих и страних инвестиција, као и
за квалитетан живот људи у 21. веку
– изјавио је Бојан Пајтић.
Он је додао да је, услед конфигурације терена, непостојање канализације у Старчеву представљало и
еколошки проблем због близине Рафинерије и изливања септичких јама. Зато је, према његовим речима,
било изузетно важно да у месту у којем живи скоро осам хиљада људи
(као што је Старчево) што пре буде
изграђена канализациона мрежа.
Пајтић је истакао и да је Покрајинска влада уложила 471 милион
динара у ову инвестицију јер је оцењено да је од непроцењиве важности
за Старчево, једно од највећих села у
Војводини.
Он је додао да је канализациона
мрежа у Старчеву дугачка 44 километра, а да је њен најважнији део постројење за пречишћавање отпадних вода.
Пајтић је рекао да је Покрајинска
влада финансирала изградњу канализационе мреже и у Ковачици и да
ће наставити да финансира такве радове широм Војводине.
– Улагаћемо тамо где се то највише исплати – у индустријске зоне,
канализационе и водоводне мреже и
у другу инфраструктуру која је неопходна да би се привреда развијала и
да би људи боље живели – додао је
Пајтић.

Вредност инвестиције скоро 500 милиона динара
Петар Андрејић, посланик у Скупштини АП Војводине и члан Скупштине Месне заједнице Старчево,
изјавио је да је задовољан због завршетка канализације у том месту.
– Изградњом канализационе мреже, пречистача отпадних вода и потисног вода ми смо комплетно завршили инфраструктуру у Старчеву.
Захваљујући томе ово место ће бити
међу реткима у широј околини која
ће бити потпуно комунално уређена,
што би требало да буде стандард у
21. веку – нагласио је он.
Небојша Маленковић, директор
Управе за капитална улагања, одговорио је на новинарска питања о томе због чега касне завршетак радова
на новој згради Завода за јавно здравље и реконструкција Интерног одељења.
Према његовим речима, радови на
новој згради Завода за јавно здравље
и после седам година још увек трају
због тога што је неопходно да се направи трафостаница која ће снабде-

вати тај објекат струјом. Маленковић је нагласио да тај посао не може
да крене без сагласности Павла Раданова, градоначелника Панчева.
– Што се тиче реконструкције Интерног одељења болнице, тај посао не
може да почне док се прво не заврши
израда идејног и главног пројекта.
Они треба да понуде одговоре на питања које радове је неопходно обавити и колико ће то коштати. Рад на тим
пројектима треба да буде завршен до
краја фебруара и да добијемо све неопходне дозволе. Након тога преостаје
да се обезбеди новац – објаснио је Маленковић.
М. Глигорић

Победа госпође
Колинде

Једна фина госпођа победила је
једног финог господина на председничким изборима у Хрватској. Колинда Грабар Китаровић
из ХДЗ-а, стасита плавуша пријатног изгледа, добила је око два
одсто гласова више од седог професора права и композитора Иве
Јосиповића из СДП-а и тако
окончала његов петогодишњи
мандат. То све знамо.
Има ли у томе неке поуке за
нас? Биће да има, мада донекле
накнадне, као и за др Иву Јосиповића; и њему и нама поука
стиже прекасно. Да је боље гледао изборни пораз Бориса Тадића, можда би се био нечему научио – али није. Обојица фине господе – Тадић и Јосиповић –
угрувала су се на веома сличан
начин, сами од себе и без ичије
помоћи. Укратко: нису толико
Тома и Колинда победили колико су Борис и Иво изгубили. Требало би, дакле, да се загледају у
себе и у своје странке. У себи би
могли да пронађу несавладиву
сујету и жељу да их сви подједнако воле: и десни и леви; и црква
и слободоумни људи; и рокери и
народњаци; и националисти и
нормални људи. Е, па то не иде.
Кад је о странкама реч, и хрватска СДП и наша Демократска
странка успеле су да се темељито
искомпромитују за свог вакта на
власти; хрватским социјалдемократима (ако су то уопште...)
требало је мање времена. И једни и други имали су солидне већине; и нож и колач. Успели су
да се обрукају, па се резултатима
избора није чудити, а у Хрватској

се парламентарни избори на јесен ове године већ сматрају за
добијене – од ХДЗ-а, наравно.
Иво Јосиповић барем није имао
несрећну идеју да подноси превремену оставку, поучен – надајмо се – тужним примером колеге Тадића.
Добро: јесте криза и беспарица, никоме није лако итд; поготово није странкама на власти, а
нарочито ако имају неред у глави. Од тог нереда настаје и неред
у реченицама, али и нешто горе:
недостатак визије и потпуно
оштећење слуха за гласове паметних економиста. Визија је ту
кључна реч, од ње све почиње и у
недостатку визије све овако завршава. Лепо су им свима паметнији од њих говорили да је политика штедње самоубилачка (ето
вам Маџара: они су то избегли;
има их још) и да води у још дубљу рецесију и дужничко ропство. Не: СДП Зорана Милановића и даље понавља неолиберална
лупетања, док држава пропада.
Што се ових наших тиче, тек
ћемо видети шта ће Аца Вучић
свршити са својим наслагама
обећања преко обећања, Арапима, Кинезима и другима; Демократска странка је своје с Русима, хвала лепо, већ обавила, па
имамо дупло голо.
Госпођа изабрана председница, узорна ученица и кћер месара из Гробника код Ријеке, сада
је тек најава онога што у Хрватској долази: власт Томислава Карамарка, шефа ХДЗ-а, забрињавајуће мешавине удбаша и језуите. Али, о томе на јесен.

НАША АНКЕТА
ШТА ОЧЕКУЈЕТЕ ОД НОВЕ ГОДИНЕ?

Да буде макар мало боље

ПОЧЕЛА ПРОДАЈА ГОДИШЊИХ КАРАТА У АТП-у

Цене исте као прошле године
У АТП-у је почела продаја годишњих
карата лицима која имају право на
превоз по нижим ценама.
Пензионери, труднице, породиље,
болесне особе, инвалиди, аутистична
деца, деца оштећеног слуха, примаоци
породичних
инвалиднина
и
чланови породица
погинулих у оружаним акцијама
после 18. 8. 1990.
моћи ће да добију
те карте по истим
ценама као и прошле године и под
истим условима –
објављено је на
конференцији за
новинаре одржаној 6. јануара на
којој су говорили Предраг Патић,
члан Градског већа задужен за стамбено-комуналну политику, и Мирјана Балог Кормањош, заменица директора АТП-а.
– Важно је напоменути да наши
најстарији суграђани не морају да
журе и да праве редове без потребе
зато што прошлогодишња легитимација важи до краја јануара. Нисмо
мењали услове у односу на прошлу
годину иако тржиште то захтева, јер
је немогуће игнорисати смањење
пензија и погоршање социјалног положаја пензионера. Они чија месечна примања не прелазе 20.000 динара плаћаће годишњу легитимацију
2.000 динара, или око 166 динара
месечно. Пензионери који добијају

између 20.000 и 40.000 динара плаћаће за годишње легитимације 4.000
динара, или око 330 динара месечно.
И на крају, легитимације за пензионере с највишим пензијама, између
40.000 и 90.000 динара, износе 6.000
динара, или
500 динара месечно – изјавила је Мирјана
Балог Кормањош.
Према речима Предрага
Патића, одлука
АТП-а да не повиси цене субвенционисаних
годишњих карата још је значајнија ако се
узме у обзир да је то јавно комунално
предузеће за ову годину добило мање
новца из градског буџета за ту намену
него прошле године. Он је прецизирао
да ће уместо 345 милиона, колико је
било прошле године, ове године та сума износити око 230 милиона динара.
Патић је истакао да ће та разлика оптеретити пословање АТП-а.
– Важно је рећи и то да ако би АТП
наплаћивао субвенционисане годишње карте, као што то ради ГСБ у Београду, оне би биле много скупље.
Осим тога, ГСБ добија дотације од 2,5
милијарди динара од Републичке
владе, што је за АТП и сличне превознике у другим градовима незамисливо – истакао је он.
М. Г.

Н. РАНИСАВЉЕВИЋ

М. ТОДОРОВИЋ

Кад испратимо стару и дочекамо нову годину, многи од нас осете олакшање. Као да смо иза себе оставили
неки терет. Ипак, старији се са све
већом сетом присећају прошлог времена, памтећи боље дане. Млади с
много више перспективе улазе у нове месеце свог живота. Спремнији су
да ризикују, надајући се бољитку.
Колико год се трудили да будемо оптимисти, стварност нас учи да будемо опрезни. У новој години највише
се жели добро здравље, успех и новац. Не треба заборавити ни на друштвену одговорност у сваком смислу, као и то да је наше мало некоме
много.
НИКОЛА РАНИСАВЉЕВИЋ,
студент:
– Очекујем да ова година буде
много боља од прошле. Волео бих да
буде успешнија у сваком смислу, а
надам се да ћу ове године срести љубав свог живота иако имам само двадесет година. На општем плану надам се да ће политика остати политика, а не пречица за отимање пара
па ко колико захвати.
МИРЈАНА ТОДОРОВИЋ, уметница:
– Одувек сам ентузијаста и покушавам да решавам проблеме. Бавим

Д. БЛАГИЋ

М. УБОВИЋ

се уметношћу, конкретно таписеријом, а жеља ми је да ове године напишем књигу баш о тој лепој грани
уметности и да је на прави начин
предочим јавности. Наравно, волела
бих да имам и изложбе мојих радова,
где бих представила то што радим.
По природи сам оптимиста и увек
кажем да нам нико неће помоћи ако
то не учинимо сами себи. Само напред уз осмех.
ДИМИТРИЈЕ БЛАГИЋ,
тренира кошарку:
– Очекујем пре свега да се боље живи. Не смем заборавити да напоменем
како не би било лоше кад би и оцене у
школи биле мало боље. Наравно, за то
морам и сам да се потрудим. Не бих
се бунио ни да упознам неку добру девојку, а кад је реч о спортском напретку, да постанем бољи играч. Мало дугорочније гледано, жеља ми је да на
лето одем у Грчку на море.
МИЛУТИН УБОВИЋ, пензионер:
– Можда нећете веровати, али ја
већ осећам бољитак. То је ваљда у вези са човековим надањима. У новој
години, а ја верујем у нашег премијера Вучића, следи нам прво стабилизација, а затим и много бољи дани.
Мислим да би оздрављење Србије

Ј. ТЕРЗИЋ

В. РАДОВАНОВИЋ

свима који овде живе било од велике
користи. Свакако, на личном плану
надам се добром здрављу, као срећи.
ЈОВАНА ТЕРЗИЋ, мастер
дигиталних уметности:
– Ове године, као и сваке раније,
од себе очекујем много више. Жеља
ми је да започнем докторске студије,
као и да трајно останем на факултету као наставник. Свакако, здравље
се подразумева, а надам се да ће ми
осмех увек бити на лицу. Не кажем
случајно осмех, јер кад је он у првом
плану, значи да је човек задовољан, а
ја бих волела да ми ова година прође
баш у истинском задовољству.
ВЛАДИМИР РАДОВАНОВИЋ,
рок звезда:
– Осећам да ће нам бити горе седамсто пута него што је било прошле
године. Мени је лако јер ми је деда
оставио наследство, али се лоше осећам због познаника, другара и пријатеља који немају колико ја имам. Наравно, шалим се ово за деду... Желим себи и другима срећу јер ће нам
требати. Свакако, живели смо и до
сада без пара, па ћемо тако наставити и ове године. Иначе, навијач сам
„Црвене звезде”.
Анкетирао С. Дамјанов
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ЈОШ ЈЕДАН У НИЗУ ЛОШИХ ПЕРИОДА
Суштина економске
политике Владе су
смањење примања
и повећање пореза

„АЗОТАРА” ПОКРЕНУЛА ПРОИЗВОДЊУ

„Реанимација” гасом
Држава обезбедила
сировину, очекује
се и стратешки
партнер
Покретање производних погона „ХИП–Азотаре” почело
је 5. јануара након двомесечне неизвесности изазване гасном кризом коју је Влада
Србије покушала да прикрије од јавности. Тог дана су
почеле припреме за старт
постројења Амонијак, најважнијег дела фабрике минералних ђубрива, а постепено
су у производњу увођени и
други делови предузећа.
Горан Пејчић, генерални
директор „Азотаре”, изјавио
је, уз видно олакшање, да је
обнављање рада те фабрике
омогућила републичка власт.
– Захваљујем Влади Србије, која је схватила значај
„Азотаре” за нашу земљу и
учинила све да нам обезбеди
гас. Без помоћи Владе и „Србијагаса” тешко да бисмо у
ситуацији недостатка гаса
уопште могли да стартујемо
– рекао је Пејчић.
Додао је како је најважније то што аранжман уговорен са српским властима
подразумева континуирано
снабдевање гасом током читаве ове године, али и након
тога. Пејчић је изразио наду
да ће у складу с ранијим
премијеровим изјавама Влада наћи стратешког партнера за „Азотару”. Директор
није желео да говори о дета-

љима аранжмана за снабдевање гасом, али је његов заменик Миљан Ђуровић у изјави за ТВ Панчево рекао како се ради о робној позајмици која ће бити враћена „Србијагасу”.
„Панчевац” је раније објавио, позивајући се на изворе
у Надзорном одбору „Азотаре”, да се гас за производњу
амонијака добија из подземног складишта у Банатском
Двору, а биће враћен након
што у фебруару буде склопљен толинг аранжман о набавци гаса чија цена неће
бити виша од 330 долара за
1.000 кубних метара. То
омогућава профитабилан
рад панчевачког предузећа.
Тада се спекулисало да је реч
о некој руској компанији која ће ускоро постати стратешки партнер „Азотаре”.
Према писању „Вечерњих
новости”, за панчевачку фабрику минералних ђубрива
заинтересовани су руски
„Тољатиазот” и мађарска
компанија ЗТР. Тај београдски дневник је навео како је
„Азотара” добила гас за покретање производње управо
захваљујући руској фирми,
која је највећи светски произвођач амонијака. Душан
Бајатовић, директор „Србијагаса”, раније је изјавио да
стратешки партнер „Азотаре” може бити само компанија из исте бранше која је у
стању да јој обезбеди континуирано снабдевање јефтиним гасом.

Стаклара „запала
за око” Кинезима,
који би да уложе
200 милиона евра
На шта су Влада Србије и њен
премијер мислили кад су пропагирали реформе, грађани су
имали прилику да осећају дозирано током читаве протекле
године. Умањење зарада и
пензија, сужавање неких права
радника након доношења Закона о раду и повећање пореза
– мере су које је власт уводила
постепено и тако „кувала жабу” јавног мњења да би их оно
прихватило са што мање гунђања. Истина, и да је неко хтео
да се успротиви, не би му ништа вредело јер не би добио
простор у медијима, као у случају протеста адвоката. Прошла година је била лоша за пољопривреду, али се на крају
све добро завршило. Започет је
поступак приватизације 500
предузећа, па су неки радници
из њих морали да оду као технолошки вишак. Добро је то
што се у случају појединих
панчевачких фирми назире
позитиван исход тог поступка.
Пољопривреда
Почетак године у пољопривреди наговештавао је мноштво проблема. У земљишту
је било мало влаге јер је зима
била блага и готово без падавина, па је пролећна сетва била угрожена. Тако је било све
до маја, када су пале обилне
кише. Оне су изазвале катастрофалне поплаве широм

ра да држава нема новца за
испуњавање тих обавеза, њени
званичници су у складу с политиком ове владе давали лепа обећања, или су напросто
ћутали о овом проблему. Новац је стигао тек последњих
дана 2014, када је републичка
власт решила да плати своје
заостале обавезе новцем одузетим од пензионера и запослених у јавном сектору, али и
у предузећима која немају никакве везе с јавним сектором.
Порези
Економска политика Владе је,
према саветима ММФ-а, подразумевала истовремено смањење прихода запослених и
пензионера и повећање пореза. Најпре је повећан намет
власницима кућа, станова и
других објеката, што је изазвало њихово незадовољство.
Ипак, нико од њих се није усудио да не плати намет, јер су
запрећене високе казне. Потом је чувена борба против сиве економије спроведена тако
што су предузетницима повећани износи паушалних пореза, па је један број њих у Панчеву одјавио радње и почео на
нелегалан начин да зарађује
хлеб да прехрани породице.
Они који су то могли, пријавили су се у суседним неразвијеним општинама, где су
порези нижи. На крају је промењен и начин наплате пореза на пољопривредно земљиште, што је у Панчеву изазвало приличне проблеме. У селима су након измене планске документације основане
пословне зоне, те су оранице у
тим зонама проглашене грађевинским земљиштем. То је
драстично увећало пореске
обавезе власника те земље, па
је локална власт морала да

ПРОГРАМ УНИЦЕФА У ПАНЧЕВУ

Спречити осипање ђака
Тешка финансијска ситуација,
лоши услови живота и поремећен систем вредности само
су неки од разлога који доводе
до тога да све већи број ученика не завршава школу, нарочито средњу. Проблем је евидентан и недавно је покренут
пројекат који треба да помогне у његовом решавању.
Техничка школа „23. мај” је
једна од десет школа у Србији,
а једина из Школске управе
Зрењанин која је укључена у
пилот-пројекат „Спречавање
осипања ученика из образовног система Републике Србије”. Програм финансира Уницеф Србија, а реализацију помажу Центар за образовне политике и Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Образовне установе
добиће 10.000 долара у четири транше и највећи део новца биће утрошен на унапређивање наставе (набавку савремених наставних средстава и
стручно усавршавање запослених ), а део финансијске
помоћи биће усмерен и за
опремање ученичког клуба.
Према речима психолога
те образовне установе Зорице
Прпе, циљ је да се пружањем
подршке и стручне помоћи
смањи проценат ученика који напуштају школовање, како у основним, тако и у средњим школама. То се превасходно односи на ђаке који
припадају тзв. ризичној групи и идеја је да им се помогне да дођу до дипломе, која,

без обзира на све, често представља једини излаз из зачараног круга сиромаштва, насиља и других тешкоћа. Реализација пројекта траје од
почетка школске 2014/15. до
краја школске 2016. године.
У Техничкој школи је формиран Тим за превенцију
осипања, који координира и
организује планиране активности. Купљена је рачунарска
опрема и одржана су два
акредитована семинара за запослене. Како је предвиђено,
за одређени број ученика биће урађени ИППО (индивидуални планови превенције
осипања). Њима ће професори посветити посебну пажњу
и низом мера пружиће им
неопходну помоћ како би ти
ђаци завршили школовање.
Поред тога, наставни кадар
ће бити обучен за нови концепт допунске наставе и биће
организоване вршњачке радионице посвећене превенцији различитих видова насиља и промовисању здравих
стилова живота, као и многе
спортске, културне и уметничке манифестације.
Идеја је да овај програм
окупи ученике и родитеље и
да се успоставити чвршћа сарадња с локалном самоуправом, Центром за социјални
рад, панчевачким јавним
предузећима, Регионалном
привредном комором и привредним субјектима на подручју Панчева с циљем пружања подршке овом пројекту.

Синдикалци „уронили” у папирологију
Србије, али су војвођанским
њивама донеле преко потребну влажност, која је спасла
род житарица и других усева.
Међутим, неповољни временски услови погодовали су развоју бројних биљних болести и
штеточина, па су се ратари
прилично мучили да изађу на
крај с њима. Они који нису
слушали савете стручњака о
сузбијању тих пошасти, уштедели су новац на хемијским
препаратима, али су били „награђени” слабим приносима.
Упркос томе род је укупно
гледано био на нивоу просечног, а у случају сунцокрета и
кукуруза чак је местимично
био и рекордан. То је донело
знатан пад цена пољопривредних производа у односу
на претходне две године, али
„сељачке буне” на друмовима
овог пута ипак није било. То
би могло да значи како су
произвођачи били мање незадовољни него претходних година, или су једноставно држани под контролом да не
праве проблеме.
Паори су у више наврата током године покушавали да од
надлежног министарства искамче буџетску помоћ која им
је по закону припадала. Међутим, уместо поштеног одгово-

„гаси пожар” тако што је преполовила пореске стопе.
„Лука Дунав”
Почетком јула догодио се
класичан српски пословни
феномен – непозната новооснована фирма с троје запослених купила је на берзи
„Луку Дунав” за више од 10
милиона евра. Ко заиста стоји
иза ове трансакције, није познато, али се зна да фирма
„Инвеј” Предрага Ранковића
Пецонија, која је дотад била
власник већинског пакета акција „Луке”, претходно није
хтела да прода то предузеће
инвеститорима из Кине и Уједињених Арапских Емирата
за много већи новац. Држава
се у овом случају понашала
као да се ништа није десило.
„Гај”
Бивша фабрика намештаја
„Гај”, која је упропаштена у
приватизацији 2003. године, а
потом отерана у стечај, продата је средином 2014. панчевачком предузећу „Метал логистик”, које се бави прикупљањем и продајом метала.
Купци су платили 53 милиона
динара упркос томе што бројни имовинско-правни проблеми оптерећују део зграда
угашене фабрике и земљиште

на коме се она налази. Нови
власници су крајем године
ушли у девастиране хале и
двориште зарасло у коров и
почели да их уређују како би
могли да их користе.
Нова приватизација
Агенција за приватизацију је
средином августа објавила
списак од 502 предузећа у Србији за која се траже купци.
Међу њима су „Петрохемија”,
„Азотара”, „Утва авио-индустрија”, Индустрија стакла

дине организовали штрајк
упозорења да би натерали пословодство да им исплати зараде које су касниле. Посла је
било све мање, наплата окончаних аранжмана је каснила,
а нових великих уговора ни за
лек. О панчевачкој авио-индустрији од 2008. брине државна фирма „Југоимпорт”
СДПР, која се појавила као
најозбиљнији кандидат за
стратешког партнера панчевачког преузећа у поступку
њене продаје. Претходно су се

Слика стакларске стварности
Панчево, „Панчевац”, РТВ
Панчево и још нека. Потенцијални купци, али и неке шаљивџије, послали су писма о
заинтересованости на адресу
Агенције, а потом је држава
одредила начине на које ће
поједине фирме бити продате.
Све то треба да буде окончано
до средине 2015. године. Сигурно је да неће сва предузећа
добити власнике, јер се за
многа није нико пријавио, а и
међу онима који су послали
писма о заинтересованости,
има доста неозбиљних или неприхватљивих понуђача.
Многа предузећа ће због тога
морати да оду у стечај и буду
угашена. Менаџментима и радницима највећих од поменутих
панчевачких фирми је током
разговора у Агенцији речено да
их држава неће „пустити низ
воду”, али се конкретна решења за њих нису назирала ни
крајем ове године. Влада никако да се договори с НИС-ом о
налажењу стратешког партнера
за „Петрохемију”, а ни „Азотара” не зна име свог будућег власника упркос вишемесечним
најавама из врха власти да је
реч о некој руској компанији.
Током децембра је од предузећа у реструктурирању затражено да сачине спискове радника који желе добровољно да
оду из тих фирми уз отпремнину. Циљ је да се тако боље припреме за приватизацију и постану примамљивија могућим

радници „Утве” с највиших
места у држави наслушали
прича о томе да ће „Мубадала” из Уједињених Арапских
Емирата у њиховим халама
правити авио-делове за „ербас” и „боинг”.
Стаклара
Индустрија стакла Панчево је
једно од предузећа која је најгоре погодио такозвани транзициони период. Неколико
неуспелих покушаја приватизације, угашена производња
равног стакла (што је основна
делатност Стакларе), смањење
броја радника са преко 2.000
на мање од 200, више од 40
милиона евра дугова... Гледано са улице, угашени погони
те фабрике подсећају на призоре након катаклизме, али се
њено руководство и радници
нису предавали. Одржали су
производњу у дорадним погонима и чак склопили извозне
послове. Од државе нису добили ни динара помоћи у последњих годину и по дана, већ
су све до септембра плате и
сировине обезбеђивали из
прихода.
Тада су почели проблеми с
наплатом испоручене робе, па
сада у Стаклари приватизацију очекују као спас. Две кинеске компаније су изразиле заинтересованост, а једна од
њих најављује оживљавање
производње са 200 милиона
евра инвестиција. Таква информација је стигла након са-

Мотор производње: авиони лете преко гране
купцима. У Панчеву се пријавило око 350 запослених. Они су
морали да овако важну животну одлуку донесу за неколико
дана, па су поједини радници
„Петрохемије” преживљавали
праве личне драме, ломили се,
предомишљали и стрепели да
ли ће пресећи на прави начин.
„Утва авио-индустрија”
Запослени у фабрици авиона
„Утва ” три пута су у току го-

станка кинеског и српског
премијера у Београду почетком децембра. Стакларцима
остаје да се надају како су Кинези озбиљнији бизнисмени
од Арапа, односно да не воле
да дају празна обећања.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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КО И КОЛИКО ДУГУЈЕ ДРЖАВИ ЗА ПОРЕЗ

УПОЗОРЕЊЕ

СРПСКА ЖИВОТИЊСКА ФАРМА
Шта бива кад свиње
постану управљачка
елита
Тајкунима,
муљаторима
и хохштаплерима
дозвољено да
не плаћају порез
Зашто држава,
уместо смањивања
пензија, није
наплатила
пореске дугове?
Недавно је премијер Александар Вучић јавно изразио задовољство због боље наплате пореза на крају ове године. А нешто пре тога медији су објавили податак да десетак наших „чувених” бизнисмена,
на дан 30. септембра 2014, дугује за порез више од шест
милијарди динара, или око 50
милиона евра!
Највећи дужници међу њима су Мирослав Богићевић
(чије фирме дугују укупно 1,6
милијарди!!!), Милан Беко
(са дугом од скоро милијарду)
и Марко Мишковић (878 милиона динара), а у стопу их
прате Жељко Жунић, Драган
Копчалић, Жељко Митровић,
Видоје Вујић, Драган Ђурић,
Ђорђо Антељ и Предраг Ранковић Пецони.
Ко не верује све ово, може
проверити на званичном сајту републичке Пореске управе, која је законом обавезана
да квартално објављује податке о пореским дужницима. А
тема овог текста није оптужба
против поменуте булументе
муљатора, који се савременим језиком називају бизни-

смени или тајкуни. Јавност
се, наравно, с правом пита како је могуће да та гомила набеђених и недовршених фолираната и скоројевића изиграва елиту овог друштва, купује приватне авионе, прекоокеанске крузере и јахте, замкове и палате, а годинама не
плаћа порез, или својим радницима не исплаћује ни ону
минималну цркавицу.
Од Крагујевца до Жабља
Део одговора се налази управо на поменутом сајту Пореске управе. Наиме, двадесет
највећих дужника, активних
правних лица (што ће рећи
фирме које и даље мање-више
нормално послују!), дугује за
порез више од 24 милијарде
динара, или око 200 милиона
евра! На врху ове листе су
„Застава оружје” из Крагујевца, „Крушик” из Ваљева,
„ППТ – Наменска” из Трстеника, а за њима следе Компанија „Борба”, Бекова „Лука
Београд” и „Симекс” из Суботице. У тој групи су, веровали
или не, и некакав „Слобекс
оил” из Шида, „Хаџи инвест”
из Ниша, Фудбалски клуб
„Црвена звезда” и извесни
„Албацо” из Жабља!?
Дакле, одговор се нуди сам
по себи: ако су највећи порески дужници управо државне
фирме (које, узгред, производе и за војне потребе) и то се
толерише, зашто би онда неко
јурио и приватне фирме поменутих хохштаплера, које се
понашају на сличан начин? У
таквој искривљеној логици,
међутим, има и једна мала
замка. Ако би већина или сва
остала предузећа у Србији
следила ову „моду”, држава
напросто не би могла да
функционише. Зато се највећем броју фирми ипак не до-

звољава да дугују за порез.
Чик да нека ситнија фирма,
са двадесетак запослених, попут „Панчевца” на пример, не
плати порез. Ствар се одмах
завршава на суду, изрицањем
примерених новчаних казни.
Сто дужника, триста милиона
Другим речима, у Србији је
пракса слична оној из „Животињске фарме” Џорџа Орвела. „Све животиње су једнаке,

Пре употребе детаљно проучити текст! О индикацијама, мерама опреза и нежељеним реакцијама на текст, односно
ово информативно средство, посаветујте се са аутором,
уредником или адвокатом.

али неке животиње су једнакије од других”, написао је
Орвел и описао како су свиње
на дотичној фарми постале
управљачка елита, а крмак по
имену Наполеон главни међу
њима. Отуда је и у Србији некима дозвољено да не плаћају
порез, а већини није. Сви смо
ми равноправни, само су неки
равноправнији од других. Поређење са свињама из „Живо-

тињске фарме” је само фигуративно, али та групица равноправнијих сигурно није могла да освоји поменуту позицију без дозволе олигархије
на власти у чијим је рукама
принуда.
Ако наставимо преглед пореских дужника, уз припадајућу математику, лако ћемо
доћи до података да прве 102
фирме са списка дугују више
од 39 милијарди динара, односно око 325 милиона евра!
А то је отприлике износ који
ће републички буџет уштедети тиме што је пензионерима
смањио пензије. И свако нормалан може се запитати: зар
није требало прво наплатити
те дугове уместо одмах одузимати од сиротиње? Притом,
Пореска управа је објавила
списак само 435 предузећа, и
то оних која дугују више од 20
милиона динара. А добри познаваоци ове проблематике
кажу да је укупан дуг око милијарду евра!
Шта би с принудном наплатом?
Има ли држава механизам да
те дугове наплати? Свако ко
чак и летимично погледа Закон о пореском поступку и пореској администрацији (без
обзира на то што је реч о „литератури” од чак 120 страница

и више од 250 чланова), лако
ће се уверити да може. У четвртом поглављу, чији је наслов „Принудна наплата пореза” (од 77. до 112. члана),
одмах се на почетку наводи да
се наплата може извршити
„из целокупне имовине пореског обвезника” (члан 78). Ту
спадају: новчана средства,
новчана потраживања, зарада,
неновчана потраживањима,
хартије од вредности, покретне ствари, па и непокретности
(члан 84).
Коначно, за власт је ипак
много лакше разрезати десетак процената пензионерима
него мучити се и петљати с
пореским дужницима. О томе
да су као црева увезане олигархије које се смењују на власти и већ помињана ордија
највећих хохштаплера, сувишно је и говорити.
За либерално америчко
друштво, кружи анегдота, обавезне су само две ствари: да се
умре и да се плати порез. Код
нас, изгледа, ово друго није за
све обавезно. То овдашња
власт, укључујући и ПУПС,
очекује изгледа једино од пензионера: прво да плате туђи
порез, а онда да помру.
Зоран Спремо

НАЈВЕЋИ ПАНЧЕВАЧКИ ПОРЕСКИ ДУЖНИЦИ
У табелама дајемо преглед највећих пореских дужника чије
је седиште регистровано на територији града, и то дословце
онако како је објавила Пореска управа. Редни бројеви у
првој колони означавају место на листама на којима се
налазе.
У стечају или ликвидацији
(дужници за порез на дан 30. септембра 2014. године)
Р.број

ПИБ

Назив

Место

101828386

81

101054612

Агроживкомерц ДОО у стечају

Панчево

388.806.696

85

101861822

Фабрика
сијалица Тесла Панчево
АД - у стечају

374.816.936

183

101862253

Хиппетроремонт
АД - у стечају

Панчево

188.466.414

210

102230544

Минелпрехрамбена
опрема ДОО у стечају

Панчево

156.409.533

Дп Утварадник - у
стечају

Панчево

Хип-развој и
инжењеринг
ДП - у стечају

Панчево

225

241

101050914

101865624

Панчево

472.679.995

Назив

Место

Износ дуга

230

101863131

ДОО Еко
патрола

Панчево

42.750.063

255

107647913

Александра
теxтил ДОО

Панчево

38.666.354

259

107379879

Исолмец ДОО

Панчево

38.427.661

Правна лица у приватизацији
(дужници за порез на дан 30. септембра 2014. године)
Р.број

ПИБ

Назив
ДП Индустрија
стакла
Утва - авио
индустрија
ДОО
АД СемеТамиш

Место

Износ дуга

Панчево

723.147.366

Панчево

181.482.209

Панчево

91.368.716

25

100592653

91

101817221

132

101048743

144

100593228

АД Долово

Долово

77.142.753

148

102532977

Специјална
стакла ДОО

Панчево

75.992.119

155

101865761

Хип-азотара
ДОО

Панчево

70.859.101

207

100591159

АД Војводина

Старчево

31.784.067

Предузетници
(дужници за порез на дан 30. септембра 2014. године)
131.484.394

101864015

Панпројект АД
Панчево
- у стечају

107.357.050

293

101830852

ТамишХладњача - у
стечају

Панчево

105.417.877

362

102419191

Дп Водоводоператива - у
стечају

Панчево

78.121.798

101050264

Млекара ДОО

Панчево

71.425.827

390

101817133

ГИП АД - у
стечају

Панчево

71.219.260

564

100327287

Уми-пек АД - у
Панчево
стечају

37.972.677

584

104192940

Кланице ДОО Панчево
у стечају

35.547.402

587

101053716

АД Слобода - у
Панчево
стечају

35.308.277

604

100593092

ЗЗ Светозар
Марковић
Долово - у
стечају

33.099.010

613

104183643

Агроживратарство ДОО Панчево
- у стечају

32.277.440

623

104176982

Финансије
ДОО Панчево - Панчево
у стечају

30.852.774

101819073

АД Новитет - у
Панчево
стечају

745

ПИБ

143.363.114

287

386

Р.број

Износ дуга

Тргопродукт
АД - у стечају

67

Активна правна лица
(дужници за порез на дан 30. септембра 2014. године)

Р.број

Место

Износ дуга

Панчево

24.325.555,97

20

10183139

103

10241781

Самостална занатско
грађевинска радња Бунул
Бунул Јован ПР

Панчево

9.363.341,97

127

10181761

Самостална занатска
радња за израду кокица
и производњу млечних
производа Панмлек
Милија Живојиновић ПР

Панчево

8.682.561,51

133

10223048

Златара Стефан Клипа
Слободан предузетник

Панчево

8.589.796,40

182

10298543 Адвокат, Небојша Папић

Панчево

7.689.482,49

233

Предузетник Мирко
10198390
Пешут

Панчево

6.992.892,09

262

10224670

Панчево

6.658.978,30

Панчево

6.114.981,99

Панчево

6.083.235,06

Панчево

5.775.721,41

Панчево

5.534.418,38

343

21.436.003

Назив
Самостална занатско
млекарска и трговинска
радња Фимилк Петар
Панајотовић ПР

337
Панчево

ПИБ

„Дрвогал” С.З.Р. Илић
Иван
Самостална занатска
радња за монтажу
10512737
столарије Звепро-монт
Александра Витковић ПР
Предузетник Раде
10241822
Стевановић
Адвокат, Шошкић
Радослав

404

10223169

451

10198425 Адвокат, Борис Ранчев

454

10105319

Адвокатска канцеларија,
Зоран Матић

Панчево

5.526.391,17

10186161

Бранислав Путић ПР,
Панчево
Фризерски салон Простор Б

5.354.306,23

487

7
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Четвртак, 15. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

КО И КОЛИКО ДУГУЈЕ ДРЖАВИ ЗА ПОРЕЗ

УПОЗОРЕЊЕ

СРПСКА ЖИВОТИЊСКА ФАРМА
Шта бива кад свиње
постану управљачка
елита
Тајкунима,
муљаторима
и хохштаплерима
дозвољено да
не плаћају порез
Зашто држава,
уместо смањивања
пензија, није
наплатила
пореске дугове?
Недавно је премијер Александар Вучић јавно изразио задовољство због боље наплате пореза на крају ове године. А нешто пре тога медији су објавили податак да десетак наших „чувених” бизнисмена,
на дан 30. септембра 2014, дугује за порез више од шест
милијарди динара, или око 50
милиона евра!
Највећи дужници међу њима су Мирослав Богићевић
(чије фирме дугују укупно 1,6
милијарди!!!), Милан Беко
(са дугом од скоро милијарду)
и Марко Мишковић (878 милиона динара), а у стопу их
прате Жељко Жунић, Драган
Копчалић, Жељко Митровић,
Видоје Вујић, Драган Ђурић,
Ђорђо Антељ и Предраг Ранковић Пецони.
Ко не верује све ово, може
проверити на званичном сајту републичке Пореске управе, која је законом обавезана
да квартално објављује податке о пореским дужницима. А
тема овог текста није оптужба
против поменуте булументе
муљатора, који се савременим језиком називају бизни-

смени или тајкуни. Јавност
се, наравно, с правом пита како је могуће да та гомила набеђених и недовршених фолираната и скоројевића изиграва елиту овог друштва, купује приватне авионе, прекоокеанске крузере и јахте, замкове и палате, а годинама не
плаћа порез, или својим радницима не исплаћује ни ону
минималну цркавицу.
Од Крагујевца до Жабља
Део одговора се налази управо на поменутом сајту Пореске управе. Наиме, двадесет
највећих дужника, активних
правних лица (што ће рећи
фирме које и даље мање-више
нормално послују!), дугује за
порез више од 24 милијарде
динара, или око 200 милиона
евра! На врху ове листе су
„Застава оружје” из Крагујевца, „Крушик” из Ваљева,
„ППТ – Наменска” из Трстеника, а за њима следе Компанија „Борба”, Бекова „Лука
Београд” и „Симекс” из Суботице. У тој групи су, веровали
или не, и некакав „Слобекс
оил” из Шида, „Хаџи инвест”
из Ниша, Фудбалски клуб
„Црвена звезда” и извесни
„Албацо” из Жабља!?
Дакле, одговор се нуди сам
по себи: ако су највећи порески дужници управо државне
фирме (које, узгред, производе и за војне потребе) и то се
толерише, зашто би онда неко
јурио и приватне фирме поменутих хохштаплера, које се
понашају на сличан начин? У
таквој искривљеној логици,
међутим, има и једна мала
замка. Ако би већина или сва
остала предузећа у Србији
следила ову „моду”, држава
напросто не би могла да
функционише. Зато се највећем броју фирми ипак не до-

звољава да дугују за порез.
Чик да нека ситнија фирма,
са двадесетак запослених, попут „Панчевца” на пример, не
плати порез. Ствар се одмах
завршава на суду, изрицањем
примерених новчаних казни.
Сто дужника, триста милиона
Другим речима, у Србији је
пракса слична оној из „Животињске фарме” Џорџа Орвела. „Све животиње су једнаке,

Пре употребе детаљно проучити текст! О индикацијама, мерама опреза и нежељеним реакцијама на текст, односно
ово информативно средство, посаветујте се са аутором,
уредником или адвокатом.

али неке животиње су једнакије од других”, написао је
Орвел и описао како су свиње
на дотичној фарми постале
управљачка елита, а крмак по
имену Наполеон главни међу
њима. Отуда је и у Србији некима дозвољено да не плаћају
порез, а већини није. Сви смо
ми равноправни, само су неки
равноправнији од других. Поређење са свињама из „Живо-

тињске фарме” је само фигуративно, али та групица равноправнијих сигурно није могла да освоји поменуту позицију без дозволе олигархије
на власти у чијим је рукама
принуда.
Ако наставимо преглед пореских дужника, уз припадајућу математику, лако ћемо
доћи до података да прве 102
фирме са списка дугују више
од 39 милијарди динара, односно око 325 милиона евра!
А то је отприлике износ који
ће републички буџет уштедети тиме што је пензионерима
смањио пензије. И свако нормалан може се запитати: зар
није требало прво наплатити
те дугове уместо одмах одузимати од сиротиње? Притом,
Пореска управа је објавила
списак само 435 предузећа, и
то оних која дугују више од 20
милиона динара. А добри познаваоци ове проблематике
кажу да је укупан дуг око милијарду евра!
Шта би с принудном наплатом?
Има ли држава механизам да
те дугове наплати? Свако ко
чак и летимично погледа Закон о пореском поступку и пореској администрацији (без
обзира на то што је реч о „литератури” од чак 120 страница

и више од 250 чланова), лако
ће се уверити да може. У четвртом поглављу, чији је наслов „Принудна наплата пореза” (од 77. до 112. члана),
одмах се на почетку наводи да
се наплата може извршити
„из целокупне имовине пореског обвезника” (члан 78). Ту
спадају: новчана средства,
новчана потраживања, зарада,
неновчана потраживањима,
хартије од вредности, покретне ствари, па и непокретности
(члан 84).
Коначно, за власт је ипак
много лакше разрезати десетак процената пензионерима
него мучити се и петљати с
пореским дужницима. О томе
да су као црева увезане олигархије које се смењују на власти и већ помињана ордија
највећих хохштаплера, сувишно је и говорити.
За либерално америчко
друштво, кружи анегдота, обавезне су само две ствари: да се
умре и да се плати порез. Код
нас, изгледа, ово друго није за
све обавезно. То овдашња
власт, укључујући и ПУПС,
очекује изгледа једино од пензионера: прво да плате туђи
порез, а онда да помру.
Зоран Спремо

НАЈВЕЋИ ПАНЧЕВАЧКИ ПОРЕСКИ ДУЖНИЦИ
У табелама дајемо преглед највећих пореских дужника чије
је седиште регистровано на територији града, и то дословце
онако како је објавила Пореска управа. Редни бројеви у
првој колони означавају место на листама на којима се
налазе.
У стечају или ликвидацији
(дужници за порез на дан 30. септембра 2014. године)
Р.број

ПИБ

Назив

Место

101828386

81

101054612

Агроживкомерц ДОО у стечају

Панчево

388.806.696

85

101861822

Фабрика
сијалица Тесла Панчево
АД - у стечају

374.816.936

183

101862253

Хиппетроремонт
АД - у стечају

Панчево

188.466.414

210

102230544

Минелпрехрамбена
опрема ДОО у стечају

Панчево

156.409.533

Дп Утварадник - у
стечају

Панчево

Хип-развој и
инжењеринг
ДП - у стечају

Панчево

225

241

101050914

101865624

Панчево

472.679.995

Назив

Место

Износ дуга

230

101863131

ДОО Еко
патрола

Панчево

42.750.063

255

107647913

Александра
теxтил ДОО

Панчево

38.666.354

259

107379879

Исолмец ДОО

Панчево

38.427.661

Правна лица у приватизацији
(дужници за порез на дан 30. септембра 2014. године)
Р.број

ПИБ

Назив
ДП Индустрија
стакла
Утва - авио
индустрија
ДОО
АД СемеТамиш

Место

Износ дуга

Панчево

723.147.366

Панчево

181.482.209

Панчево

91.368.716

25

100592653

91

101817221

132

101048743

144

100593228

АД Долово

Долово

77.142.753

148

102532977

Специјална
стакла ДОО

Панчево

75.992.119

155

101865761

Хип-азотара
ДОО

Панчево

70.859.101

207

100591159

АД Војводина

Старчево

31.784.067

Предузетници
(дужници за порез на дан 30. септембра 2014. године)
131.484.394

101864015

Панпројект АД
Панчево
- у стечају

107.357.050

293

101830852

ТамишХладњача - у
стечају

Панчево

105.417.877

362

102419191

Дп Водоводоператива - у
стечају

Панчево

78.121.798

101050264

Млекара ДОО

Панчево

71.425.827

390

101817133

ГИП АД - у
стечају

Панчево

71.219.260

564

100327287

Уми-пек АД - у
Панчево
стечају

37.972.677

584

104192940

Кланице ДОО Панчево
у стечају

35.547.402

587

101053716

АД Слобода - у
Панчево
стечају

35.308.277

604

100593092

ЗЗ Светозар
Марковић
Долово - у
стечају

33.099.010

613

104183643

Агроживратарство ДОО Панчево
- у стечају

32.277.440

623

104176982

Финансије
ДОО Панчево - Панчево
у стечају

30.852.774

101819073

АД Новитет - у
Панчево
стечају

745

ПИБ

143.363.114

287

386

Р.број

Износ дуга

Тргопродукт
АД - у стечају

67

Активна правна лица
(дужници за порез на дан 30. септембра 2014. године)

Р.број

Место

Износ дуга

Панчево

24.325.555,97

20

10183139

103

10241781

Самостална занатско
грађевинска радња Бунул
Бунул Јован ПР

Панчево

9.363.341,97

127

10181761

Самостална занатска
радња за израду кокица
и производњу млечних
производа Панмлек
Милија Живојиновић ПР

Панчево

8.682.561,51

133

10223048

Златара Стефан Клипа
Слободан предузетник

Панчево

8.589.796,40

182

10298543 Адвокат, Небојша Папић

Панчево

7.689.482,49

233

Предузетник Мирко
10198390
Пешут

Панчево

6.992.892,09

262

10224670

Панчево

6.658.978,30

Панчево

6.114.981,99

Панчево

6.083.235,06

Панчево

5.775.721,41

Панчево

5.534.418,38

343

21.436.003

Назив
Самостална занатско
млекарска и трговинска
радња Фимилк Петар
Панајотовић ПР

337
Панчево

ПИБ

„Дрвогал” С.З.Р. Илић
Иван
Самостална занатска
радња за монтажу
10512737
столарије Звепро-монт
Александра Витковић ПР
Предузетник Раде
10241822
Стевановић
Адвокат, Шошкић
Радослав

404

10223169

451

10198425 Адвокат, Борис Ранчев

454

10105319

Адвокатска канцеларија,
Зоран Матић

Панчево

5.526.391,17

10186161

Бранислав Путић ПР,
Панчево
Фризерски салон Простор Б

5.354.306,23

487
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ПРОШИРЕНА ПОЗИТИВНА ЛИСТА ЛЕКОВА

ПОГЛЕД УНАЗАД – ЗДРАВСТВО У 2014. ГОДИНИ

Лекови јефитинији
до 60 одсто

МАЛО ИНВЕСТИЦИJА И МНОГО ПРОБЛЕМА

Од 1. јануара ове године
примењује се нова листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. За скоро половину
медикамената с те листе цене су снижене од 10 до 62
одсто, у свим терапијским
групама, тако да ће применом ове листе лекова, како
се наводи у саопштењу Министарства здравља, знатно
мање новца за лекове издвајати и РФЗО и грађани.
Нова листа садржи око
250 нових лекова, углавном
генеричких. Тиме је, како
стоји у саопштењу, осигураним лицима омогућен шири
обим права у погледу доступности лекова од већег
броја различитих произвођача, као и потпуно нових лекова за лечење Паркинсонове болести и шизофреније.

Медикаментима који снижавају повишен холестерол
и користе се у превенцији
инфаркта, као што је „правастатин”, цена је снижена са
982,90 на 594,40 динара,
при чему, како се наводи, сада осигураници плаћају учешће у малопродајној цени у
износу од 549 динара по паковању, уместо досадашњих
908 динара. Пацијенти ће од
сада плаћати мање и за издавање лекова који делују
као антитромболитици и користе се у превенцији инфаркта (као што је лек „клопидогрел”). Снижене су и
цене антибиотика, антипсихотика, антидепресива, медикамената који се користе
у терапији хипертензије и
Алцхајмерове болести, лекова у терапији глаукома и
бронхијалне астме и многи
други.

БУЏЕТ ЗА ЗДРАВСТВО
КАО И ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

Новац за постојеће
услуге и инвестиције
Иако је буџет Града Панчева
смањен за десет одсто, средства намењена за област
здравства остала су скоро
иста као прошле године.
Обезбеђено је 62.000.000 динара, односно 1,2 одсто
градског буџета, што, како
каже др Милан Трифуновић, члан Градског већа задужен за здравство, неће бити довољно за све што је планирано. Ипак, задржане су
постојеће услуге, као што су
гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним
местима и програм вантелесне оплодње, а биће и нових
инвестиција. За набавку
опреме за Дом здравља издвојено је пет милиона динара, а ове године биће купљено и још једно санитетско возило, као и радна станица за мамограф (два милиона).

ђе, као и лани, и ове године
је издвојено два милиона
динара за панчевачку Општу болницу. Када су у питању инвестиције, њих ће
бити, али мање него прошле
године. Предвиђена је комплетна реконструкција амбуланти у Качареву (12.000
милиона динара) и прва фаза адаптације здравствене
станице у Долову, којом ће
бити обухваћени радови на
темељу и крову зграде
(10.000 милиона динара).
Око десет милиона биће
утрошено и на спровођење
заосталих радова у амбулантама које су 2014. године
адаптиране. Према речима
др Милана Трифуновића,
издвојена су средства за
пројекат проширења ходника у чекаоници и за постављање електричне платформе за лифт за инвалиде у

Једанаест соба на
Интерном одељењу
Опште болнице
Панчево комплетно
адаптирано у акцији
„Прва помоћ”
Стара опрема,
недостатак кадра
и лоша материјална
ситуација и даље
велики проблеми
здравствених
установа
Прошле године у области
здравства није било значајних
помака како на државном нивоу, тако ни у нашем граду.
Гужве у чекаоницама се нису
смањиле, поједини доктори
као да заборављају Хипократову заклетву, држава и даље
„заврће славину” и не дозвољава пријем лекара и сестара,
којих недостаје у готово свакој служби Дома здравља, односно на скоро свим одељењима Опште болнице Панчево. Инстант живот нам не иде
наруку, па је све више болесних људи, а ресурса је мало.
Запослени у здравственим
установама раде у веома лошим условима и свака им
част на томе. С друге стране,
све чешће заборављају да је
њихов посао један од најодговорнијих и најплеменитијих.
Утисак је, нажалост, да је све
више лекарских грешака, а
доказ је то што се и нашој редакцији јавља све више грађана који су били жртве лекарских пропуста. Управо једним
таквим случајем нашег младог суграђанина Немање Зу-

Удружење грађана „Круг здравља” иницирало набавку стуба за лапароскопску хирургију
шко одељење и Гинеколошки
одсек једва функционишу, а
мука с мањком анестезиолога, која траје годинама, и даље није решена.
Почетак 2014. године обележила је и једна лепа иницијатива удружења грађана
„Круг здравља”, које је покренуло акцију за набавку стуба
за лапароскопску хирургију за
Општу болницу Панчево. Заједнички напори уродили су
плодом и та здравствена установа је у јулу добила лапароскопски стуб, који је купљен
средствима Покрајинске владе. У питању је апарат новије
генерације, за који је издвојено 6,5 милиона динара. На
новом стубу моћи ће да се из-

човека болнице имао је
филмски заплет, који се завршио постављањем др Небојше
Тасића на место вршиоца дужности директора. Поступак
се искомпликовао јер су чланови синдиката замерили да
је процедура за избор чланова
Управног одбора из редова запослених прекршена. Због тога је предлог за именовање
директора који даје УО стопиран, све док није стигла одлука оснивача (Покрајинске
владе), који има и коначну
реч при избору првог човека
болнице. Међутим, тада је истекао законски рок за избор
директора, те је уведено в. д.
стање, које је укинуто у октобру, када је званично др Не-

Отварање амбуланте у Банатском Брестовцу

– У обавези смо да обезбедимо овај уређај у оквиру
програма скрининга рака
дојке. Требало је да он стигне с мамографом, из донација Европске уније, али се
то није десило. Тај уређај ће
омогућити да се Дом здравља умрежи с болницом и
да мамографски снимци буду доступни свим лекарима
– објаснио је Трифуновић.
Локална самоуправа је
обезбедила и милион и триста хиљада динара за плаћање судских пресуда неуговорених стоматолога који су
тужили Дом здравља. Тако-

амбуланти „Центар”, затим
за другу фазу радова у
здравственој станици „Нови
свет”, за постављање противпожарне заштите у амбуланти у Банатском Брестовцу и за преостале радове у
здравственој станици у Војловици. Због недостатка
средстава, како каже Трифуновић, ове године неће бити
радова у амбуланти Медицине рада „Центар” (Железничка здравствена станица), која није адаптирана
око 40 година, и за извођење
радова у амбуланти „Центар” у Змај Јовиној 10.

бовића, који је запањио панчевачку јавност, завршила се
прошла година.
Мањак лекара
О озбиљним реформама свих
ових година се само причало,
а ситуација на „терену” је
иста. „Панчевац” се почетком прошле године бавио листама чекања у Општој болници Панчево, с којима се
суочавају све здравствене
установе широм Србије. Стара опрема, недостатак кадра
и лоша материјална ситуација разлози су због којих се на
поједине интервенције и снимања чека месецима, па и годинама. Тако се, на пример, у
панчевачкој болници операција катаракте заказује за
2017. годину, на доплер крвних судова врата чека се годину дана, а на скенер главе
шест месеци. Велики проблем Болница има с недостатком радника. Због недовољног броја доктора Хирур-

воде операције жучне кесе и
дебелог црева, а он ће се користити и за гинеколошке,
уролошке и ортопедске захвате. Предност овог апарата, који спада у основну болничку
опрему, јесте у томе што се
операције раде кроз мале
отворе, због чега се пацијенти
много брже опорављају.
Награда и нови директор
Општа болница је у мају добила награду „Капетан Миша
Анастасијевић”, коју додељује агенција „Медија ивент”, у
сарадњи с Београдским и Новосадским универзитетом, и
награђује најбоље фирме,
привреднике, здравствене
установе и појединце у Србији. Општа болница је добила
признање за најбољу здравствену установу у јужном Банату.
Прошла година је била значајна за болницу и због тога
што је та установа добила новог директора. Избор првог

бојша Тасић постао први човек Опште болнице.
Иако је најављено да ће
комплетна реконструкција
Интернистичког блока Опште
болнице, за коју је Покрајинска влада обезбедила новац,
почети 2014. године, то се до
сада није десило. Како би бар
неким пацијентима обезбедили пристојно лечење, док не
почне комплетна реконструкција, Град Панчево и „Панчевац” су крајем 2013. године
покренули акцију „Прва помоћ”, којој су се прикључили
привредници и појединци.
Током те акције комплетно је
адаптирано девет соба на четвртом спрату и две просторије на трећем нивоу, замењени су прозори у ходницима, а
набављени су и одређени болнички апарати.
Опрема за Дом здравља
За Дом здравља је 2014. година добро почела јер је његово руководство у јануару

званично добило акредитацију на три године од Агенције за акредитацију здравствених установа. Квалитет
је потврђен у новембру, када
су оцењивачи Агенције обишли ту установу и директору
и његовом тиму упутили речи хвале.
У јануару прошле године у
тој здравственој установи покренут је национални програм
раног откривања рака дојке,
који је дао добре резултате, а
од ове године почеће да се
спроводи и скрининг рака грлића материце. Дом здравља
организовао је у мају стручни
скуп лекара „Војвођански дани опште медицине”, којем је
присуствовало преко 600 лекара из Војводине и Београда. У
току прошле године, захваљујући средствима локалне самоуправе, адаптиране су и три
здравствене станице – у Војловици, Банатском Брестовцу и
амбуланта „Нови свет” на Тесли, а крајем године започета
је и израда пројекта за реконструкцију објекта у Долову.
Град је обезбедио новац и за
куповину рендгенског апарата
најновије генерације за Дом
здравља, који је почео да ради
у јуну. Месец дана касније
Служба хитна медицинске помоћи, захваљујући средствима
Града Панчева, добила је ново
санитетско возило.
Када говоримо о години за
нама, важно је поменути да је
Панчево после годину дана
чекања најзад добило саветника за заштиту права пацијената, који је према Закону о
правима пацијената локална
самоуправа морала да постави до 1. децембра 2013. После
разних перипетија и разговора саветник је почео да ради
крајем 2014. године. Будући
да држава не дозвољава пријем новозапослених, донета је
одлука да се на ове послове
распореди један запослени
правник из Градске управе
који ће једном недељно радити с пацијентима.
На крају ћемо се још једном осврнути на изузетно важну тему Апотеке Панчево,
којом смо почели и завршили
2014. годину. И поред очигледне лоше пословне политике и „недомаћинског” руковођења установом од стране
директорке Бранке Милојевић, та прича није дигла много прашине међу челницима
града. Штавише, одатле се до
данас, поводом овог случаја,
нико није огласио.

Страну припремила

Ивана
Предић
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ОДРЖАНА ЛИЦИТАЦИЈА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

ЈОШ ДВЕ НЕДЕЉЕ ДО КРАЈА КОНКУРСА

ИЗДАТО СЕДАМ ПРАЗНИХ ТЕЗГИ

Сашине поете стварају

Мало интересовања
због зиме
Следеће надметање
је 4. фебруара
У ЈКП-у „Зеленило” у среду,
14. јануара, одржана је лицитација за слободне тезге на Зеленој пијаци. Потенцијалним
купцима је понуђено 130 продајних места, а на лицитацији
је своје понуде изнело седам
заинтересованих. На крају су
издате све тезге за које су они
лицитирали по почетним ценама закупа, које су се кретале
у распону од 1.681 до 20.010
динара, зависно од тога на
ком месту се тезге налазе.
Према информацијама из
ЈКП-а „Зеленило”, зарада од
ове лицитације износи 39.875
динара. С обзиром на то да су
у овом периоду понуда и потражња пољопривредних производа мање него у пролећним и летњим месецима и да
је смањена куповна моћ грађана, надлежни из „Зеленила”
су изјавили да су задовољни
бројем тезги које су издате и
лицитацијом. Према њиховим
речима, број закупаца заинтересованих за лицитације које
се одржавају у зимском периоду већ годинама је на истом
нивоу и незнатно се повећава.
Последња лицитација за
слободне тезге на Зеленој пи-

Није се одмакло од почетних цена
јаци одржана је почетком децембра прошле године. Тада
је било понуђено 100 слободних продајних места, а на
крају је издато 14, по почетној
цени од 1.680 динара.
Следећа лицитација за слободне тезге на Зеленој пијаци
биће одржана 4. фебруара.
ЈКП „Зеленило” позива све заинтересоване за учешће да се
пријаве у просторијама Пијачне управе, која се налази
на Зеленој пијаци.

Правило је да учесници лицитација могу да износе своје
понуде за било коју од понуђених тезги. Предност ће добити
онај ко понуди највишу цену, а
уколико се за неку тезгу пријави само један интересент, она
ће бити издата по почетној цени. Износ који је излицитиран
уплаћује се једнократно, с тим
што се сваког следећег месеца
уплата обнавља.
Подсећамо, на конференцији
за новинаре одржаној 3. децем-

бра директор „Зеленила” Драган Катуца изјавио је да се смањују приходи од издавања тезги
на бувљаку. Он је рекао да су
разлози на то пад куповне моћи
грађана, отварање кинеских
робних кућа и тржних центара
и драстично смањење броја путничких возова на релацији
Панчево–Београд, а самим тим
и смањење броја људи који су у
данима викенда возом из Београда и околних места долазили на бувљак.
М. Глигорић

КОЛИКО СУ ПАНЧЕВЦИ ДОБИЛИ ПУШТАЊЕМ НОВОГ МОСТА У САОБРАЋАЈ

Ништа без саобраћајнице код „Прогреса”
Нови мост на Дунаву је значајан за возаче аутомобила и камиона из Панчева јер ће они
сада много брже стизати до
Новог Сада и Шида. Захваљујући томе смањиће се оптерећење путева који воде из Панчева
преко Ковачице и Опова ка
Зрењанину и Новом Саду. Међутим, постоји и један привремени проблем, а то је недостатак приступне саобраћајнице
која повезује магистрални пут
Панчево–Београд од „Прогреса” до петље зрењанинског пута и земунског моста. По завршетку те деонице Панчевци ће
имати могућност да заобиђу
све семафоре, а посебно Борчу,
што ће свима који свакодневно
путују ка Земуну и Новом Београду бити од великог значаја
– изјавили су саобраћајни инжењери из Дирекције за изградњу и уређење града.
Према њиховим речима,
права слика укупних ефеката

пуштања земунског моста у
саобраћај видеће се када се
изграде све планиране раскрснице и приступне саобраћајнице, што се ускоро очекује.
Оно што је неоспорно јесте да
Панчевачки мост као једина
дугогодишња веза с Београдом преко Дунава на широ-

ком потезу од Новог Сада до
Смедерева сада има озбиљну
алтернативу.
Подсећамо, нови мост на
Дунаву је дугачак 1.507 метара, широк 29,1 метар и висок
22,8 метара. Његова изградња
је почела крајем октобра
2011. године, а сада, након за-

вршетка, има шест саобраћајних трака и пешачко-бициклистичке стазе са обе стране.
Главна намена му је да повеже Коридор 10 са зрењанинским путем, да буде веза с коридорима 10 и 11 и, посебно,
да допринесе измештању теретног саобраћаја из центра
Београда. Када се комплетно
заврше све приступне саобраћајнице, камиони више неће
правити гужве у центру главног града, већ ће из правца Загреба, Новог Сада или са
Ибарске магистрале користити обилазницу око Београда и
нови мост како би стигли до
Панчева, Вршца или Зрењанина.
За Панчевце је најважније
то што је до сада више пута
најављено да ће део приступних саобраћајница од зрењанинског до панчевачког пута
бити завршен у септембру ове
године.
М. Г.

АПЕЛ „ПАНЧЕВЦА” СТИГАО ДО ПРАВИХ ЉУДИ

Звездана Јурица добила кревет
Прича о томе како живи десетогодишња Звездана Јурица,
Панчевка оболела од засад неизлечиве Батенове болести,
коју смо објавили у прошлом
броју нашег листа, потресла је
многе наше суграђанке и суграђане.
Том приликом смо навели
да мала Звездана, између
осталог, нема одговарајући
кревет, налик оном болничком, који би могао да се електронски подешава. Звездана
јако често има проблема с
плућима и шлајмом који изазива гушење, те тада мора да
спава у полуседећем положају. Због недостатка кревета девојчица је често спавала у колицима, док је мајка проводила ноћи седећи и дремајући
поред ње. Апеловали смо у поменутом тексту на Град Панчево, јавна и приватна предузећа и друге институције које

би могле да помогну да се
купи кревет чија је цена
око 90.000 динара. Од
свих наведених није се
одазвао нико. Нико.
Тек неколико наших суграђана уплатило је нешто мало новца и то је било све. Њима капа доле!
По ко зна који пут они који најмање имају – највише помажу. Ипак, то није
допринело решењу проблема. Но, срећа се ипак
осмехнула породици Јурица, када их је пре неколико дана позвала Мирјана Бодо и јавила им да ће
она и њен супруг Душко
поклонити Звездани нов
кревет – баш онакав какав
јој је потребан. И заиста,
од уторка, 13. јануара,
Звездана и њена породица
коначно имају један велики проблем мање.

Мирјана, Душко, Панчевке,
Панчевци, ви који сте помогли – ХВАЛА ВАМ! Сви остали имају шансу за поправни:
Звездани на месечном нивоу
треба велика количина пелена, влажних марамица, газа,
шприцева од 50 кубика преко
којих се храни, разне козметике...
Политичари, градски оци,
читате ли? Хм, али неће скоро
избори, па помоћ овој девојчици неће донети поене... Не исплати се, је л’ да? Нема везе,
помоћи ћемо ми мали. Не тражимо ништа за то. Само Звезданин осмех. А ви поздравите
својих 157 сабораца, посланика у Скупштини Србије, који
нису хтели да изгласају „Зојин
закон” и омогуће деци оболелој од ретких болести лечење у
иностранству о трошку државе. Исти сте.
Д. К.

У част Саше Божовића, најпопуларнијег српског дечјег
песника овог века, који је
изненада преминуо у мају
2013. године, редакција листа „Панчевац”, чији је Божовић био члан као уредник
дечје стране, и ове године је
организовала конкурс за
талентоване литерате.
Креативно такмичење основаца од
прошле године
зове се „Сашина
поетска ствараоница – БУДИ
песник”, а члановима жирија
већ дуже од два
месеца стижу
сјајни радови најмлађих панчевачких песника.
Ове недеље нећемо
објавити страну с најновијим дечјим стиховима, јер
је био зимски распуст, али
ћемо у наредне две недеље
пружити прилику свим нашим паметним клинцезама
и клинцима да виде своје
прве објављене песме у њиховом „Панчевцу”. Због тога пишите сами, уз малу
помоћ учитеља, библиоте-

кара, наставника или родитеља, a радове можете донети у редакцију „Панчевца” (Трг краља Петра Првог
11) или их пошаљите на
имејл адресу dragana.mladenovic@pancevac-online.rs и чекајте наредни број
нашег листа, јер ће се можда баш ваша песма
наћи у најстаријем
недељнику на Балкану.
Нових двадесет
троје најбољих
аутора добиће
вредне награде и
наћи ће се средином фебруара на
финалној манифестацији у великој сали Културног
центра Панчева, који
ће поново бити техничка подршка. Од 2013. године додељује се и специјално
признање – „Саша Божовић”, чиме се аутор најбољег рада промовише у
укупног победника, тј. лауреата конкурса. Претходне
године ту част је заслужила
Мајда Амбруш, ученица
ОШ „Свети Сава”.
С. Т.

ТРИБИНА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Између Истока
и Запада
Наредног четвртка, 22. јануара, од 19.30, у читаоници Градске библиотеке биће
приређена занимљива трибина под називом „Србија
између Истока и Запада –
ризици и перспективе”. О
тој теми ће говорити др

Драган Петровић, виши научни сарадник Института за
међународну политику и
привреду у Београду и један
од аутора велике енциклопедије српског народа коју
припрема САНУ.
Д. М.

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 16. ЈАНУАРА

Здравствени радници
о насиљу над женама
Покрајински секретаријат
за здравство и социјалну заштиту, у сарадњи с покрајинским заштитником грађана, одржаће радни састанак у Панчеву у петак, 16.
јануара, од 10 сати. На ску-

пу ће се говорити о начинима на које здравствени систем реагује на насиље над
женама. Састанак је намењен представницима свих
здравствених установа из јужног Баната.
И. П.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Када ти живот пише
Агата Кристи
У прошлом броју нашег листа питали смо вас колика је
разлика између лажи и митова. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Паклена одаја” Стива Берија за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Нема велике разлике између лажи и митова. Лажи
су неистине које изговарају
обични људи, а митови су
неистине које стварају образовани људи, разни научници, да би имали шта да доказују, то јест шта да раде.”
060/6266...
„Па лаж је кад нам кажу
да нам више неће смањивати
плате, а мит да ће нам 2018.
бити боље.” 062/2137...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на

питање: у којој мери се разликују мушко и женско виђење (истих) ствари? Они
ће освојити по један примерак књиге „Мој мушкарац”
Џоди Елен Малпас.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Он и ја 100% разлика. Да
он види као ја, живот би нам
био као у викенд-романима,
али он не види као ја, па
нам живот пише Агата.”
065/6672...
„Разлике у мушко-женском размишљању се најбоље огледају у дилеми: спустити даску или подигнути
даску – питање је сад.”
064/0541...
С добитницима ћемо
контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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СЛЕДЕЋЕГ МЕСЕЦА

ПУКОВНИК ЗОРАН ВЕЛИЧКОВИЋ, НОВИ КОМАНДАНТ СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ

Почиње упис у војну
евиденцију

ВОДИМ НАJБОЉУ JЕДИНИЦУ
ВОJСКЕ СРБИJЕ
Кад год нешто буде
требало Панчеву,
ми ћемо помоћи
Припадници
Oружаних снага
Русије похвалили
нашу обученост

У центру Министарства одбране у Панчеву који се налази у Улици Милоша
Обреновића 1 (у згради Полицијске управе Панчево)
на четвртом спрату, у соби
број 10, идућег месеца почеће упис осамнаестогодишњака у војну евиденцију.
Младићи из Панчева и
свих осталих места на територији нашег града рођени
1997. године и они старији
(од 1985. до 1996. године)

који до сада нису завршили
ту административну обавезу, моћи ће то да обаве од 2.
до 27. фебруара, сваког радног дана од 9 до 14 сати.
Потребно је понети личну
карту или извод из матичне
књиге рођених и уверење о
држављанству Републике
Србије. Регрути који живе у
иностранству а нису се уписали у војну евиденцију, могу то учинити у најближој
амбасади Србије.

ТАКМИЧЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ
ВОЗАЧА У ФИРМАМА

Ко најбоље познаје
прописе
Професионални возачи који
раде у државним и приватним фирмама имаће прилику да покажу своје знање на
традиционалном такмичењу „Шта знаш о саобраћају?”, које ће бити одржано
15. јануара у просторијама
Савеза возача и ауто-механичара (Змај Јовина бб).
Такмичење се састоји од
провере теоретског знања
из прописа о безбедности
саобраћаја (тестирање), а
возачима који буду имали
најбоље резултате, биће
уручене пригодне награде и
признања.
Трошкови учења и котизација по једном учеснику
износе 1.200 динара, а та сума се може уплатити на жиро рачун Савеза возача и ау-

то-механичара града Панчева (355000000102635537
код Војвођанске банке). Додатне информације се могу
добити на телефон 355-138,
у преподневним часовима,
или од Станка Шкаљка, на
телефон 064/866-2349.
Ово такмичење представља једну у низу превентивних активности које спроводи Савез возача и ауто-механичара ради унапређивања безбедности у саобраћају
на територији Панчева.
Чланови тог удружења
сваке године обележавају
Дан возача и том приликом
учесницима у саобраћају
деле пропагандне материјале о важности поштовања
саобраћајних прописа и
пригодне поклоне.

АКЦИЈА АУТО-ШКОЛЕ „МОНТЕ КРИСТО”

Средношколцима о
безбедности у саобраћају
У жељи да конкретно допринесе активностима које
предузима Влада Србије да
би се повећала безбедност
на улицама и путевима и
смањио број страдалих, власник Ауто-школе „Монте
Кристо” Зоран Милошев
покренуо је акцију „Безбедност у саобраћају”.
Током њеног трајања предавач те ауто-школе држаће
часове ученицима свих средњих школа у граду и говориће им о важности поштовања
прописа и о опасностима од
вожње великим брзинама и
управљања аутомобилима у
алкохолисаном стању.
– Ово није прва наша едукативна акција. До сада смо
организовали серију предавања о безбедности у саобраћају која су била намењена
ученицима првих, седмих и
осмих разреда основних
школа, као и трећих разреда
средњих школа, под називом
„Безбедни двоточкаши”. Садашњу акцију смо замислили тако да се ученицима првих разреда средњих школа

говори о основним знањима
која су потребна за безбедно
учешће у саобраћају. Часови
предвиђени за ђаке других
разреда треба да допринесу
подизању свести о опасностима у саобраћају и страдањима до којих долази због
непажње и недовољног знања. Са ученицима трећих
разреда разговарамо о томе
како треба да се обавља обука за полагање возачког испита. Међу ученицима четвртих разреда има највише
оних с возачким дозволама и
они слушају предавања на
тему „Млади возачи”. Школа
„Монте Кристо” не скреће
пажњу на безбедност у саобраћају поводом 16. децембра, Дана сећања на жртве
саобраћајних несрећа, већ
желимо да се о томе стално
говори. Разлог више за то је
што је у основним школама
мали број часова посвећен
томе, а у наставним садржајима средњих школа уопште
нема тема које се односе на
безбедност у саобраћају. Наша акција је масовна, наставиће се после распуста и обухватиће много младих у
Страну припремио свим градским средњим
Михајло школама, па зато очекујемо
Глигорић помоћ и подршку Града – истакао је Милошев.

– Пресрећан сам и презадовољан што сам именован за новог команданта Специјалне
бригаде. Као официру који је
у двадесетосмогодишњој каријери завршио све војне
школе и прошао све дужности
најпре у 72. бригади, која је
формирана 1992, а након тога
и у Специјалној бригади, која
постоји од 2006. године, ово
ми много значи и представља
велику част, јер ми је поверено да водим најбољу јединицу
Војске Србије – изјавио је пуковник Зоран Величковић након церемоније одржане 9. јануара у касарни „Растко Немањић”, када је примио нову
дужност.
Он је додао да је доживео
професионалну и личну сатисфакцију и када му је 8. новембра, на Дан Панчева, уручено признање заслужног грађанина нашег града. Како је
рекао, он је то схватио као
знак захвалности Панчева не
само њему лично већ и свим
његовим сарадницима и потчињеним старешинама који
су подједнако допринели извршавању постављених задатака.
Величковић је нагласио да
је тиме одата почаст и свему
што су он и његови сарадници
из Специјалне бригаде учинили у спасавању унесрећених у
мајским поплавама широм

„Ово ми много значи и представља велику част”, рекао је Величковић
Србије и отклањању последица те природне стихије.
– Друго, и подједнако важно, ја живим у Панчеву преко двадесет година. Са свим
досадашњим локалним самоуправама до сада био сам у
коректним односима. Кад год
је граду нешто требало, војска
је била ту и тако ће бити и
убудуће. И обрнуто, кад год
смо ми нешто тражили од досадашњих локалних власти у
Панчеву, увек смо имали подршку. Тако је било почев од
времена када је председник
наше општине био Раденко
Топаловић, а и касније, када
су наш град водили Срђан
Миковић, Борислава Крушка,
Весна Мартиновић, доктор
Светозар Гавриловић, па све
до данас, када је градоначел-

ник Павле Раданов – додао је
Величковић.
На питање шта ће му бити
приоритети у раду, одговорио
је да ће се залагати за то да
припадници Специјалне бригаде наставе свакодневну ригорозну и интензивну обуку
да би сачували висок ниво
оперативних способности.
Додао је да очекује и да ће без
обзира на тешку финансијску
ситуацију имати подршку
претпостављених у даљем
опремању те јединице.
Величковић је рекао и да
још дуго неће заборавити две
активности Специјалне бригаде током прошле године.
– Прва је била заједничка
вежба с припадницима специјалних и ваздушно-десантних
јединица руске армије „Срем

2014”, а друга учешће на војној паради „Корак победника”
у Београду. Добар део људства
и технике у главном граду били су наши, из Специјалне
бригаде, а на вежби с Русима
били смо носиоци реализације, уз учешће других јединица
Војске Србије. Колеге из Русије су оставиле више него добар
утисак на мене. На нашој заједничкој вежби су показали
да су велесила, да су добро обучени и оспособљени и да
имају добру технику. С друге
стране, и они су били изузетно
задовољни нама. Прво, нашим
односом према њима, а друго,
нашом обученошћу за извршавање наменских задатака.
Због тога је та вежба добила
највишу оцену – додао је Величковић.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА НОВЕ ЈАВНЕ БЕЛЕЖНИКЕ

Међу најплаћенијима у Србији
Тражи се тежња ка
континуираном
усавршавању
Извршни одбор Јавнобележничке коморе Србије расписао је 29. децембра јавни конкурс за именовање 117 нових
jaвних бележника за територију Србије. Један од њих треба да ради у Панчеву, па би их
тако у нашем граду било
укупно пет, а три су предвиђена за Ковачицу, Опово и Алибунар.
За посао јавних бележника,
који је за кратко време постао
један од најплаћенијих у Србији (зарађују најмање 1.500
евра месечно), могу конкурисати лица која су дипломирала на неком од правних факултета у Србији или су нострификовала диплому стечену у некој другој држави.
Предуслови за конкурисање
су и положени правосудни испит, испит за јавног бележника, као и најмање пет година
радног искуства у правној
струци после положеног правосудног испита.
Од будућих јавних бележника се тражи и да су достојни јавног поверења за обављање послова јавног бележништва, да на подручјима
где је у службеној употреби и
језик мањине познају тај језик, или да приложе споразум
о сарадњи са судским преводиоцем за језик те мањине,
као и да обезбеде одговарајуће просторије и опрему за
обављање делатности јавног
бележника.

Захваљујући Балканској мрежи за истраживачко новинарство ових дана су на сајту javno.rs објављене биографије које
су доставили сви јавни бележници у Србији. Неки од њих
су као своје највеће „плусеве”
навели активно и пасивно познавање страних језика, други
су сматрали да је важно да наведу да су годинама у истом
браку, а било је и оних чије су
биографије биле толико исцрпне да су у њима написали и у
која забавишта су ишли!
Своје биографије су доставили и панчевачки јавни бележници. Један од њих, Жива
Богданов, поред осталог је написао да добро познаје енглески језик и рад на рачунару,
као и да има возачку дозволу.
Као своје главне квалитете истакао је комуникативност и

отвореност за идеје, упорност
и истрајност у вршењу послова, тежњу ка континуираном
професионалном и стручном
усавршавању, висок степен
одговорности и савесности.
Снежана Јукић је нагласила
да је из прве положила писмени и усмени део испита за јавне бележнике. Навела је и да
се откако је прешла у адвокатуру, специјализовала за послове које обавља и као јавни
бележник, попут земљишнокњижних и парничних поступака, обнове катастра непокретности итд. Написала је и
да говори руски, а да се служи
енглеским језиком, и да ради
на компјутеру.
Љиљана Крстић Милаков је
навела да је пре него што је
почела да ради као јавни бележник у Панчеву, двадесет го-

дина била адвокат и да је стекла искуство у тој професији
претежно се бавећи прометом
непокретности и предметима
из грађанског права. За разлику од троје колега, доставила
је и врло детаљну личну биографију.
У својој биографији коју је
доставио пре него што је постао јавни бележник, Горан
Медаковић је истакао да је
најпре радио као помоћник
тужиоца у Општинском јавном тужилаштву у Панчеву, а
да је потом био запослен у
Агенцији за приватизацију,
као и да је једно време био
адвокат, а потом и стечајни
управник. У одељку „организационе вештине и знања” написао је да је „одговоран, комуникативан и амбициозан, и
способан за тимски рад”.
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БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА У СЕЛИМА

Месне актуелности

СВЕ ВИШЕ ПЉАЧКИ,
АЛИ И РАЗБОЈНИШТАВА

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева покреће поступак јавне набавке за асфалтирање дела Улице Соње Маринковић (од Рифата
Бурџевића до Бранка Радичевића) и део Бранка Радичевића (од Змај Јовине до
Моше Пијаде).

Многи у страху,
оштећени углавном
препуштени себи
Продавнице на удару

Банатско Ново Село: Након
дужег оклевања ускоро треба буде изабран нови председник Скупштине Месне
заједнице. Бриџ клуб БНС
се припрема да буде домаћин трију кола државног
првенства, која ће бити одржана 1. фебруара.

ФОТО: ГОРАН МИЛОШЕВИћ

У другој половини протекле
године, с јесени, дошло је до
увећања криминалних дела,
пре свега пљачки. Забрињава
и појава све већег броја разбојништава.
Поред приватних поседа,
најчешће су страдале мале
приватне радње, али нису биле поштеђене ни поште и апотеке.
У наредним редовима осврнућемо се на ту нимало веселу хронику.
Фантомке и оружје
У Брестовцу су почетком године извршена два кривична
дела разбојништва, које полиција још увек истражује. У
једном случају нападнута је
старија жена, а у другом мушкарац којем је обијен аутомобил. И на страницама овог
листа било је речи о бројним
пљачкама у октобру, од којих
се неколико догодило у СТР-у
„Шујдовић”. Најпре је лопов с
фантомком и пиштољем однео близу 100.000 динара, а
потом је крајем месеца разбојник уперио оружје у две
продавачице и из касе отео
73.000 динара. Породица
Шујдовић поседује и кафану,
која је у последњих неколико
година обијана тридесетак пута. Починиоци никада нису
пронађени.
Истог месеца у Старчеву је
„похарана” и СТР „Лиса”, одакле је маскирани нападач, наоружан ножем, однео око
17.000 динара. Сличан сценарио виђен је и у СТР-у „Гоца”,
који су мангупи „олакшали”
за око 35.000 динара. Обијена
је и трафика „Маки 1” у центру тог места, када је лопов у
ноћним часовима утрчао у
трафику и „позајмио” петнаест хиљада. Киоск је био покривен видео-надзором, снимљен је лик крадљивца, а по-

Обијена је и ова трафика у центру Старчева
лиција је направила увиђај.
Чека се исход...
А надокнада штете?
Грађани Новог Села кажу да
ситних пљачки има свакодневно. Поред тога, „Футурина” трафика у самом центру је
у року од око месец дана обијена у два наврата. Крајем године „на нишану” су били
апотека, „БН центар” и угоститељски локал у дворишту
Дома културе. Ипак, највећа
пљачка одиграла се средином
децембра, о чему су писали
многи медији. Том приликом
је непознати разбојник у глуво
доба ноћи оробио пошту у
Улици Иве Лоле Рибара 34, и
то уз помоћ специјализованог
кључа за пљачку. Потом је
обио касу и однео милион и
седамсто хиљада динара. Пре
петнаестак дана је, током ноћи, у Јабуци обијена апотека,

када је нестало око 50.000 динара, а пре тога и просторија
ЈКП-а „Вод-ком” на гробљу,
одакле су украдени агрегат и
још понеке ствари у вредности од око 70.000 динара. Похарана је и омољичка продавница СТР „Влада”, а тамо је
било и бесправне сече шуме,
исто као и у доловачком атару. Ситне крађе дешавале су
се и у Качареву и Глогоњу, где
чак нестаје и суво месо, па људи морају, на сву муку, да дежурају испред пушница. Како
ствари стоје, у последње време најмирније је Иваново.
У вези с наведеним пљачкама контактирали смо и с Полицијском управом у Панчеву. Одатле је стигао сажети
извештај у коме се, поред
осталог, наводи да је на подручју панчевачких насељених
места протекле године укупно

извршено тринаест кривичних дела разбојништва, и то у
Брестовцу пет, у Старчеву
шест, а у Омољици два.
Од тога је расветљено шест
случајева и поднете су кривичне пријаве надлежном Основном тужилаштву у Панчеву.
Незванично смо сазнали да су
починиоци тих дела већином
житељи поменутих места, као и
да су они веома брзо ухваћени.
Очигледно је да галопирајућа немаштина доводи до
повећања броја пљачки. Лопови су све вештији, органи
безбедности често немоћни, а
правосудни систем је пословично тром. А када неко и буде приведен правди, оштећени су ретко кад задовољни исходом и готово никад им не
буде надокнађена штета, јер
оптужени, углавном, не поседују никакву имовину.

Долово: Последњих лепих
дана у минулој години завршен је тротоар у центру
села. Другог дана Божића
приређено је традиционално јахање коња по улицама.
Чланови Мото-клуба „Ghost
Riders” су по устаљеном
обичају делили пакетиће
основцима.
Глогоњ: Први пут у историји села паљен је бадњак испред Храма Светог Петра и
Павла. Теку припреме за
турнир у стоном тенису који ће бити одржан 24. и 25.
јануара у Дому културе.

ускоро се очекује наставак.
На Бадње вече су, у организацији Месне заједнице, дељени топли напици и пакетићи бројним верницима
испред Храма Светог Илије.
Качарево: Град Панчево је
усвојио пројекат ЈКП-а „Зеленило” за реконструкцију
централног парка, у шта спадају и орезивање растиња и
нови засади, а ових дана треба да почну радови. Одржан

је састанак представника
Месне заједнице и удружења
„Сланинијада” на тему организације предстојеће чувене
гастротуристичке манифестације. Завршен је турнир у
фудбалу за млађе категорије. Манифестација позната
као „Бабари” или „Василичари” одржана је у среду, 14.
јануара, у организацији
удружења „Вардар” на платоу испред Месне заједнице.
Омољица: У Дому културе у
недељу поново почиње
школа анимираног филма,
а увелико трају пробе фолклора и балета.

Иваново: На платоу испред
Месне заједнице и школе
посађено је око двеста садница ниског и жбунастог
растиња. Завршена је израда кошаркашког игралишта
у центру села. Трећи пут у
историји села паљен je бадњак уочи православног Божића.
Јабука: Започети су радови
на постављању канделабара
на Тргу Бориса Кидрича, а

Старчево: Председник Покрајинске владе Бојан Пајтић и директор Управе за
капитална улагања АП Војводине Небојша Маленковић пустили су у рад у уторак, 13. јануара, постројење
за пречишћавање отпадних
вода и канализациону мрежу санитарних отпадних
вода. Истог дана, у ноћним
часовима, приређен је дочек српске Нове године на
Тргу неолита. Такмичарско
вече десетог Фестивала акустичне гитаре „Гашини акорди” биће одржано у петак,
16. јануара, од 20.30, у малој сали Дома културе.

НОВА ИЗДАЊА ТРИЈУ СЕОСКИХ ГЛАСИЛА

Још увек се „чује” добош
Двадесет седми број „Ивановачког добошара” почиње фото-вестима и речима уредника Јосифа Василчина Марета,
који нередовно излажење тог
јединственог мултијезичког
билтена објашњава хроничним недостатком новца.
Интересантна је прича о
времену кад је једино средство
оглашавања био управо добош, а последњи који је седамдесетих година радио тај посао јесте Миклош Гашпар.
Следе и извештаји о догађањима у школи, која су протекла у
знаку театра, радовима по селу
и летњим манифестацијама.
Ту је и обиље фотографија, међу којима и новорођене бебе,
затим свеже венчани парови, а
посебну пажњу привлаче оне
под шифром „Времеплов” што
бележе скокове с моста на Надели осамдесетих година.
Свој простор су добили и
школа, кућни љубимци и хобији, а места се нашло и за рубрику „Прозор у прошлост”, у
којој је објављено више слика
разреда из разних периода
ивановачке основне школе,
настале још 1988. године.
И овог пута је снажно назначена мултиетничност, обележје листа и самог села, па
нису изостале стране на мађарском, румунском, цинцар-

ском, словачком, ромском,
палћенском и бугарском језику. Вреди истаћи да су на два
последња наведена објављени
и текстови о промоцији књиге
Аугустина Калапиша о 145 година досељавања Бугара у
Иваново.

На крају овог броја „Добошара”, који поново броји 54
стране, налази се пано с последњом генерацијом осмака
и наставним особљем школе
„Моша Пијаде”.
Одбројавање за канализацију
Новогодишњи или 252. број
месечника „Старчевачке новине” почиње за мештане нај-

бројнијег панчевачког села
злата вредном информацијом
–коначно је, након дванаест
година од започињања фекалне канализације, добијено решење о одобрењу за пуштање у
рад пречистача отпадних вода.
Анкета је посвећена актуелном дочеку нове године, а
гост великог „Интервјуа” је
градоначелник Панчева Павле Раданов. Он је, поред
осталог, изнео мишљење да
би било добро формирати
градске општине, али и да је,
нажалост, квалитет живота
још увек много бољи у граду
него у насељеним местима.
Наредне стране доносе новогодишње поруке чинилаца
друштвеног живота у месту,
као и актуелна догађања у локалним установама. Ту су и
разговори с гитаристом Жељком Тођерашем Тођом, стручњаком из пољопривредног
комбината АД „Војводина”
Ивицом Орешковићем и лицем с насловнице – Катарином Јовановић, која се све
озбиљније бави прављењем и
декорацијом торти. Редовне
рубрике „Уопштинавање” и
„Цртице из прошлости” посвећене су дочеку нове године
и некадашњем старчевачком
добошару Анталу Кишу, а
„Култиватор” говори о досе-

љавању Пироћанаца у Старчево и представља тинејџера
Филипа Полака.
На самом крају новогодишњег издања „Старчевачких”
су, као и обично, стране посвећене спорту, на којима је
место нашао и ауторски текст
под називом „Зашто нам про-

пада спорт?”. На то треба додати само још – откад је целокупно финансирање прешло у
руке Града Панчева...
Оставка и прерани одлазак
Празнични или 121. број „Наших новина плус” на самом

почетку доноси извештај о активностима Месне заједнице,
а издвајају се вести о оставци
Предрага Шкаљка на место
првог човека Новог Села, као
и текст о узнемирености грађана због замућености пијаће
воде.
Директор ЈКП-а БНС Недељко Ерак објаснио је у вези
с тим да жута боја драгоцене
течности потиче од повећаног
присуства мангана и гвожђа и
да се све чини у погледу отклањања тих неисправности.
Он се појављује и у тексту на
следећој страни, у ком говори
о три пројекта које реализује
фирма на чијем је челу.
У наставку „Наших” Тави
Павлишки прича о проблемима у функционисању ловачког удружења „Униреа”, што
најбоље илуструје податак да
је од некадашњих преко сто
чланова остало свега десет.
Одржане су друга „Тракторијада”, седма „Банатска труба” и пета мото-журка. В. д.
председника Скупштине Месне заједнице Трајан Ардељан
у интервјуу на целој страни не
крије незадовољство годином
за нама, па каже да су по одлуци Града села потпуно развлашћена.
Реч је имала и на многим
пољима успешна млађана

Адријана Бека, нису изостале
ни стране посвећене спорту и
активностима Дома културе,
а удружење „Равногорац” одржало је годишњу скупштину,
на којој је за новог председника изабран Лаза Маглов.
Објављен је и in memoriam
прерано преминулом члану
месне скупштине Божидару
Барошу, угледном спортском
раднику и заменику градоначелника у прошлом сазиву.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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УМЕСТО ТЕЛЕКСА

ПО ЧЕМУ ЋЕTE ПАМТИТИ ПРОШЛУ ГОДИНУ?

Нови британски
филм

(Н)ОВА ИЛИ ОНА, СВЕЈЕДНО

Субота, 17. јануар
19 сати: „Безброј могућности”, документарни филм
21 сат: „Понос”, комедија
Недеља, 18. јануар
19 сати: „Ти (ми) ја”, драма
21 сат: „Лилтинг”, драма

Изложба радова
„30 х 30”
У понедељак, 19. јануара, у
19 сати, у Галерији савреме-

не уметности биће отворена
изложба радова с Ликовног

салона „30 x 30” Културног
центра Зрењанина. Овогодишња тема је била „Вертикала ума и хоризонтала рата стварају крст... А ти си на
њему”, а аутор пројекта је
Милутин Мићић. На зрењанински конкурс у новембру
је стигло више од 200 радова из целог света, а жири је
одабрао 186 и прву награду
уручио Јовани Петковић из
Краљева за скулптуру у
мермеру „Биће-нутрина”.

О индустријском
наслеђу Баната
У фоајеу Културног центра
у петак, 16. јануара, у 13 сати, биће отворена изложба
фотографија под називом
„Индустријско наслеђе Баната – културно наслеђе
Европе”. Она ће бити реализована у оквиру истоименог пројекта, који се преко
ИПА програма прекограничне сарадње Румуније и
Србије финансира сред-

ствима Европске уније, а суфинансијери су државе учеснице програма.
Организатор изложбе је
Завод за заштиту споменика културе Панчево. Главни
партнер у пројекту је Универзитет „Ефтимије Мургу”
из Решице, а сарадници су
панчевачки завод и Жупанијски савет Караш–Северин.

Културни центар

чет пет суб нед пон

ФРАНЦУСКИЊЕ

20.15

уто сре

ДЕJАН ЧАНЧАРЕВИЋ, ПЕСНИК,
МУЗИЧАР И ПРОФЕСОР КЊИЖЕВНОСТИ

Између Граца и Готланда
Годину која је иза нас обележили су у мом случају стандардни професионални догађаји, али и сасвим нова искуства. Могла бих да кажем да је 2014. година била за мене пре свега у знаку боравка у
Грацу захваљујући књижевној стипендији, када се све сабере, нешто мало више од четири месеца. Тај аустријски град је био значајан
за мене не само професионално већ и приватно, јер сам упознала
много људи који су ми
постали добри другари.
Сада када кажем да идем
у Грац, то значи да идем
међу драге људе, у град у
којем бих могла да живим. Међутим, то је био
само делић овогодишњег
пута и многих других путовања, а други део године обележило је већ традиционално учешће на књижевним фестивалима у Црној Гори и још један резиденцијални боравак, на острву Готланд у Балтичком мору, које је у саставу Шведске. Нови људи, нова места и понека приметно другачија мудрост. Од једне године се боље и не може очекивати!

МАРИНА УЗЕЛАЦ, РЕДИТЕЉКА

Статистика неиспуњених
планова
Немам обичај да се осврћем и анализирам годишње „приходе, расходе и мимоходе”, јер се плашим статистике неиспуњених планова, али слободно могу рећи да је 2014. била година у којој сам била поносна како на себе, тако и
на људе што ме окружују.
Претходну годину су
ми обележила многа снимања.
Издвојила бих забавно упуштање у непознато експерименталним филмом „Cymatics”, који
сам радила с Рељом Илићем,
затим дивну сарадњу с бендом
„Артан Лили” на споту „Испод
коже” и, коначно, почетак снимања дуго припреманог дипломског филма „Herostrat”.
Важно је напоменути и да се
претходне године догодио први
Панчево филм фестивал (ПАФФ), који је окупио младе ентузијасте и коначно понудио Панчевцима алтернативни поглед на филмску уметност.
Две хиљаде четрнаесту памтићу и по ванредним ситуацијама и
изванредним плановима који по правилу крену наопако. И по неочекиваним сусретима, вероватно.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ЖОЛТ КОВАЧ, ВИЗУЕЛНИ УМЕТНИК

„Изузетно путовање једног
факира” Ромена Пуертоласа

Моја искуства са сликом

Пошто прођемо цео свет,
једино што искрено пожелимо јесте повратак кући.
Шармантна и необично
поучна прича лажног факира који из Индије пристиже у Француску, не слутећи да му судбина припрема незаборавну авантуру и чудесно путовање што
оставља неизбрисив траг.
Аџаташатру Лаваш Пател
прешао је велики пут, уверен да ће уобичајени, уиграни трикови бити довољни да се домогне нечег
што одавно прижељкује.
Међутим, после неуспеле
преваре, закључан у гардероберу чувеног произвођача намештаја, започеће урнебесно путoвање по Евро-

пи. Док на путу спознаје
жеља и снова при сваком
кораку вреба нови изазов,
срце нашег јунака, узбуркано љубављу, окусиће осећај истинске среће.

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 21. јануара, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Какав је укус истинске среће?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Изузетно путовање једног
факира” Ромена Пуертоласа. 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.

Од децембра 2013. до децембра 2014. године успео
сам да спроведем путујући
пројекат „Употреба слике” и
одржао изложбе у Новом Саду, Панчеву, Краљеву, Пожеги и Крагујевцу. „Употреба
слике” је покушала да покаже моја искуства са сликом
током последњих пет-шест
година и укључивала је радове из моје последње четири
серије. Покушао сам да што
више директно комуницирам с публиком, тако да су
саставни део изложбе били

разговори с публиком и радионице са основношколцима или средњошколцима. На
овај начин сам покушао да
приближим публици нова
схватања уметности и сликарства, као и позиције уметника у друштву. Прошле године сам учествовао на две
велике и важне изложбе: 16.
бијеналу у Панчеву и 27. меморијалу Надежде Петровић
у Чачку, на којем сам добио
награду публике. Вреди поменути и учешће на изложби
„Belgrade Now” у оквиру фе-

Безвољна ревизија
Не сећам се тачно када је почела (н)ова или она година... Овост је свакако била сажвакана као и многи
догађаји пре значајнијих датума у послератној историји убијања разумевања путем глупости. Могуће је
приметити да се у прошлој, као и у претходним годинама, одигравала савршена комбинација хедонистичког порива за
људскошћу и
трауматистичке потребе за поседовањем и
отплаћивањем дугова.
У прошлој
години све
што јесте било
важно,
заправо,
имало је везе са интимним потребама о којима песник
говори користећи
искључиво путеве поезије
коју не познаје. Не писати и не читати значи ослободити се за тренућа која јапанска
мудрост хаикуа ствара као подлогу за осећање живости. Гледао сам много филмова у прошлој години, наставио да се дружим са Уном и Ралетом ради
изградње осмеха над светом одрастања; свирао и
снимао албум за „Transeen”; веровао у љубав више
но икада; пао на главу до размере ожиљака; возио
кола без пара да их региструјем; украли ми бицикл, нешто мало сам ишао и да рецитујем; поново доживео улогу у филму, склизнуо у клоаку јефтиног етанола; свирали супер са „Артан Лили” и,
све у свему, морао сам да поклањам двојке у школи. Већини.
У првом полугодишту читам тинејџерима све из
„Читанке” и још „Влати траве”, „Цвећа зла” и „Сабрана дела” Артура Рембоа. Опширно смо разматрали
могућност неопходности да се у животу омогућава да
се не буде у праву, искушавали смо жеђ за сазнавањем
нових чињеница истиности и вежбали позитивне
етичке вештине поверења, давања, искрености, дељења и вере у живот.
Заправо, прошлу годину ми је обележио крај претпрошле године. Две хиљаде четрнаест је број који желим да заборавим.

ФОТО: НЕМАЊА КНЕЖЕВИћ

Петак, 16. јануар
• 19 сати: „Bafta Shorts”, избор кратких филмова
• 21 сат: „X + Y”, драма

ЈАСМИНА ТОПИЋ, ПЕСНИКИЊА

стивала „Serbi.arte” у Аустрији, као и
представљање
независне
српске уметничке сцене
на Бечком сајму уметности.
Стална активност током
године била је приређивање
материјала за он-лајн магазине за савремену уметност
„Супервизуелна”. То је место
на којем можете видети савремену уметничку продук-

цију домаћих уметника и
уметница, прочитати разговоре с њима и завирити у
њихове радне просторе. Обавезно штиво за љубитеље
уметности и арт-професионалце.

СОФИJА ЈУРИЧАН, ГЛУМИЦА

Путовање кроз нестварни Рим
Прошла година је била добра, али свакако је за све нас
могла да буде и боља. Ја сам
своју започела можда најлепшим путовањем до сада –
кроз нестварни Рим. И то је,
уз Родос, који сам обилазила
уздуж и попреко, била и најсветлија тачка ове године.
Наравно, како то обично бива, на путовањима упознате
неке нове необичне људе које се трудите да задржите у
памћењу као подсетник на
све лепоте и узбуђења која

сте имали! Заправо, ја године и памтим по местима
на која сам први пут отишла. То ми је некако најбољи знак да је та година била добра, жива и да и даље
држим корак са остваривањем својих жеља. И то ме
обично надахне за све оно
што ме чека овде, у нимало
завидној ситуацији у којој
се налази култура и ми у
њој. Борба да се одржимо
као уметници, не посустанемо и не изгубимо веру у

ФОТО:МИЛОШ ЛУЖАНИН

У организацији British Council-а и Дома омладине Београда, од 16. до 18. јануара у десет градова у Србији, од којих
је један Панчево, биће приређено прво издање фестивала
новог британског филма „Film and Chips”. Програм ће у
свим градовима бити истоветан. У Панчеву ће бити реализован у Културном центру.

то да смо потребни, да се
без културе не може. „Атеље 212” уз велике напоре
успева то и да докаже.
Бројна играња и седења у
чувеном бифеу „Атеље
212” обележила су и ову
годину, с још једном премијером коју сам имала у
новембру – „Ожалошћена
породица” у режији Марка
Манојловића.
У наредној години желим нам свима неке лепе,
мирне и културне дане!
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ПОГЛЕД УНАЗАД: КУЛТУРНА СТРУЈАЊА У 2014.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СЕДАМ ОДСТО ПОВЛАШЋЕНИХ

„Брида” Паула Коеља
„Када неко пронађе свој
пут, не сме да се плаши.
Мора бити довољно храбар
да прави погрешне кораке.
Разочарања, порази и губитак воље јесу оруђа која Бог
користи да би показао пут.”
У једном од својих најбољих романа Коељо, мајстор
књижевних етида о човековом духовном трагању, износи причу о лепој Иркињи
Бриди која жели да се духовно уздигне и стекне вештину спознаје света. У
том свом трагању срешће
двоје људи који ће јој указати на прави пут: једног
мудраца што ће јој помоћи
да савлада страхове и једну
жену која ће је научити да
игра слушајући скривену
музику света... Трагајући за
својом судбином, међутим,

Поред десетак
постојећих градских
манифестација,
стартовао и одличан
филмски фестивал
Мноштво гостију из
Србије, тек неколико
њих из света
У 2014. години у Панчеву се
није много градило. Ни обнављало. Ни асфалтирало. Али
је зато културних догађаја било напретек.
Чињеница је да нису сви
програми били једнако занимљиви и квалитетни, као и то
да је сваки суграђанин, ако је
хтео, могао да изабере нешто
што одговара његовом сензибилитету. А локалне програме
у култури – како је показало
прошлогодишње истраживање о културним потребама
Панчеваца („Полови културе”) – прати седам одсто, тј.
око 9.000 суграђана.
Тих седам одсто, дакле, било
је у прилици да присуствује некој од следећих великих, махом вишедневних градских манифестација: „Једна књига, један град”, „Ноћ музеја”, Бијенале уметничког дечјег израза,
Бијенале уметности, „Мајски
дани књиге”, промоција „Рукописа”, „Дани проте Васе”, „Класик фест”, „Екс театар фест”,
„Етно глас”, „Ethno.com”, „Ин
треш”, Дани духовне музике и
Џез фестивал. Ове године, почетком септембра, стартовао је
и „Панчево филм фестивал”.

Павиљон подигнут поводом 16. Бијенала уметности
затворена „Електрика”, а пре
тога је књижара „Мала галерија” пребачена у део фоајеа
Културног центра, док је судбина Галерије савремене уметности под знаком питања. За
Бијенале (у септембру) изграђен је павиљон од 50 квадрата,
а планирано је његово пресељење у Народну башту. Као и
бина на кеју, и тај објекат је
досад коришћен само једном.
„Аполо” је, изузев током лета, радио пуном паром. Тешко
је и набројати програме и музичке звезде што су гостовале
у том простору Дома омладине. Дворана „Аполо” се у првој години постојања показа-

Први ПАФФ изазвао велико интересовање јавности
Пет фестивалских дана, 48
филмова, преко 6.000 посетилаца, дупке пуни биоскопи (и
дворана Културног центра и
„Аполо”), низ пратећих садржаја, одлична атмосфера у граду – то су неки од елемената по
којима би први тај фестивал
могао остати упамћен.
У граду су обележени разни
јубилеји – 260 година од оснивања Банатске војне границе,
160 година од рођења Михајла
Пупина, 90 година Градске
библиотеке и сл. Шеснаести
Бијенале уметности подразумевао је ретроспективу свега
онога што се догађало до
2014. године. Прва идеја је била да тај догађај буде посвећен
стогодишњици Првог светског
рата, али се због финансијских разлога од тога одустало.
Нови/стари објекти
На тамишком кеју летос је изграђена предивна бина на реци захваљујући средствима ЕУ
(део ИПА програма прекограничне сарадње Србије и Румуније), али је засад на њој одржан само један концерт. Поједини објекти које користи
Културни центар Панчева биће враћени старим власницима. Због тога је крајем 2014.

Стране припремила

Драгана
Младеновић

ла као адекватан простор за
концерте, изложбе, представе,
филмске пројекције (којих
није било много), књижевне
догађаје и трибине.
Народни музеј је у 2014. години за Панчевце постао много отворенија институција него што је то био у претходним
деценијама. Томе су посебно
допринели отварање кафеа у
башти Музеја и приређивање
бројних изложби, предавања и
других програма. Ове године
је поправљен део крова на
згради Магистрата, урађена је
пројектно-техничка документација за обнову целог објекта
и започета је реконструкција
таванице свечане сале.
Гошће и гости
У оквиру Београдског фестивала игре, у Културном центру Панчева у априлу је изведена плесна представа „Шапутања” Бубе Ландрија Чуде.
У оквиру Џез фестивала наступили су састави које предводе Анат Коен, Марк Тарнер,
Стив Кун, Џон Аберкромби,
Јоахим Кин и Едуард Прабу.
Суграђани су били у прилици
и да за време „Мајских дана
књиге” упознају руске писце
Ану Козлову, Захара Прилепина и Романа Сенчина.
Велики је број домаћих писаца који су се представили у
нашем граду. Наведимо само
Горана Скробоњу, Милету
Продановића, песника Дејана
Илића, Нелета Карајлића, Го-

рана Гоцића, Звонка Карановића, Слободана Владушића,
Владана Матијевића, Јанка
Вујиновића, Владимира Пиштала, Соњу Атанасијевић...
Љубитељи ауторског филма
овог лета су били у прилици
да погледају целокупан опус
филмова Влатка Гилића, а потом и да упознају тог уметника који се тридесетак година
није обраћао јавности. Програм „Дан домаћег филма”,
који се у Културном центру
реализује у сарадњи с Филмским центром Србије, такође
је довео неке од најзначајнијих аутора домаћег документарног филма.
Изложбе/представе
Уколико изузмемо изложбу
„Банатски павиљон” у „Аполу”,
све галерије у Панчеву су ове
године искључиво биле окренуте уметницима из нашег града и земље. Реч је, наиме, о Галерији савремене уметности,
те галеријама у фоајеу КЦП-а,
Историјском архиву и Народном музеју. Били смо у прилици да погледамо изузетно занимљиве изложбе документарног карактера о Михајлу Пупину, Банатској војној граници,
Марији Прити, крстовима у
Панчеву и околини итд.
Прву награду Салона Панчева добио је Горски Кабадаја,
а другу је освојила Снежана
Јовчић Олђа. Од већих изложби поменимо шеснаести Бијенале уметности, представљање савремене српске скулптуре, те актуелну поставку у
оквиру програма „Уметност,
архитектура, дизајн”.
Културни центар Панчева био
је копродуцент представе „Краљица лептира” Зијаха Соколовића, као и Брехтовог комада
„Мајка Храброст”, у режији Ане
Томовић, а у сарадњи с Народним позориштем из Београда.
Оно што остаје
За крај, подсетимо се филмова
и књига панчевачких аутора
насталих током 2014. године.
Кренимо од белетристике. У
најширем избору за НИН-ову
награду у 2015. години нашла
су се два романа наших сугра-

ђана, објављена уочи Сајма
књига – „Клара и лексикон минималног живота” Даниела
Ковача и „Забрана употребе ватре и воде” Вукашина Штрекера (тренутно у ужем избору!).
Гордана Влајић се представила
књигом прича „Баба Будимка
и чувар гуменог замка”, а објављене су и збирке песама „Рајски кавез” Иванке Радмановић, „Слова љубве” Драгане
Младеновић и „Мајстори певачи” Васе Павковића.
Немања Ротар је написао биографију Мирослава Антића
„Сутрадан после детињства”,
Хајрудин Реџовић „Увод у религије, митологије и секте”, а
Живана Крејић је објавила монографију о ветрењачама у Војводини. Први пут на књижевној сцени нашли су се и млади
Бранислав Черњев с књигом
„Кад се дигне завеса” и Наталија Скнепнек с публикацијом за
децу „Позорница са 30 лица”.
Ваља напоменути и да су у
2014. објављене луксузна монографија поводом 50 година постојања Културног центра Панчева (приредио Едвард Јукић),
монографија о Бијеналу уметности у Панчеву (уредио Драган Јеленковић), публикација
поводом 90 година постојања
Градске библиотеке (приредио
Горан Траиловић), те књига о
образовању женске деце у Банату Иване Б. Спасовић.
Осврнимо се и на најзначајнија филмска остварења у
2014. години. Редитељ Радиша Станишић припремио је
изванредан филм о 33 године
постојања Бијенала уметности под називом „Триптих о
материји и времену”. Панчевачка публика је била у прилици да погледа и кратко
остварење „Укронија” Марка
Бацковића, као и документарно-играни филм „Лауш”
Бранке Бешевић Гајић.
Филм „Мамула” Милана Тодоровића приказиван је на фестивалима и у биоскопима у
земљи и широм света, а током
ових новогодишњих празника
премијерно је емитован на
РТС-у.

ВЕНЕЦИJА И ПАНЧЕВЦИ
О успеху уметника Ивана Грубанова тек ће бити речи у години/годинама које следе. Он је, наиме, у октобру 2014.
године проглашен српским представником на будућем 56.
Венецијанском бијеналу. Кустос павиљона биће Лидија
Мереник, историчарка уметности и професорка на Филозофском факултету у Београду. Грубанов ће се тада представити пројектом „Уједињене мртве нације”.
Занимљиво је рећи и то да су Панчевци били и те како
заступљени на 14. међународној изложби архитектуре у
Венецији. У осмочланој екипи која је на занимљив начин
приказала 100 година српске архитектуре налази се четворо наших суграђана: Марко Салапура, Александар
Хриб, Јелена Радоњић и Срђан Кеча.

Брида ће морати да пронађе равнотежу између љубави и жеље за променом, све
више свесна да своје тежње
мора да оствари сама.

Два најбржа читаоца који до среде, 21. јануара, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта је потребно (да се деси) да би се
спознао свет?”, наградићемо по једним примерком књиге „Брида” Паула Коеља. 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.

МОЈ

избор МОЈ

Мртав човек хода
Виктор Чедомиров Љујић,
фотограф и члан хора
„Мелоди”
КЊИГЕ: Ових дана читам
„Урвидек” Слободане Тишме. Омиљено штиво су ми
књиге из Едиције „Антологије светске књижевности” у
избору и преводу Драгослава
Андрића, нарочито „Антологија старе јапанске поезије”.
Читам их редовно као какве
библијске стихове. Књига
којој се враћам је „Нишчи”
Видосава Стевановића. Волео бих да уђем у траг транскриптима радио-емисије из
осамдесетих која је била
емитована недељом на Радио Панчеву, чини ми се, у
подневном термину, а водио
ју је и реализовао Димитрије
Мита Ранков. Њен назив је
био „Летопис старе вароши –
из бележнице Мите Ранкова”. Радо бих то читао.
ПРЕДСТАВЕ: Недавно сам
погледао неколико позоришних представа у београдским позориштима и издвојио бих Стриндбергов аутобиографски комад „Пут у Дамаск” у режији Никите Миливојевића. Друга је Ибзенов
„Непријатељ народа као
Брехтов поучни комад”, у коме редитељ Златко Паковић
објашњава да су смисао и
сврха дијалектичког позоришта актуелизација и преиспитивање онога што нам се
намеће као неупитно и доказивање моћи театра у мењању друштвене стварности.
МУЗИКА И ФИЛМ: Препоручио бих сјајну музичарку

Анушку Шанкар, ситар мајстора, која је у сјајним интерпретацијама наследила
свог оца, великог ситар
мајстора Равија Шанкара.
Што се филмова тиче, недавно сам погледао мјузикл, Игоове „Јаднике” у
режији Тома Хупера са Хјуом Џекменом, Ен Хатавеи
и Раселом Кроуом у главним улогама. На Фесту
2014. гледао сам руски ратни филм „Стаљинград” и
препоручујем га, нарочито
на „великом платну”. Ту је
и Бесонов филм „Луси” као
једна од препорука, али не
због планетарне популарности редитеља или глумице, као ни блокбастер статуса, већ због смисла и поруке коју тај филм има. На
врху свих мојих „топ-листа” је увек „Мртав човек
хода” редитеља Тима Робинса, са сјајним ролама
Сузан Сарандон и Шона
Пена и мистичним, посебним саундтреком Нусрата
Фатеха Али Кана.
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УШТЕДА НА ГОРИВУ ТОКОМ ЗИМЕ

СИРЕНА ИЗ ЦРТАЋА

Краће вожње – више
горива
Лакше с папучицом
гаса
Свим возачима је јасно да аутомобил током зиме, због специфичних услова, троши више горива. Ниске температуре повећавају интензитет трења на свим деловима. Већина
течности у мотору, од моторног уља и уља у мењачу до серво-течности и уља у диференцијалу, у тим условима
постаје гушћа – сви флуиди
теже прелазе у течно стање.
Додајмо томе и чињеницу
да гориво при ниским температурама не сагорева онако
како би требало. Дајемо вам
неколико савета како бисте
уштедели и када је хладно.
Не загревај на леру
Сваки аутомобил има оптималну температуру рада, а
што је напољу хладније, мотор спорије долази до радне
температуре. Иако модерни
мотори праве врло ефикасну
мешавину горива и ваздуха
који улази у мотор, они се
ослањају на различите сензоре, као што је онај који „надгледа” количину кисеоника у
издувној грани, мерач протока ваздуха, сензор позиције
лептира гаса или температуре
расхладне течности. Ефика-

сност мотора и економичност
долазе до изражаја при пуној
радној температури, тако да
ћете на краћим релацијама
потрошити више горива.
Загревање мотора на леру је
још једна од грешака које возачи најчешће праве. Мотор
се најбоље загрева при вожњи
у ниским обртајима, тако да
треба да сачекате двадесетак
секунди да се ниво уља подигне и одмах кренете. Самим
тим је препоручљиво да чешће мењате брзине и не возите у високим обртајима све
док агрегат не достигне радну
температуру. На тај начин ћете уштедети и време и гориво.
Дуга чекања на семафору су
места за уштеду – боље ис-

кључите аутомобил јер ће поновни старт потрошити мање
горива него рад у леру дужи
од пола минута.
Аеродинамика и притисак у
гумама
Као и у летњем периоду, и зими практикујте чешћу промену у виши степен преноса. Не
само што ћете уштедети већ
ћете смањити могућност проклизавања возила на клизавом путу, а самим тим и губитак контроле. Агресивнији
стил вожње повећава потрошњу за трећину. Користећи
виши степен преноса и возећи
у мањем броју обртаја, уштедећете приличне количине
горива, али и предупредити
проклизавање точкова, које у
најгорем случају може довести до губитка контроле. Поменућемо и чињеницу да уколико прекорачите брзину за
десет одсто, потрошња „скаче” за двадесет процената.
Аеродинамика и отпор ваздуха су такође битни. Уколико крећете на дужи пут, уклоните сву опрему са аутомобила која вам не треба, као што
су кровни кофер или носачи
скија.
Хладно време захтева грејање кабине и стаклених површина на аутомобилу, а савре-

менија и опремљенија возила
поседују и грејаче седишта.
Често укључивање ових уређаја на максимум захтева додатну електричну енергију
коју обезбеђује мотор, а самим тим је потребна и већа
количина горива. Савет је да
умерено користите електричне грејаче, не само због потрошње већ и ради комфора и
сигурности – возачима у претерано загрејаном аутомобилу се чешће приспава.
Притисак у гумама с хладнијим временом опада и до
0,7 бара. Проверите притисак
у пнеуматицима на бензинској пумпи и по потреби их
допумпајте. Контролу притиска би требало да контролишете на две недеље. Овим ћете повећати и безбедност у
зимским условима вожње, али
и гуми продужити радни век.
Користите квалитетно уље
према спецификацији произвођача јер оно такође доприноси уштеди на гориву. Квалитетнија уља су флексибилна и
при ниским температурама и
нижа им је тачка згушњавања.
При хладном старту адекватно
уље смањује утрошак енергије
за 25 одсто и пружа боље подмазивање док је мотор у фази
загревања.

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” САВЕТУЈЕ - - - - - - - - - - - -

„Ламборгини” је 2008. године поклонио италијанској полицији најбржи аутомобил
намењен тим службама – „гаљардо ЛП560”. Био је опремљен камером за надзор, посебним одељцима за смештање оружја, фрижидером за
транспорт органа за трансплантацију, као и дефибрилатором... Аутомобил је слупан само неколико месеци
након „ступања у службу”.

говоримо о „волвоу”, Ингвар Кампрад, власник
„Икее”, чије се богатство
процењује на 28 милијарди
долара, у свом власништву
има само „волво” који је
произведен још 1993.

Компанија „Плимут” је
1968. године потрошила десет хиљада долара како би
направила сирену за модел
„роудранер” (птица тркачица) која би звучала идентично као и лик из цртаћа.

Уље од кита је коришћено
као флуид за подмазивање
мењача све до 1973.

„Волво” важи за аутомобил
који је квалитетан и поуздан. У прилог томе говори
и несвакидашњи рекорд:
власник модела „п1800” из
1966. године је својим возилом прешао преко три милиона километара. Када већ

Прва ауто-трка у САД је
одржана 1895. године, а
просечна брзина победничког аутомобила износила је
11 километара на час.

„Џенерал моторс” је посадама свемирских мисија
„Меркур” и „Аполо”, када су
се вратиле на Земљу, поклонио „корвете”.
„Сузуки” је познат као произвођач скромних и квалитетних аутомобила, али
производи више него неки
премијум брендови, као
што су BMW и „Мерцедес”.

- - - - - - - АКТУЕЛНО - - - - - - -

ЈЕСТИВО УЉЕ УМЕСТО ДИЗЕЛА
Цене нафтних деривата, поготову евродизела, многе су
навеле да у свој резервоар
сипају јестиво уље уместо
дизела. У појединим продавницама се може купити
уље из увоза које кошта 85

Старији аутомобили на
дизел немају проблема у раду са уљем, али када су у питању модернија возила, треба бити обазривији. Сервисери саветују да однос дизела и
уља износи пола-пола и, ако

динара, што је знатно јефтиније од литра деривата.
Како ствари стоје, с новим
акцизама на гориво, идеја о
зејтину као гориву вероватно ће добити више присталица.

је могуће, да се тако помешано гориво искористи одједном. Остаје да видимо да
ли ће се у пракси ова „иновација” показати као добро решење и да ли ће цена јестивог уља нагло скочити.

ДИЗЕЛ-ГОРИВО И ХЛАДНОЋА
Отежано стартовање мотора је
свакодневна појава у зимском
периоду, поготову када су у
питању аутомобили који користе дизел-гориво. Тај дериват се на ниским температурама згушњава, што отежава
проток кроз систем за убризгавање, а томе доприноси и
вода која се налази у самом
гориву. Сервисери из „Ауторемонта Пивашевић” истичу да
имају искуства с точењем горива лошег квалитета.
Поред тога што је енергент,
дизел служи и за подмазивање виталних делова мотора,
као што су пумпа високог
притиска и убризгивачи, који
ће уколико сте сипали гориво
с великим процентом воде у
себи, први страдати. Сервисирање возила је тада велики
издатак и може коштати и до
неколико хиљада евра. Сервисери из „Ауторемонта Пивашевић” објашњавају да се док
је возило у стању мировања, у
резервоару сепаришу вода и
дизел, а вода, пошто је тежа,
пада на дно резервоара. Када
ниво горива буде на минимуму, вода која се издвојила
овим процесом усисава се у
систем и тада може доћи до
поменутих проблема.

Страну припремио

Немања
Урошевић

У гориву се могу наћи и
друге нечистоће које се таложе у резервоарима на пумпама, а вероватноћа да ће оне
доспети у аутомобил расте
уколико наточите дизел одмах пошто ауто-цистерна допуни залихе на пумпи. При
тој манипулацији се подиже
талог са дна танка на пумпи и
уколико видите да се претаче
гориво, потражите друго место за сипање горива јер је потребно око три сата да се талог прљавштине слегне.
Отежани старт дизел-мотора на ниским температурама
може бити последица и запушености филтера и претфилтера. Као што смо рекли, дизел у себи садржи одређени
проценат воде, која се таложи
у филтерима и леди на ниској
температури. Тада систем за

убризгавање нема довољну
проточност и аутомобил не
може да стартује. Савет сервисера свакако треба послушати, а то је у овом случају

замена филтера пред зимску
сезону како не бисте остали
на путу, поготову ако сте с породицом кренули на зимовање. Пражњење и чишћење
филтера се препоручује на
пређених пет до десет хиљада
километара, а ако узмемо у
обзир лошији квалитет горива, чешће их треба и мењати.
У моделима „Фијат групације” постоји индикатор запушености филтера код аутомобила на дизел и уколико се
упали сигнална лампица, никако не треба да је игноришете, већ одмах посетите сервис.
У „Ауторемонту Пивашевић”
кажу да је у зимском периоду
добро сипати у резервоар специјалне адитиве који апсорбују воду из дизела, што ће
вас свакако решити мука.

БЕСПЛАТНА ЗИМСКА КОНТРОЛА
Као ваш пријатељ, „Ауторемонт Пивашевић” и
ове зиме организује проверу вашег аутомобила
за време сервисне акције „Винтер чек-ап”.
У оквиру те акције бесплатно проверите возила у једанаест тачака:
• контрола централе убризгавања егзаминером
• провера стања пнеуматика
• провера акумулатора
• провера вентилационог (расхладног) система и расхладне течности
• провера нивоа уља у мотору
• провера кочионог система (ниво уља, визуелни преглед предњих кочница)
• контрола метлица брисача

• контрола предње светлосне групе и сигнализације
• контрола трапа (предњег, задњег)
• контрола управљачког система
• визуелни преглед возила
Током акције остварите попуст на рад у
сервису за отклањање уочених кварова у износу од 10%, као и на уграђене резервне делове у оквиру кампање у износу од 10% на редовне цене.
Акција важи за сва возила из групе „Фијат–Крајслер” и сва возила ван гарантног рока.
„Винтер чек-ап” траје од 1. децембра 2014. до
31. јануара 2015.

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ЕКОЛОГИЈА

Четвртак, 15. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ЕКО-ПРЕГЛЕД 2014. ГОДИНЕ

АЕРОЗАГАЂЕЊА ПРЕТЕ И ДАЉЕ
панела и ветрогенератора за
ученике Машинске школе
Панчево.

Жути дим из „Азотаре”
Европска награда „Јеленку”

ЈУН
За чистије и зеленије школе
АЕРОЗАГАЂЕЊЕ 4
Читав град се узбунио због жутог дима који је више од десет
дана панчевачком етру давао
нагорелу нијансу. Кулминација читаве еколошке фарсе догодила се 23. јуна, када су званичници градског Секретаријата за заштиту животне средине, Завода за јавно здравље
и „Азотаре”, свако на свој начин, предочили видно узнемиреној јавности да претећа „жутица” и није толико опасна.
Дан екологије
Поводом обележавања Светског дана екологије Секретаријат за заштиту животне средине организовао је низ манифестација у нашем граду и
околним местима. Секретаријат је 6. јуна поклонио саднице тује и грмове лаванде
основним школама у насељеним местима и тако је на свечан начин обележен завршетак акције „И село се чешља”,
покренуте 22. априла, на Дан
планете Земље. Реч је о еколошком програму МЗ Качарево и локалне самоуправе
чији је циљ био да мотивише
житеље панчевачких села да
уреде простор у којем живе.

ЈУЛ
АЕРОЗАГАЂЕЊЕ 5
Две недеље су грађане Панчева узнемиравали сабласно наранџасто небо и тежак смрад.

НОВЕМБАР

који је подсећао на стајско
ђубриво.
Извештај
Секретаријат за заштиту животне средине, урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне поднео је Градском
већу извештај о стању животне средине на територији
града Панчева. Према документу сачињеном на основу
резултата мерења градског
мониторинг система и мерних станица Завода за јавно
здравље, у загађењу ваздуха у
Панчеву највеће учешће имају честично загађење (чађ,
укупне суспендоване честице, честице ПМ-10 и др.) и
бензен.

АВГУСТ
Инспекцијски надзор
Сектор за инспекцијски надзор Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине спровео је редовну контролу опреме под притиском привредних субјеката
на територији Војводине, с
циљем да се предупреде евентуалне нежељене последице.
Намера Секретаријата била је
да укаже фирмама на недостатке у раду. Инспекцијски
прегледи нису имали репресивно дејство, напротив, циљ
је била превентива и успостављање добре сарадње с привредним субјектима, као и
пружање помоћи у усаглашавању са законским регулативама.

Димна жутица води порекло одавде
штени засади амброзије на
још 12 хектара.

СЕПТЕМБАР
Од Рафинерије до Фрушке
горе
Девети ултрамаратон од Рафинерије нафте Панчево до
Поповице, популарног излетишта на Фрушкој гори, одржан је 20. септембра. Четврту
годину заредом та манифестација је посвећена и борби
против похлепе, глобализације, модерног робовласништва,
експлоатације, сиромаштва и
новог колонијализма. Пред
искреним еколозима, анти-

леније школе Војводине”.
Представници Покрајинске
владе уручили су награде најбољим предшколским установама и основним и средњим
школама из наше покрајине
које су учествовале у еколошко-едукативном програму

ОКТОБАР
Боје руја
Планинарско друштво „Јеленак” организовало је 4. октобра пету покрајинску акцију
под називом „Боје руја” на
Чардаку у Делиблатској пешчари. Реч је о већ традиционалном сусрету планинара и
љубитеља природе, посвећеном заштити животне средине, одрживом развоју и очувању биљног и животињског
света. Одзив тој акцији био је
поново масован.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Еколошки фестивал
У Панчеву је 22. и 23. августа одржан трећи фестивал
„Green Days”. Реч је о дводневној едукативно-културној манифестацији посвећеној заштити животне средине и одрживом развоју. У
оквиру фестивала је организован сајам екологије и
музички програм посвећен
сакупљању рециклажног отпада.
АЕРОЗАГАЂЕЊЕ 6
Проблем амброзије дуж дунавског насипа је решен. Према тврдњама надлежних, на
око 40 хектара бедема од
Панчева до Иванова та опасна
биљка је посечена и тако је,
бар донекле, смањен утицај
њеног цветања на здравље људи. Споран је био и простор
будуће гасне електране, али
су заједничким снагама радника јужне индустријске зоне,
без налога републичког фитосанитарног инспектора, уни-

глобалистима, спортистима,
бициклистима и рекреативцима била је траса дугачка
140 километара.
Зелене школе
ОШ „Исидора Секулић” и ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице овогодишњи су лауреати признања „За чистије и зе-

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ 8
Фабрике из јужне индустријске зоне поново су на неколи-

ДЕЦЕМБАР

посвећеном унапређивању
животне средине и одрживом
развоју.

Према резултатима мерења и
изјавама надлежних служби,
сва ова нееколошка дешавања сасвим су нормална ствар.
По ко зна који пут су као
главни кривац означене временске прилике, а не надлежни у фабрикама из јужне зоне. Недавна загађења нису
била опасна по живот и здравље људи – тврдила је струка.
Грађани су се навикли на
„Азотарин” нагорели визуелни феномен и уследио је нови
шок – претећа рафинеријска
измаглица натопљена укупним угљоводоницима и прашкастим материјама спустила се почетком месеца на
град. Потом је уследио још један удар – овог пута грађане
је узнемирио несносан смрад

довима за старт Рафинерије.
Поред тога, временске прилике су погодовале да се опасне
материје надвију над градом.

Акцидент „Петрохемија”
Током поподнева 8. новембра
па све до поноћи грађани су
звали Центар за обавештавање
због несносне тутњаве и високог пламеног стуба из етиленске бакље који се сатима надвијао над „Петрохемијом”. Олга Шиповац из Секретаријата
за заштиту животне средине
Панчева прва је од званичника
изнела разлоге хаварије – проблем на компресији у Етилену.
Она је рекла да „петрохемичари” нису зауставили процес
производње због квара и да
није било прекорачења загађујућих материја, сем у суботњим преподневним часовима,
када је регистрован један пик
угљоводоника.
Часопис за основце
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе
Панчева издао је други број
часописа за децу посвећеног
заштити природе и животне
средине „Екопедија”. Вреди
напоменути да је наш град
први у Србији који је покренуо часопис са оваквом тематиком. Основни смисао овог
еко-листа је да се основци
кроз забаву, игру, конкурсе и
многе друге занимљиве садржаје које те новине пружају,
едукују о потреби очувања
животног простора.

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ 7
Средином месеца грађане је
узнемирио непријатан мирис.
Градски мониторинг систем
забележио је трочасовни пик
укупних угљоводоника (око
900 микрограма по метру кубном). Према речима покрајинског инспектора Шимона
Банчова, загађење је било проузроковано припремним ра-

ко сати угрозиле животну средину и здравље људи. Током
ноћи 21. октобра и јутра 22.
октобра градски мониторинг
систем – мерна станица на
Ватрогасном дому – у два наврата је измерио високе вредности укупних угљоводоника.
Према речима надлежних
из Секретаријата за заштиту
животне средине, континуални мерачи квалитета ваздуха
забележили су 21. октобра
увече повишене концентрације укупних угљоводоника
(пик у трајању од два сата, око
760 микрограма по кубном
метру). Наредног дана, 22. октобра, у преподневним часовима, поново је анализатор на
Ватрогасном дому регистровао једночасовно енормно загађење, овог пута од око 670
микрограма по кубном метру.
Соларни машинци
Поводом обележавања Светског дана акције против климатских промена Секретаријат за заштиту животне средине одржао je 24. октобра демонстрацију рада соларних

Зелени активиста
Представници Европског омладинског центра и Канцеларије за младе Панчево одржали су у Изабинском простору
Културног центра округли
сто под називом „Зелени активиста – млади за животну
средину”. Циљ скупа је био да
се млади из Панчева упознају
са омладинским активизмом
у области заштите животне
средине.
Архуска конвенција
Семинар под називом „Значај
информисања грађана у примени еколошке регулативе”
одржан је у Градској управи
Панчева. Највише речи било
је о имплементацији Архуске
конвенције у Србији, тј. о успостављању сарадње између
локалне самоуправе и грађана, и о бољем информисању
јавности с циљем њеног активнијег укључивања у доношење одлука које ће утицати
на унапређивање и заштиту
животне средине.
Признање „Јеленку”
Планинарско друштво „Јеленак” добило је признање
Европске пешачке асоцијације за реализацију пројекта
обележавања пешачких стаза
на Чардаку. Др Младену Јанићу, председнику „Јеленка”,
16. децембра, у Градској управи, плакету и новчану награду
уручио је Марцел Гранђеано,
представник поменуте асоцијације.
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ДРУШТВО
ПРЕМИНУО МЛАДЕН МАРКОВ

Писац ког ћемо памтити
У петак, 9. јануара, у Београду је у 81. години преминуо писац Младен Марков
(1934–2015). Родом из Самоша, он је део свог живота
провео у Панчеву. Аутор је
десетак романа, од којих је
најпознатији његов „Укоп
оца”, овенчан НИН-овом
наградом 2002. године.
Овај банатски Балзак, како
га неки називају, на књи-

жевну сцену је ступио с поезијом, а наставио пишући
приповетке и романе. Једна
његова књига – „Ликвидација, повест о смрти” – објављена је 1972. у Панчеву, у
издању Новинско-издавачког предузећа „Либертатеа”. Био је новинар Радио
Београда и дописни члан
Војвођанске академије наука и уметности.
Д. М.

ДЕЧЈА НОВОГОДИШЊА ЖУРКА

Распевани клинци

Дечја новогодишња журка
одржана је 13. јануара у поподневним часовима у
„Аполу”, а организатори тог
догађаја били су Дом омладине и Грaд Панчево. Кловница Цица Мица малишанима је испред дворане пожелела добродошлицу поздрављајући их и забављајући на штулама.
Клинци из хора „Вокал
кидс” певали су пред родитељима, родбином и другарима, а после њих су наступили малишани из „Вокал ти-

на”, као и деца из Панчевачког српског црквеног певачког друштва – једни другима
су пружали значајну подршку.
Аниматори из студија
„Чигра” забављали су наше
најмлађе суграђане, а они су
се срећни, насмејани и задовољни играли и потом ђускали и певали познате песмице, као што су „Деда Мразе”,
„Звончићи”... Могла се осетити права празнична, новогодишња, позитивна атмосфера.
С. П.

ТРИБИНА О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Увођење стандарда
Трибина „Безбедност деце и
младих у раду с младима –
увођење стандарда у рад”,
чији је носилац Дом омладине, а партнер Центар за
омладински рад из Новог
Сада, одржана је у свечаној
сали Градске управе у понедељак, 12. јануара. Пројекат
је финансирао Град Панчево
у оквиру конкурса за област
социјалне политике.
Ненад Малетин, директор
Дома омладине, овим поводом је рекао:
– Организовали смо обуку
за запослене и сараднике,
која је подразумевала да научимо како да препознајемо
насиље и како да реагујемо
на њега. Управни одбор наше установе усвојио је и правилник под називом „Кодекс
и политика заштите деце и
младих у омладинском раду”, на основу ког сада знамо

како да се поставимо у одређеним ситуацијама и да ли и
када треба да укључујемо
Центар за социјални рад, полицију, родитеље или неке
друге сараднике.
Трибини су присуствовали
представници удружења грађана, културних установа и
уметничких друштава, а говорили су Сузана Јовановић,
чланица Градског већа задужена за социјална питања, и
Зоран Златковић, испред
асоцијације НАПОР.
Додатни продукт овог пројекта је потписивање споразума о сарадњи између Центра за социјални рад и Дома
омладине, према којем ће
малолетни кршиоци закона
који имају казну друштвено
корисног рада бити упућивани у Дом омладине, а не као
до сада у нека јавна комунална предузећа.
С. П.

ПРВИ ПАНЧЕВАЧКИ ПРОЈЕКАТ „ТЕПИХ СЈЕРПИНСКОГ”

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРИ РЕШИЛИ ЗАДАТАК
Учествује 235 школа
из 28 земаља, са
преко 14.400 деце.
Тридесетак ученика Електротехничке школе „Никола Тесла”, заједно са својим професорима математике: Маријом
Михајлов, Марином Јеленковић, Данијелом Грбин и Данком Мириловић, крајем прошле године склопило је четврту итерацију „Тепиха Сјерпинског”.
„Sierpinski Carpet Project” је
непрофитна активност која повезује децу из целог света која
заједно праве огроман геометријски фрактал познат под називом „Тепих Сјерпинског”.
Тренутно у пројекту учествује
235 школа из 28 земаља, са
преко 14.400 деце. ЕТШ „Никола Тесла” се налази под редним
бројем 194. Циљ пројекта је
прављење тепиха седме итерације, величине 43,74 м x 43,74
м, који ће бити састављен у јулу
2016. године у Шпанији, када
се навршава стогодишњица од
открића овог фрактала, који је
добио име по свом изумитељу,
пољском математичару Ваславу Сјерпинском.
Пројекат „Тепих Сјерпинског” биће приказан на 13.
међународном сајму „, који ће
бити одржан у Хамбургу од
24. до 31. јула. Рад ученика
ЕТШ „Никола Тесла” биће је-

дан део овог тепиха. Током
рада на овом пројекту ученици су се упознали с појмом
фрактала, као и с примерима
фрактала свуда око нас и с
тим како се они добијају. Налепнице љубичасте и зелене
боје и два шаблона добијени
су из Шпаније као материјал.
Позадина тепиха је посвећена чувеним светским и домаћим математичарима. Ученици су на свој делић тепиха
залепили слику математича-

ра с његовим кратким представљањем. У раду су користили 4.096 налепница (2.048
љубичастих и 2.048 зелених),
које су залепили на 64 шаблона, формирајући 64 тепиха
друге итерације. Од 64 тепиха
друге итерације направили су
осам тепиха треће итерације,
а помоћу њих је склопљен тепих четврте итерације, који
ће бити послат у Шпанију.
Израда је успешно реализована. Ученици су били оду-

шевљени новим сазнањима,
сјајно су се забавили и много
научили, па је циљ потпуно
остварен. У наредних неколико дана на сајту Електротехничке школе, у делу Математичка секција, биће постављена презентација која
је приказана ученицима, а
заинтересовани ће моћи да
виде и задатке у вези са итерацијама „Тепиха Сјерпинског”.
А. Живковић

Локални јунак припрема „Панчевачку песму”
Ако сте посетилац овдашњих
клубова или старих добрих
кафана, онда сте сигурно већ
упознали Бојана Васића, којег
Панчевци боље познају као
Бокија. Наш суграђанин је завршио средњу музичку школу
у нашем граду, свира клавир
и хармонику. Образовање заокружује на Факултету за менаџмент, где је апсолвент.
Ипак, овај момак, који ускоро
пуни 27 година, најпре је препознатљив по атмосфери коју
прави на местима где се срећу
људи што воле забаву.
Иако ће многи рећи да је
Боки човек-оркестар и да на
својим клавијатурама може
да изведе све што је икада за-

писано на нотном папиру, он
музику више доживљава као
начин да пренесе поруку. Позитивност у животу и послу
донела му је много пријатеља,
а даровитост да сам компону-

ЗАВРШЕНА ПОТРАГА ЗА ОБРАДОМ СРЕТЕНОВИЋЕМ

Некадашњи боксер
пронађен мртав
У среду, 14. јануара, у подневним часовима, у Градској шуми је пронађен леш непознатог старијег мушкарца. Након
извршених провера инспектори панчевачке полиције су
утврдили да је реч о нашем
суграђанину Обраду Сретено-

Коњаници на леду
черњих часова никако није
мањкало.
Све је почело окупљањем
људи у центру села од раног
јутра, из порте Велике цркве,
где их је свештеник Бојан Гавриловић благосиљао и пожелео им добру и успешну годину. Потом су „божићни коњаници” кренули по доловачким шоровима, а ко год је желео да их угости, отворио би
широм своје капије и понудио им окрепљење у свом
дворишту.
Н. Р.

Искористили 4.096 налепница за креацију

У ЖИЖИ: БОЈАН ВАСИЋ, МУЗИЧАР

СТАРИ ДОЛОВАЧКИ ОБИЧАЈИ

У Долову је другог дана Божића још једном обележен
стари обичај јахања коња.
Петнаестак коњаника је 8.
јануара од раних јутарњих
часова јездило тим банатским местом. И све је било
као у доброј старој песми
„Када падне први снег, ја
упрегнем коња два, два ватрена сокола, па се санкам
ноћ и дан”.
Било је и коња и снега, а
иако није било санки, веселог дружења до касних ве-
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вићу, старом 79 година, који
је нестао 8. децембра прошле
године. Да би се непобитно
установило да ли је био жртва
напада или је умро природном смрћу, наређено је да се
обави обдукција.

Подсећамо, Сретеновић је 8.
децембра изашао из стана у коме је живео и од тада му се изгубио сваки траг. На себи је имао
сиву перјану јакну и сиве патике.
Сретеновићева породица је
о његовом нестанку обавестила и београдске дневне листове и преко информације објављене у њима замолила сваког ко га је видео или нешто
сазна да то јави телефоном.
Међутим, изузев гласина,
није било конкретних информација које би помогле да он
буде пронађен. Ситуацију је
додатно отежавало то што је
био болестан од деменције
(губитак памћења и оријентације у простору).
Обрад Сретеновић се двадесет година активно бавио спортом и био је вишеструки боксерски шампион. Учествовао је
на Балканским играма, на којима је освојио сребрну медаљу, и
био је на Олимпијади у Риму
1960. године. Десет година је
био капитен репрезентације Југославије у боксу.
M. Г..

је и пише стихове помогла му
је да изрази права осећања,
која дели са свима који то желе. Ових дана се припрема
„Панчевачка песма”, својеврсна градска химна која би могла на прави начин, као ретко
која раније, да опише град на
Тамишу као питому варош у
коју су сви добродошли, а највише они што су склони опуштености и хедонизму.
– Идеја да напишем стихове о свом родном граду већ
неко време ме у потпуности
заокупља, па ваљда и не чуди
што је дошло време да све

што чувам у себи претворим у
музику. Жеља ми је да на посебан начин певам о Панчеву,
уз мало сете и романтике, јер
ми се чини да нам сада баш то
недостаје. Песма је скоро готова, а чекамо да дође пролеће или бар лепше време да
снимимо и спот како би прича била потпуна – истакао је
талентовани аутор.
Бојан Васић наступа у „Амнезији”, „Кули”, „Пабу”, „Касиници”, „Старом Тамишу”, али
и на другим местима где се
Панчевци и њихови гости окупљају и забављају. Он је у том
миљеу локални јунак, а његова
песма „Виђаш ли ми стару љубав?” на „Јутјубу” је прегледана више од пет хиљада пута,
што се сматра успехом.
– За мене је Панчево центар
света и најлепше се осећам док
се дружим са својим суграђанима. Размена енергије ми невероватно прија, а посла има
напретек – искрен је Боки.
Млади музичар је на нас
оставио утисак човека који зна
шта хоће и на прави начин корача ка успеху.
С. Д.

У СТАРЧЕВУ 16. ЈАНУАРА

Финале
„Гашиних акорда”
Јубиларно, десето издање Фестивала акустичне гитаре „Гашини акорди” биће настављено у петак, 16. јануара, од
20.30, у малој сали старчевачког Дома културе.
Овог пута на програму је
финално вече, када ће се у
такмичарском делу надметати десет одабраних акустичарских састава. Том приликом, поред талентованих музичара из околине, наступиће
и гости из Београда, Новог Сада, Куле..., као и из Словеније
и Хрватске. Свако од њих моћи ће да изведе три песме по
сопственом избору. Након тога ревијално ће свирати најбо-

љи прошлогодишњи састав –
група „Арсеник”.
У међувремену ће седмочлани жири, којем ће председавати познати рок критичар
Александар Жикић, бирати
најбоље у категоријама интерпретација и ауторска песма,
док ће право гласа имати и
публика. На крају ће резултати бити јавно презентовани по
евровизијском моделу.
Организатори – Креативни
културни клуб и Дом културе
Старчево – обезбедили су награде за победнике, а генерални покровитељ манифестације је Град Панчево.
Ј. Ф.

Четвртак,15.јануар 2015.

ОГЛАСИ

МЕГАН 1.5 ДЦИ, 2008,
екстрим,
регистрован.
064/214-30-66. (187721)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фијат брава,
2001, 1.6, металик, регистрован
септембар.
064/458-24-48. (СМС)
ПРОДАЈЕМ голф 3 дизел.
060/533-35-75. (СМС)
ПАСАТ Б 55, 2003, 2.0,
плин, одличан, регистрован, 3.650 евра. 064/30040-01. (187464)
ГОЛФ двојка, 85, 1.3, регистрован, гас атестиран,
музика, власник. 061/16234-63. (187498)
РЕНО твинго, 2003, нерегистрован, власништво, 1.500
евра, у одличном стању.
063/893-89-04. (187404)
ПРОДАЈЕМ пежо 205,
регистрован,
1985/89.
године, 400 евра. 064/23052-21. (187412)
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ПРОДАЈЕМ ладу 110, 2000.
годиште, регистрована до
маја 2015. 064/184-81-47,
064/144-32-86. (187611)
ФОРД фијеста 2007, бензинац, 1.3, први власник,
нови модел, као нов, плаћена царина, на име.
065/833-91-62.(187615)
ВОЛВО В 40, 2001, фул
опрема, кожа. 062/305424. (187628)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 66 кв,
петора врата, урађен мали
и велики сервис, у одличном стању, 3.300 евра.
064/469-84-88. (187638)
ЈУГО ин 2004, пежо мотор,
одличан, регистрован, 850
евра.
061/179-53-97.
(187703)

ДАЕВУ нубира караван, 1.6,
бензин, плин, 2001. годиште, опел аскона, 1987.
годиште, купе, 600 евра.
063/803-10-52. (187605)
ФИЈАТ пунто, стило, мултипла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома у деловима, сви мотори и модели. 063/289-350. (187669)
ОПЕЛ корса 1.2, 2004, петора
врата, регистрован, 1.750
евра. 064/300-40-01. (187703)
ОПЕЛ корса 1.5 дизел,
2000. годиште, има шибер,
троја врата, исправан,
нерегистрован, Качарево.
064/303-28-94. (187738)
ФИЈАТ мареа 1.9 ЈТД,
2000. годиште. 062/17207-27. (187721)

ПАСАТ 1.8, 1991. караван,
плин, металик, регистрован до 16. јануара 2016.
064/910-35-35. (187803)
ФИЈАТ браво 1.6 и, 2000,
бензин, плин, металик, алу
фелне, одличан. 066/123646. (187803)
РЕНО еспејс 2.2 дизел,
2001, регистрован до октобра 2015. Тел. 062/164-9321. (187988)
ФИЈАТ пунто 1.1 Б, 1998, 3
В, регистрован, атестиран
плин. 064/190-96-51, 700
евра. (187996)
ШКОДА октавија 1.9 ТДИ,
А 5, 2005. годиште, прешао
155.000 км, први власник,
купљена у Србији, цена
5.800 евра. Тел. 063/77234-95. (ф)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 560, власник.
069/634-491.
(187453)
ПРОДАЈЕМ алфа 1.6, 147,
бензин, гас, 2003. годиште,
повољно. Тел. 060/033-6581. (187473)
ЗАСТАВА 101, 2007, тек
регистрован, 950 евра.
065/408-06-22. (187498)
ФИЈАТ пунто 2010. годиште, 46.000 км, власник,
цена 2.850 евра. 065/37098-30. (187494)
ПРОДАЈЕМ заставу корал
2006. годиште, 1.116 кубика, плин, први власник,
регистрован, комплет зимске гуме, у одличном стању, металик црвен, 73.500
км. Тел. 013/263-80-93,
064/084-21-62. (187537)

ФОРД мондео 2.0 дизел,
2003, регистрован, изузетан.
061/230-21-70.
(187908)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
пасат 2 дизел, нерегистрован, повољно. 061/131-7904. (187885)

ПРОДАЈЕМ делове од
дачије, мењач, анласер
реглер и друге делове и
продајем круњач оџаци,
црвен. Тел. 013/263-80-93,
064/084-21-62. (187557)

СТАЛНИ
најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних, исправних, хаварисаних, продаја половних,
резервних делова, аутомеханичарске
услуге.
064/552-31-19, 069/20300-44. (185461)

ГАРАЖЕ

ВЕОМА повољно издајем
гаражно место у „Тамиш
капији”. Тел. 063/213-171.
(187565)

ФОЛКСВАГЕН пасат, Б 5
ТДИ, 1998. годиште, аутоматик, замена за јефтиније, 2.450 евра. 062/647-326.
(187937)

ГОЛФ двојка, регистрован,
гас атестиран, добар, 5 В, 4
Б,
металик
златна.
061/162-34-63. (187545)

ПАСАТ стило, 2002. годиште, ЈТД 1.9 дизел, двоја/троја врата, регистрован
до марта, сервисна књижица, два комплета гума, летње,
зимске,
договор.
063/650-062. (187948)

ПРОДАЈЕМ опел вектра
1.6, 1991. годиште, плин
атестиран, власник, тек
регистрован. 063/858-4821. (187575)

ЛАДА самара 1999. годиште, нерегистрован, плин,
исправан, може замена.
063/732-82-16. (187949)

ГОЛФ 3, 1.6 бензин, 1997.
годиште, троја врата, 1.400
евра.
062/847-34-83.
(187578)
СКУТЕР ЦПИ, повер ГТР,
2006, 49, 750 евра.
069/641-124. (187831)
АСТРА 1.6, плин, караван,
1997. годиште, металик
сив, замена, 1.350 евра.
069/641-124. (187831)
БМВ 320, 2001, караван,
металик сив, регистрован.
061/254-73-76. (187908)

ТОЈОТА корола 2.0, дизел,
металик сив, троја врата,
2002. годиште, регистрован до септембра 2015, у
одличном стању, повољно.
064/157-22-84. (187958)
ВОЛВО 460, регистрован,
мало хаварисан. 062/12037-00. (187969)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хаварисаних,
неисправних.
066/409-991, 063/782-8269. (185461)

МАШИНЕ

САМОХОДНИ
круњач
кукуруза, са осам рупа и
усмеривачима, 1.500 евра.
618-049. (187590)
КУКУРЗНА и житна корпа
за 142 и два пара блинди.
064/264-06-57. (187590)

КАДЕТ 1.6, дизел, 1988, 5
В, 5 Б, 400 евра, нерегистрован.
069/641-124.
(187831)
ИВЕКО комби, теретни,
3.500 тона, повишен, регистрован годину дана, 1991.
годиште, 2.500 кубика,
1.750 евра, може замена.
069/641-124. (187831)
МЕРЦЕДЕС А 140, 2003,
као нов, власник. 064/19943-42. (187869)
СЕАТ ибица 1.4, дизел,
2003, тек регистрован.
061/254-73-76. (187908)

МЕРЦЕДЕС А 160, 1.8
ЦДИ, 2005. годиште, регистрован, у перфектном
стању,
власник.
Тел.
064/105-52-64, 011/27486-75. (187980)
ПРОДАЈЕМ
мерцедес
спринтер, 2003, 5.000 евра.
063/837-91-30. (187983)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (187412)

ЧЕТВОРЕДНИ шпартач с
кутијама
за
ђубре.
064/303-28-94, Качарево.
(187750)

ИЗДАЈЕМ гаражу, магацин, 52 м2, 10 х 5 х 3.
063/747-95-26, 616-024.
(187712)
ИЗДАЈЕМ гаражу у „Конструкторовој”
гаражи,
Котеж 2, први ниво.
063/122-55-22. (187698)
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ГАРАЖЕ

ГАРАЖУ већу, Тесла, издајем, струја, грејање, може
складиште,
радионица.
061/225-16-43. (187891)
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ПРОДАЈЕМ месарски алат
и машину 32 с прибором,
електрична. 063/864-7764. (187863)

ВЕШ-МАШИНЕ,
судомашине,
фрижидери,
замрзивачи, из Немачке,
гаранција.062/824-23-21.
(187998)

ПРАСИЋИ ландрас, Панчево, Јаношикова, у Војловици.
063/810-27-74.
(187901)

ПРОДАЈЕМ
фрижидер,
комбинацију, веш-машину, половне делове, шпорет електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (188010)

ИНВАЛИДСКА
колица,
склопива, хармоника, компјутерски сто, сточићи
разни.
064/157-97-07,
063/874-57-56. (187909)

КУПОПРОДАЈА
ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. 252-05-10,
063/703-76-07. (187419)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (187589)

ПОНУДА

ОГРЕВНО дрво буква, цер,
храст, багрем, 3.800 дин.
061/251-07-50. (СМС)

ТВ половни из увоза, 37,
55, 63, 72. 348-975,
066/348-975. (187768)

ПРОДАЈЕМ свињу око 170
кг. Тел. 617-512. (187549)

ПРОДАЈЕМ фотељу мојца
4.000, уљани радијатор
2.000, телевизор 2.000.
064/188-42-64. (187735)

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају. 060/60332-32. (187250)

ПРОДАЈЕМ шиваће машине и ендлерицу с три конца, повољно. 063/828-1652. (187768)

НА ПРОДАЈУ сименталка
црвено-бела, осам месеци
стеона, цена по договору.
013/617-313, 061/150-0414, Светозар. (187399)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци и свиње, могућност клања и печења. Панчево.
064/290-50-29, 060/03711-96. (187756)

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава,
монтирање, гаранција, 110
евра.
062/974-14-04.
(187517)

ПРОДАЈЕМ троседе, каучеве, регале, гарнитуре,
витрине, комоде, сто +
шест столица, спаваћу
собу, комбиновани фрижидер, дечја колица, телевизоре, двоседе, ел. шпорет, сто + четири столице,
ТА пећи, машину за веш,
суђе, мост регале, тепихе...
разно. 063/107-78-66.

ЕСКТРУДЕР за хладно
цеђење уља и љуштилица за
сунцокрет са селектором.
063/883-43-40. (187414)
ТВ 71 цм, 100 Hz одличан,
5.000 динара и ДВД акаи
исправан, 1.500 динара,
заједно
6.000.
Тел.
065/312-69-44. (187597)

ВЕШ-МАШИНА аристон,
за прање-сушење, повољно. 063/329-464. (187528)

ПРОДАЈЕМ домаће товне
пилиће, клање 10. јануара
2015.
065/331-82-63.
(187438)
НА ПРОДАЈУ тросед, комбинација шпорет плинструја.
Тел.
370-306.
(187439)
ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80,
мотор
меркур.
061/331-29-00. (187466)
БРИКЕТ преостали од храста за сва ложишта, нема
пепела.
061/296-91-67,
743-792. (и)

КОКЕ носиље старе 10
месеци, 250 динара комад,
доносим. 060/054-67-70.
(187554)
ПРОДАЈЕМ мерач шећера
у крви, лонгету рен и слушни апарат. 013/344-293.
(187559)
ДВА јагњета на продају,
очишћено језгро ораха.
060/093-16-29. (187585)
СТОЧНИ јечам на продају
и сачма од соје. 065/44557-36. (187620)
ПРОДАЈЕМ тезгу металну
и орахове даске. 013/367064,
063/730-69-73.
(187632)

ХИТНО продајем дечју
собу за двоје, фотељу, сто
за денвни боравак, витрину за ТВ. 063/709-53-13,
362-041. (187808)

ПРОДАЈЕМ прасиће, балирану детелину, сено, овсену сламу, овас, кукуруз.
Борачка 1, Војловица. 342819. (187986)

ПРОДАЈЕМ два фрижидера, 140, 180 литара. Тел.
066/036-008. (187482)

ПРОДАЈЕМ
фрижидер,
2006, од 135 литара, повољно. Тел. 315-290. (187873)

СВИЊЕ пиетрен од 80 до
130 кг. Тел. 323-123, Петефијева 113. (187491)
БРИКЕТ 4.400 динара
кубик, буков калоричан,
достава. 064/482-65-53.
(187507)

ДЕНОН рисивер ЦД, аудиоТВ комода, пуно дрво.
064/586-85-00. (187884)

СВИЊСКЕ полутке на продају.
013/632-145,
060/500-30-91. (187517)

ПРОДАЈЕМ бицикле дечје
и веће, дечју љуљашку,
пуњач
акумулатора.
013/631-298, 066/631-2988. (188003)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стара, половна
покућства. 066/900-79-04.
(187417)
КУПУЈЕМ старо, ново перје, замена за лио јастуке.
061/137-98-10. (187417)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
алуминијум,
бакар,
месинг, старе славине,
акумулаторе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, каблове и остали
метални отпад. 060/52193-40. (187468)
КУПУЈЕМ старе вешмашине, шпорет, фрижидере, бојлере и старо гвожђе, добро плаћам. Златко.
061/627-06-54, 064/22768-03. (187527)

РАСПРОДАЈА
остатка
покућства због селидбе
(гвожђе, шпорет, бела техника). 344-931. (187483)

ТВ панасоник Е 72, сани Е
54, супер стање. 064/58685-00. (187884)

ТА пећ, шпорет, регал,
кревети, судопера, столови, ормани, дневни сточић, мојца фотеља, стилски сто + четири столице +
комода и витрина, баштенски сто + столице.
064/155-38-13. (188004)

ДЕЧЈЕ ауто-седиште, макси коси приори 9–18 кг.
063/837-61-15. (187795)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, повољно.
064/494-90-23. (187479)

ПРОДАЈЕМ рачунар пентијум 4. 065/583-38-53.
(187748)

ПОВОЉНО
продајем
фотокопир формат А 4.
063/233-495. (187921)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, казан
за топљење масти, корито
и рем за свиње, шиваћа
машина. 060/159-42-27.
(187648)
АНТИКВАРНИЦА „Ренесанса” премештена из
Лењинове у Жарка Зрењанина 72, продаја кристала
и гардеробе из иностранства, повољно, од 10 до 16
сати недељом. 061/681-7390. (187666)

РЕГАЛ, кауч, писаћи сто,
веш-машина
индесит,
повољно, с превозом.
061/317-07-67. (1897987)
ПРОДАЈЕМ перјане јастуке.
062/183-60-66.
(187894)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу.
Тел. 366-091. (187685)
РАЗНИ лежајеви, регал,
фрижидер, веш-машина,
замрзивач 260 л, телевизор, трпезаријски сто са
столицама,
калорифер,
усисивач, шиваћа, орман.
Тел. 342-689, 063/861-8266. (187704)
ПРОДАЈЕМ горење шпорет, плован, две канте за
маст, мердевине. 063/89972-24. (187779)
ПРОДАЈЕМ собна врата
5.000–5.500 динара, крафт
мастер осам модела врата
са штелујућим заобљеним
штоком и первајзима
10.000
динара,
свих
димензија, израда по
мери. Чековима на рате.
„Столарија Жељко”, М.
Горког 76-а, Панчево.
013/251-51-44, 064/12891-70. (187785)
ПРОДАЈЕМ очувану пећ
на чврсто гориво и преостала дрва. 063/822-97-26.
(187790)

ПРОДАЈЕМ стручне књиге
на руском, XX век.
062/183-60-66. (187894)
ПЕЛЕТ, преостале количине продајем, буква, квалитетно.
063/322-847.
(187849)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(187828)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (187495)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, шпорете
и разно старо гвожђе купујем. Најбоље плаћам, превоз комбијем до 3,5 тона,
најјефтиније по граду.
061/301-64-94, 013/366641. (187622)

КУПУЈЕМ фудбалске улазнице, брошуре, „Звездине” ревије, албуме, заставице.
069/520-19-77.
(187689)

КУПУЈЕМ све старо гвожђе и белу технику и метале, најлоне плаћам. Тел.
061/234-16-90. (187717)

КУПУЈЕМ старо, ново перје, замена за нове лио
јастуке.
062/110-73-87.
(187708)

КУПУЈЕМ старо перје,
полован намештај, долазак, исплата. 061/317-0767. (187987)

КУПУЈЕМ половне кревете, регале, технику, комплет покућство у стану,
кући, добро очувано.
063/107-78-66. (ф)

КУПУЈЕМ половно покућство, стари стилски намештај.
066/900-79-04.
(1878913)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ перје, старо,
ново, дуње, јастуке и
мењам за лио јастуке.
062/148-49-94. (187812)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
долазим на кућну адресу.
064/484-13-76, 061/32204-94. (187906)
ЦРЕП полован и нову грађу, компресор 25 или 50 л,
и
пуромат
купујем.
065/533-30-33. (ф)
КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98. (187972)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
плац у Улици Моше Пијаде, 8,5 ари. 064/290-45-55.
(ф)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
старим виноградима код
Црепаје.
013/672-279.
(187529)
КУЋА у Црепаји, са две
стамбене
јединице.
013/672-279. (187529)
КУЋА, Тесла, легализована, 6,5 ари, лепа локација,
за становање, инвестирање. 063/329-464. (187528)
ЛАНАЦ земље на црепајском, погодно за повртарство. 063/883-43-40. (187414)
ПРОДАЈЕМ кућу са четири
апартмана на Копаонику,
може замена. 061/331-2900. (177466)
КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
грађевинска
дозвола,
покривена,
власник.
065/258-87-77. (187440)
ПРОДАЈЕМ кућу с комплетним стварима, има
купатило, огрев с дрвима,
шпоретом, фрижидером,
буретом, машином – има
металну капију, 8 ари плаца. Цена по договору.
062/194-27-47. (187556)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу са 10 ари
плаца,
Горњи
град.
064/133-32-02. (187674)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 122 м2,
4,8 ари, ЦГ, две стамбене
јединице.
063/314-803.
(187677)
ВИКЕНДИЦА, песак, 80
м2, 10 ари, 8.000, плац
Јабучки пут, 7 ари. „Ковачевић”,
060/505-10-50,
064/340-37-14. (187684)
ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (187686)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову
с објектима, одмах усељива.
063/720-98-82.
(187715)
НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локација.
063/879-51-40. (187788)
СТАРИ црепајски пут,
викендица, воћњак, башта
20
ари,
укњижено.
063/879-51-40. (187788)
ПРОДАЈЕМ кућу, мењам
за мању, доплата, договор.
063/748-72-63. (187750)
ЦЕНТАР, кућа за бизнис,
око 600 м2, тринаест соба,
спратна, 10 ари, 180.000.
„Кров”,
060/683-10-64.
(187759)
ЦРЕПАЈА, прелепо домаћинство, 147 м2, 13 ари,
помоћне просторије, 145
м2, грејање, 36.000. „Кров”,
060/683-10-64. (187759)
ПРОДАЈЕМ плацеве 32
ара, 27 ари, Охридска улица, Кудељарац. 065/66947-56. (187763)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 57 ари.
Тел.
064/932-00-57.
(187769)
ПЛАЦ, 5, 10 и 20 ари, врло
повољно. Новосељански
пут. 066/385-289. (187778)

ДОЊИ
град,
продајем/мењам кућу са два стана,
плацем,
воћем.
064/066-78-43. (187036)
КАЧАРЕВО, спратница,
усељива, помоћна зграда, 5
ари
плаца,
договор.
063/218-860. (187103)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
викенд насељу Јабуков цвет,
код Банатског Брестовца,
плац 11 ари под воћњаком.
065/250-89-97. (187374)
ПЛАЦ, 5, 10 и 20 ари, врло
повољно, Новосељански
пут. 066/385-289. (187326)
ЗАМЕНИТЕ вашу стару кућу
у граду за нови стан. Тел.
064/267-71-74. (187489)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Долову, хиподром, са воћњаком, површине 25 ари.
Цена повољна. Тел. 313716. (187499)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, видети у М. Гупца
25-б. (187568)
ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари, 57.000, 90 м2, 3 ара,
67.000. „Гоца”, 063/89977-00. (187572)
НОВА Миса, 240 м2, сређана,
75.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (187572)
ШИРИ центар, 7,5 ари,
60.000 евра, Миса 5 ари,
12.000. „Гоца”, 063/89977-00. (187572)
ГОРЊИ град, кућа 110 м2,
на 5 ари плаца, договор.
063/720-55-66. (1875929)
ПЛАЦ на Кудељарцу, воћњак, дозвољена градња, 13
ари.
064/921-01-57.
(187645)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси.
063/856-48-43.
(187679)
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КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевинског плаца. Тел. 064/66589-64,
064/549-08-78.
(187797)
ПРОДАЈЕМ плац 40 ари на
парцели 9638/2, на црепајском путу, код Скробаре
(Надина
кривина).
063/258-986. (187800)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 110 м2
+ помоћни објекти, 3,6
ари, нова, сређена, замена
стан. „Гоца”, 063/899-7700. (187867)
ШИРИ центар, кућа 200 м2
+ помоћни објекти, 7,6
ари. „Гоца”, 063/899-7700. (187867)
ПРОДАЈЕМ
обрадиво
земљиште, прве класе, у
Старчеву. „Тина РС”,
060/709-72-99. (187842)

КУЋА код старе „Утве”, 70
м2, мањи плац, потпуно
сређена, 30.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(187860)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
63 м2, модерно опремљен,
с гаражом, у Улици Светог
Саве.
063/156-73-55,
063/234-278. (ф)

ТЕСЛА, старија кућа, 70
м2, 3 ара плаца, 32.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (187860)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
1/V,
ЦГ,
укњижен.
060/415-52-05. (186071)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту, телефон, ЦГ, вода,
струја,
канализација,
асфалт. Тел. 066/363-454.
(187851)
ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
укњижена, 38.000, договор. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (187850)

ТЕСЛА, трособан с грејањем, 80 м2, с терасама, усељив.
063/770-45-55,
013/331-079. (186514)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан са
даљинским грејањем, лифтом и прелепим погледом
на Тамиш. 063/786-98-86.
(186669)

ГАРСОЊЕРА, реновирана,
III, Котеж 1, ЦГ, 18.900 евра.
062/848-93-87. (187465)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двоипособан,
35.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (187572)

ПРОДАЈЕМ стан 70 м2,
повољно, без посредника,
35.000 евра. 063/837-9130. (187474)

УЛИЧНИ део куће, 60 м2,
Ослобођења, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (187572)

СТРЕЛИШТЕ, центар, стан
од 86 м2. Тел. 064/267-7174. (187489)
НА ДЕСЕТ минута од центра града станови од 26,
30, 32, 50, 55 и 77 м2. Тел.
064/267-71-74. (187489)
ХИТНО продајем стан, 37
м 2,
власник,
центар.
065/408-57-09. (187534)

КОТЕЖ 1, 58 м2, 33.000, 24
м2, 9.500. „Гоца”, 063/89977-00. (187572)
КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан,
лукс
сређен,
48.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(187572)
ЦЕНТАР, 50 м2, нов намештен, 35.000, 42 м2, нов,
28.000. „Гоца”, 063/89977-00. (187572)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, 20 м фронт,
20.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (187850)
СТАРЧЕВО, 88 м2, 9,3 ара,
нова
фасада,
добра,
25.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (187850)
ЕКСКЛУЗИВНА кућа на
Котежу
1,
договор.
062/193-82-55. (187912)
ПРОДАЈЕМ плац 5,5 ари,
Пелистерска улица, струја,
вода, асфалт. Тел. 062/634008. (187895)
ПРОДАЈЕМ хектар земље,
мали Надел, преко пута
„Секиног
салаша”.
061/274-14-68. (187894)
КУЋА 120 м2, 2,6 ари,
Доњи град, 49.000, укњижена, власник. 064/21168-39. (188002)
КУЋА спратна, Тесла.
062/164-93-21. (187988)
НА ПРОДАЈУ кућа 130 м2,
14 ари, Војловица, 45.000,
договор. 063/778-48-35.
(187924)
ПРОДАЈЕМ плац код стоваришта „Тмушић”, Миса,
4 ара површине. 064/95942-79. (187938)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, одмах усељиву, хитно,
повољно. Тел. 065/633-4080. (187965)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској
пешчари.
062/379-430. (187968)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
62 м2, укњижен, власник,
ЦГ.
063/884-71-32,
060/444-71-34. (186952)
ТЕСЛА, двособан, 51 м2 + 6
м2 лођа, ЦГ, приземље,
32.000 евра, власник.
064/668-89-15. (187110)
КОД
Болнице
продајем/мењам три мање гарсоњере
за
трособан.
065/353-07-57. (187398)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Војловици, већи плац, хитно.
065/281-94-70. (187518)
КУПУЈЕМ стару кућу у
Старчеву
до
11.000.
060/551-64-50. (187759)
ОЗБИЉНОМ младом брачном пару с двоје деце
потребна кућа за становање, чување у Панчеву. Тел.
064/669-99-12. (187772()

ПРОДАЈЕМ
комплетно
реновиран трособан стан,
64 + 6 м2 тераса, храстов
паркет, ПВЦ столарија с
ролетнама, насеље Стрелиште код вртића и школе,
36.500 евра. 069/214-4149. (187432)
2

ДВОСОБАН, 68 м , Котеж 2,
почетак Војвођанског булевара, двостран, јужна страна,
велика тераса, IV, ЦГ, лифт.
069/251-19-55. (187554)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
на Тесли, ЦГ, лифт, први
спрат, 40.000 евра. „Весна
два”,
066/937-00-13.
(187518)
ПРОДАЈЕМ леп двособан,
I део Котежа 2, 35.000
евра. „Весна два”, 066/93700-13. (187518)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража. 064/938-4199. (187509)
ТЕСЛА, пијаца, 48 м2, Л,
II/4, без лифта, ТА, 32.000.
063/826-97-09,
„Економик”. (187534)
КОТЕЖ 1, четврти, 37 + 5
м2, ЦГ, 22.000, хитно.
„Јуричан”,
346-737.
(187540)
ЦЕНТАР, 12 м2, плус галерија, комфорно, телефон,
8.500. „Јуричан”, 346-737.
(187540)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ апартмане на
Копаонику, може замена.
061/331-29-00. (187466)

ЦЕНТАР, оловка, 60 м2,
39.000, војне зграде, 80 м2,
44.000. „Гоца”, 063/89977-00. (187572)

СТАН 53 м2 М. Југовића
употребна дозвола усељив
800 евра/м2. 060/661-0579. (СМС)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 30
м2, у центру, може замена
плац или кућа. 064/14352-98. (187466)

ЦЕНТАР 115 м2, замена,
мањи, доплата, 67.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(187572)

СТАНОВИ

НОВА Миса, 40 м2, 17.000,
53 м2, 24.500, 90 м2, 35.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(187572)
УЛИЧНИ део куће, 60 м2,
центар, сређен, 32.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(187572)
ДВОРИШНИ стан, 62 м2,
17.000. „Гоца”, 063/89977-00. (187572)
СТРЕЛИШТЕ,
43
м 2,
2
25.000, 54 м , 22.000, 80 м2,
37.000. „Гоца”, 063/89977-00. (187572)
СОДАРА 38 м2, приземље,
једноипособан, 19.000, 57
м2, 28.000, трособан, 64 м2,
37.000. „Гоца”, 063/89977-00. (187572)
ТЕСЛА, 52 м2, IV, 25.500,
62 м2, трособан, 37.000, 44
м 2,
26.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (187572)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Београд,
четворособан,
Котеж 2, трећи спрат.
063/856-74-02. (187560)
ШИРИ центар, лепа дворишна гарсоњера, 23, усељива, 12.000. „Медиа”, 315703,
064/223-99-20.
(187613)
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ТЕСЛА, двособан, укњижен, 25.500. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (187754)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЈЕДНОСОБНИ, Тесла, ТА,
23.000, Котеж 24.000, центар 24.000. „Медиа”, 315703,
064/223-99-20.
(187613)
ДВОСОБНИ, Котеж 2,
32.000, Тесла, II, 30.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (187613)
СОДАРА, једноипособан,
ЦГ, одличан, тераса, усељив, 27.500. „Медиа”, 315703,
064/223-99-20.
(187613)
ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Содари, 75 м2, I спрат,
ЦГ, може замена за мањи,
1–1,5, Тесла, Котеж 1.
064/616-47-67. (187614)
ВЛАСНИК, Котеж 1, 35 м2
+ 5 м2, ЦГ, КТВ, сутерен,
сређен, 18.500 евра. Тел.
063/112-43-88. (187623)
2

КОТЕЖ 2, 35 м , I, ЦГ, усељив, хитно. „Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/34037-14. (187684)
2

СТРЕЛИШТЕ, 57 м , I, нова
Миса, 44 м2, II. „Ковачевић”,
060/505-10-50,
064/340-37-14. (187684)
СТАНОВИ, 40 м2, 15.500,
16.500, 55 м2, 22.500,
Миса.
063/377-835.
(187667)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двособан + тераса, Котеж 1, за
мањи, власник. 061/16453-41. (187693)
СОДАРА, 38 м2, једнособан, ЦГ, укњижен, власник.
060/555-25-42.
(187695)
ПРОДАЈЕМ двособан комплет сређен стан у центру,
све ново, власник, укњижен, први спрат, ЕГ.
063/429-192. (187742)

МИСА, трособан, 78 м2,
тераса, 30 м2, II спрат,
37.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (187754)
ХИТНО, Котеж 2, леп трособан, 72 м2, III, мирна
страна, 43.000. „Кров”,
060/683-10-64. (187759)
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ХИТНО, Содара, 56 м2, VI,
ЦГ,
тераса,
28.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (187850)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, двособан, VI, ЦГ, усељив,
28.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (187860)

КОТЕЖ 2, леп једноипособан, 36 м2 + тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (187850)

ЦЕНТАР, 30 м2, једнособан, III, TA, усељив,
25.000, договор. „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(187860)
КОТЕЖ 2, 80 м2, II, ЦГ,
трособан, 45.000. „Олимп”.
351-061,
063/274-951.
(187860)

СТРОГИ центар, одлична
зграда, беспрекоран двособан, 52 м2, ЦГ, III, без улагања, 41.000. „Кров”,
060/683-10-64. (187759)

ТЕСЛА, 55 м2, други, двособан, усељив, ЦГ, сређен,
35.000. „Олимп”. 351-061,
063/274-951. (187860)

КОТЕЖ 2, трособан, 85 м2,
две терасе, IV, прелеп, без
улагања, 53.000. „Кров”,
060/683-10-64. (187759)

ТЕСЛА, једнособан, 30 м2,
VII, ЦГ, сређен, 20.000.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (187860)

КОТЕЖ 2, продајем двоипособан стан, 66 м2, високо
приземље,
укњижено,
одлична локација. Тел.
060/447-44-80. (187764)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
ВП, ЦГ, усељив, 30.000.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (187860)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, 44 м2, ЦГ, I
спрат, тераса, власник. Тел.
064/800-36-53. (187777)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан и 44,5 + 3,5 тераса, IV
спрат.
Тел.
315-290.
(187873)

ДВОРИШНИ стан, центар,
44 м2, 12.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (187867)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 53 м2, укњижен,
цена 29.000 евра, договор.
064/495-48-63. (187874)

НОВА Миса, трособан, ЦГ,
I, 85 м2, центар, једнособан,
ЦГ. 064/199-43-42. (187869)
КОД „Авива”, једнособан,
IV, TA, 34 м2, 21.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(187819)
КОТЕЖ 2, ВП, једноипособан, 36 м2, ЦГ, сређен,
26.000.
„Мустанг”,
069/226-66-58. (187819)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, реновиран, тераса, ЦГ,
ВП, 22.500. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (187850)
2

СОДАРА, 37 м + тераса,
леп, II, ЦГ, 23.500.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (187850)

КОТЕЖ 1, 37 м + тераса, ЦГ,
IV, 21.500, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (187834)

КОТЕЖ 2, 60 м2, тераса,
ВП, ЦГ, 30.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(187850)

ЛЕПО, комфорно, квалитетно поткровље, нова
Миса, 20.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(187834)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, нов, ПВЦ столарија,
ЦГ на струју, цена по договору.
065/822-48-22.
(187855)

2

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, 33.000. „Трем”,
319-446, 064/130-38-29.
(187898)
НОВ неусељен стан, Тесла,
код пијаце, 37 + 12 м2,
галерија (дуплекс), једнособан + галерија, леп и
миран крај, квалитетна
зграда, IV, нема лифт,
18.500, без посредника.
065/567-56-78. (187902)
2

СВЕТОГ Саве, 85 м , новоградња, једнособан 54 м2,
паркинг,
гас,
лукс.
065/372-37-50, 063/309535. (187905)
НОВОГРАДЊА,
Светог
Саве 85, дуплекс, 49,70 +
25, лукс, паркинг, гас, паркет, енергетски, повољно.
Тел.
065/372-37-50,
063/309-535. (187905)
НОВОГРАДЊА,
Светог
Саве 85, једнособан 47,70,
лукс, гас, паркинг, приземље. Тел. 065/372-37-50,
063/309-535. (187905)
НОВОГРАДЊА,
Светог
Саве, лукс, замена за плац
у граду, повољно. Тел.
065/372-37-50, 063/309535. (187905)
НОВОГРАДЊА,
локал
42,15 м2, Светог Саве 85,
продаја, повољно. Тел.
065/372-37-50, 063/309535. (187905)
КОТЕЖ 2, 74 м2, намештен, трособан, 44.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(187572)
ТЕСЛА, Котеж 2, Стрелиште двособан, 55, 33.000,
једноипособан, 41, 23.500.
„Јанковић”,
348-025.
(187911)

2

СОДАРА, двособан, 57 м ,
III, ЦГ, 34.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (187754)
ЖАРКА Зрењанина, једноипособан, 44 м2, без улагања. „UnaDalli”, 064/255-8750. (187754)
ЦЕНТАР, ново, дуплекс
110 м2, ЦГ, 65.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(187754)

УЛИЧНИ део куће, тавански простор, 40 м2, 16.000,
договор. „Ивакс”, 064/37680-83. (187834)
МАРГИТА, приземље, 45
м2, улични део, 40 + 15 м2,
15.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (187834)
ЦЕНТАР, двособан, 52, ЦГ,
40.000, Тесла 53, II, 33.500,
гарсоњера, 18.000. „Тина
РС”, 060/632-66-55. (187842)

СОДАРА трособан, 83 м2,
ЦГ, лифт, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(187754)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, хитно, повољно.
069/339-29-90. (187845)

КОТЕЖ 1, једнособан, 33
м2, III, ЦГ, 23.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(187754)

МИСА, једнособан, новији,
тераса, укњижен, ТА,
23.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (187850)

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, I, 32 м2, договор. „UnaDalli”, 064/25587-50. (187754)

ШИРИ центар, дворишни,
реновирани, 12.000 и
15.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (187850)

ЦЕНТАР, једноипособан,
нов,
екстра
сређен.
065/822-48-22. (187855)
ЦЕНТАР, двоипособан, 60
м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија. 065/822-48-22. (187855)
ЦЕНТАР, троипособан, 88
м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија. 065/822-48-22. (187855)
ТЕСЛА, станови у изградњи, разних структура, екстра сређени, ЦГ. 065/82248-22. (187855)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
60 м2, без посредника,
Котеж 1. 064/341-79-92.
(187859)
СТРЕЛИШТЕ, 41 м2, једноипособан, ВП, ЦГ, усељив,
23.000, договор. „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(187860)

ТЕСЛА, Котеж, двособан,
II, 55 м2, ЦГ, 31.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (187914)
ТЕСЛА, једнособан, ВПР,
41 м2, ТА, 23.500. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (187914)
КОТЕЖ 1, двособан, IV, 56
м2, ЦГ, 32.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(187914)
КОТЕЖ 1, гарсоњере, ВПР,
III, ЦГ, 18.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(187914)
КОТЕЖ 2, једнособан, II,
44 м2, ЦГ, 25.500. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (187914)
НОВА Миса, двоипособан,
I, 72 м2, ЦГ, 37.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (187914)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, I, ЦГ,
изузетно леп, власник,
киндер зграда. 063/870-7456. (187889)

КОТЕЖ 1, 2,5, ЦГ, II, две
терасе, „Радова” зграда,
36.000. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (187875)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (187915)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар, трећи спрат, ЦГ, изузетна локација, власник.
062/112-63-25. (187896)

ЦЕНТАР, дворишни стан,
повољно.
319-446,
064/130-38-29,
„Трем”.
(187875)

ЗЕЛЕНГОРА,
двособан,
ТА, II, укњижен, 22.000,
договор. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(187915)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распоред, интересантан, власник.
062/112-63-25.
(187896)
ХИТНО, Содара, 1,0, 37 м2,
ЦГ, II, два лифта, 25.500.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (187875)
КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, 2,0,
ВПР, „Радова” зграда,
33.000. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (187875)
НОВА Миса, 54 м2, 2,0, ТА,
I, две терасе, 27.000. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (187875)
2

НОВА Миса, 38 м , ТА, 1,0,
ПР,
20.000.
319-446,
064/130-38-29,
„Трем”.
(187875)
ПЕПЕЉАРЕ, 2,5, 58 м2, ТА,
I,
28.000.
319-446,
064/130-38-29,
„Трем”.
(187875)

СОДАРА, 40 м2, ТA, III, 1,0,
тераса. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (187875)
НОВА Миса, полусутерен,
80 м2, гаража 20 м2, повољно.
063/102-63-30.
(187899)
ТРОСОБНИ, Стрелиште,
42.000, Котеж 2, 44.000,
центар 45.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(187915)
СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, паркети, тераса, VII,
30.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(187915)
СТРЕЛИШТЕ,
почетак,
двособан, 54 м2, ВП, тераса,
укњижен,
29.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (187915)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52 м2,
IV, ТА, 22.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(187915)

СТРОГИ центар, гарсоњера, III, ТА, зграда поред
Музеја, 20.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(187915)
СТРЕЛИШТЕ, центар, 42
м2, ВП, ЦГ, паркети, усељив, 26.000, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (187915)
ПРОДАЈЕМ стан, 76 м2,
гаража, Стари Тамиш,
Улица ораха 17-ц. 062/81305-44. (187984)
ЦЕНТАР, нов укњижен, 37
м2 + галерија 15 м2, власник.
063/208-352.
(187992)
ЦЕНТАР, нов, укњижен,
гарсоњера, 24 м2, власник.
063/360-584. (187992)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
62 м2, VI спрат. 064/61702-29,
066/631-73-56.
(187993)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 55 м2, двособан, IV, реновиран, леп,
29.000.
063/899-77-00,
„Гоца”. (187960)

(СМС)ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком.
618-814, 064/144-37-33.
(186762)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи
једнособан стан, 25 м2, ЦГ,
Тесла.
064/140-88-36.
(187463)

ПРАЗАН стан у центру, 55
м2, централно грејање,
Петра
Драпшина
4.
062/890-46-62, 251-30-10.
(187332)

ИЗДАЈЕМ кућу с двориштем у Качареву на дужи
период.
064/300-40-01.
(187464)

МЕЊАМ стан у Београду,
0,5, 34 м2, нов, усељив,
укњижен, за локал у Панчеву. Тел. 060/333-94-59.
(187969)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру
у
Самачком.
060/439-82-60.

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли са ЦГ.
Тел.
061/290-06-49.
(187409)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двособан стан
без грејања, ВП или први
спрат.
064/243-88-06.
(187541)

ОГЛАСИ

У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену гарсоњеру самцу. 069/353-0757. (187398)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ усељив ненамештен, двособан
стан, на Котежу 1, ЦГ.
063/104-68-88. (187413)

ИЗДАЈЕМ собу женској
особи, Тесла, кухиња,
купатило,
повољно.
061/132-11-18. (187459)
ГАРСОЊЕРА, намештена,
за издавање, центар, четврти спрат, ЦГ, 80 евра, обавезан депозит. 060/031-7077. (187460)
НАМЕШТЕН стан, Содара,
42 м2, ЦГ, први спрат,
кабловска. 062/803-76-76.
(187470)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
37 м2, парно грејање.
064/874-02-02. (187478)
ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан. 013/252-1357. (187486)
ДВОРИШНИ намештен
једнособан стан + гарсоњера, ново, одвојено, Стрелиште. 362-406, 064/218-8345. (187487)
ИЗНАЈМЉУЈЕ се стан у
центру, намештен, 55 м2.
063/211-115. (187488)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
дворишни, намештен, 45
м2, 100 евра. 066/205-696.
(187488)

КУПУЈЕМ станове и куће.
064/340-37-14, 060/50510-50. (187684)
КУПЈЕМ једнособан, двособан стан, дајем ауто,
остало кеш. 064/134-06-30.
(187869)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕН двоипособан
стан, Котеж 1, Телефон,
ЦГ, клима, СББ... Тел.
064/255-86-79, 063/80314-86. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан комплетно намештен стан у
центру, ЦГ, интерфон,
кабловска, 130 евра. Усељив одмах. 060/331-33-24.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Котежу 2.
Тел. 063/887-82-68. (СМС)
ИЗДАЈЕМ леп једнособан,
ЦГ, Котеж 1, добра локација. 063/101-09-32.

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли са грејањем код „Авива”. Тел. 25134-24. (187411)
2

ИЗДАЈЕМ стан 100 м , ЦГ,
празан,
нова
Миса.
063/214-387. (187416)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 2. Тел. 064/67211-74. (187426)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Содари. Тел.
063/861-42-84. (187433)
ДВОСОБАН стан на Тесли,
делимично опремљен, реновиран, погодан за ученике и
студенте. 069/424-55-41,
013/323-087. (187436)
ИЗДАЈЕМ трособан ненамештен стан без грејања,
преко пута „Диса”. Тел.
064/700-13-40. (187437)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру, приземље, без
ЦГ, ненамештен. 062/438444. (187441)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Тесла, ТА, Илије
Гарашанина, зграда. Тел.
231-56-00, 065/468-76-27.
(187452)

ИЗДАЈЕМ
ненамештен
стан на Котежу 2, 45 м2.
060/404-91-70. (187563)
ИЗДАЈЕМ мањи трособан
стан на Котежу 2, полунамештен. Тел. 066/805-0001. (187583)
ИЗДАЈЕМ ненамештен једнособан стан, Панчево, Ж.
Зрењанина 120-б. 063/72523-43. (187584)
ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, намештен, са ЦГ, у
центру.
064/616-40-50.
(187574)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Котежу 2.
064/155-47-74. (187606)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру, 55 м2, погодан и за
канцеларију. Тел. 064/13406-08. (187606)
ИЗДАЈЕМ намештену дворишну гарсоњеру код
Дома Војске. 064/222-8805. (187627)
КУЋА 65 м2, с двориштем,
Утвина колонија, Стрелиште, делимично намештена, издајем. 063/816-7796. (187629)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру, самој
женској особи. Звати после
18 сати. 063/655-699.
(187635)
ИЗДАЈЕМ стан у А. Максимовића. 064/866-22-54.
(187641)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан на Стрелишту.
064/842-92-10.
(187503)

ИЗДАЈЕМ трособан намештен стан, Улица цара
Лазара бр. 121, 150 евра.
038/64-268. (187640)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Содари, 30 м2, ЦГ.
060/348-35-88. (187508)

ДВОСОБАН стан центар,
парно грејање, ненамештен.
064/354-69-01.
(187643)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
ТА, код хотела „Тамиш”,
80 евра. 064/122-48-07.
(187513)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан ненамештен стан на
Тесли, 80 + 50 евра депозит.
063/816-04-93.
(187515)

ИЗДАЈЕМ стан у центру 57
м2, ЦГ, ПВЦ. 063/771-3970. (187646)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру. Тел. 064/324-0787. (187647)

ИЗДАЈЕМ
двоипособан
стан, ЦГ, Котеж 2, празан,
на дуже. Тел. 060/095-8305. (187730)

НАМЕШТЕН
двособан
стан са грејањем, у Сарајевској улици, издајем.
064/222-01-47. (187822)

ИЗДАЈЕМ собу самцу, с
купатилом, кухињом и грејање, Миса. 060/444-76-83.
(187950)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Миса, ТА, на дуже, у
згради. Тел. 060/095-8305. (187730)

КОТЕЖ 2, празан двособан
стан, интерфон, грејање,
лифт, телефон, кабловска.
063/765-84-50. (187824)

ТЕСЛА, Куткова зграда,
нов двособан, комплетно
опремљен, нов намештај,
гаража, ЦГ на калориметре. 063/389-971. (187755)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Содари, 56
квадрата. 064/155-65-11.
(187832)

ДВОРИШНИ стан, 53 м2,
Жарка Зрењанина 78,
одличан, договор. 064/15756-96,
060/355-28-80.
(187962)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Београду, Дорћол, намештена, централно грејање.
Звати на телефон 013/342639. (187744)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен комфоран стан
у згради у центру Стрелишта, кабловска, интернет.
063/878-40-52. (187740)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Тесли
код ОШ „Ђура Јакшић”,
грејање на гас. 064/363-6681. (187787)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (187154)
ИЗДАЈЕМ два намештена
стана близу „беовоза”, 7080 евра. 013/361-292.
(187524)
ИЗДАЈЕМ дуплекс 40 м2,
ново, клима, ТА, интернет,
мале режије. 064/497-2132. (187527)
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ИЗДАЈЕМ собу за самце на
Стрелишту. 320-847. (1877929)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан у Улици ослобођења,
Котеж 1, звати после 16
сати. Тел. 064/901-94-65.
(187602)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан, центар, не самац,
вреди видети. 063/734-8231. (187542)

СТАН, нова Миса, 50 м ,
ненамештен, ЦГ, КТВ,
интернет,
повољно.
063/892-08-37. (187665)

ПРАЗАН двособан стан, за
издавање, на дужи период,
Стрелиште. 061/286-41-00.
(1875589)

СТАН, центар Панчева,
Војводе Радомира Путника, трособан, грејање, 63
м2. 064/070-94-69, Александар. (187659)

2

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан код нове Поште, централно грејање, телефон.
064/383-34-85. (187625)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(187781)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Стрелишту,
први спрат, ЦГ, приоритет
студенти, ученици, самци.
Тел. 344-052. (187780)
ГАРСОЊЕРУ, намештену,
близу центра, паркет, грејање, издајем. 065/870-2700. (187783)
ИЗДАЈЕМ двособан, новонамештен стан, Котеж 2,
III спрат, лифт, грејање,
клима, интернет. 063/265314. (187799)

СТРЕЛИШТЕ,
ненамештен, 45 м2, VII, ЦГ,
повољно издајем. 063/225714. (187692)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан преко пута
„Авив” парка. 063/748-6649. (187796)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, зграда, нова
Миса, кабловска, клима,
интерфон. 063/187-77-51.
(187723)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, Котеж 1, 45 м2,
130
евра.
301-165.
(187728)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан на Стрелишту, близу „Авива ” и „беовоза” од 1. фебруара 2015.
060/745-06-34. (187856)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж 1, ЦГ,
кабловска. 063/164-61-70.
(187859)
ИЗДАЈЕМ на Содари, двоипособан стан са ЦГ, у
одличном стању. 063/78410-84. (187879)
ИЗДАЈЕМ на дуже гарсоњеру, нова зграда, интерфон, ЦГ са калориметром,
полунамештену,
близу
Зелене пијаце, Машинске
и Хемијске школе, Котеж
1. 063/106-05-47. (187900)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, 62
м2, централно, клима, блиндирана врата, телефон, није
намештен,
Панчево.
064/834-25-33. (187875)
СОДАРА, издајем једнособан стан, 35 м2, III, ЦГ.
063/827-23-63, 013/632046. (187914)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири центар, стамбено-пословне
намене.
062/347-667.
(187913)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан у поткровљу, повољно.
064/942-89-29.
(187882)

ЈЕДНОСОБАН стан, Содара, 100 евра. Звати после
15 сати. 064/111-08-68.
(187688)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, намештен без технике, ТА, 120 евра.
064/235-78-00, 064/29308-06. (187676)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, на Тесли. Тел.
060/555-96-06. (187854)

ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
намештену, грејање, ТА,
центар, повољно. 061/13179-04. (187885)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар града,
одмах усељива, повољно.
065/691-88-23, 013/348114. (187802)
ИЗДАЈЕМ стан без грејања,
гарсоњеру са ЦГ. 063/617421. (187806)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
полунамештен, ЦГ, клима.
063/709-53-13, 362-041.
(187808)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
повољно. 066/631-31-80.
(187989)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило издајем станарки у Иванову. 064/37294-71. (187914)

СТАН двособан, Котеж 1,
кућа приземље, башта,
мирно место. 061/225-1643. (187891)
ИЗДАЈЕМО
намештену
собу са централним грејањем, употреба купатила и
кухиње с трпезаријом, 70
евра и подела месечних
дажбина,
Стрелиште.
064/548-66-75, 063/71682-53. (187893)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
непосредна близина станице „беовоза”, 50 м2, I спрат,
ЦГ. 064/208-13-63. (и)
ПОВОЉНО издајем намештен стан на Котежу 2.
063/466-169. (187951)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан и гарсоњеру,
шири центар. 064/489-6550. (187965)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан, на Стрелишту. Тел. 064/842-92-10.
(187974)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
60,05 м2, намештен, II
спрат, грејање, лифт,
интерфон, телефон, на
дуже време, на Стрелишту,
у центру. Тел. 064/180-0148,
011/274-80-23.
(187980)
ПОВОЉНО хитно издајем
собу, намештену, са централним грејањем, ТВ,
интернет, с употребом
кухиње, у згради, Стрелиште, Ул. Вељка Влаховића
17.
064/362-19-42,
013/320-009. (188005)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ
комплетно
опремљену пекару у Омољици. Тел. 069/161-74-86.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ локал, аутобуска, телефон, клима, тенда, рефлектор, роло-врата.
062/120-29-92. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
Моше Пијаде 4. 063/313944. (187272)
ИЗДАЈЕМ пословно-магацински простор, 70 м2.
064/158-01-53, 064/80757-01. (187492)
ИЗДАЈЕМ локал 37 м2,
Вељка Влаховића 9, центар
Стрелишта, за све намене.
065/992-83-43, 320-346.
(187480)
СТРЕЛИШТЕ, центар, продајем/издајем локале од 39
и 81 м2. Тел. 064/267-7174. (187489)
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ИЗДАЈЕМ локал 60 м2 у
Улици војводе Радомира
Путника, бивша ЈНА, 23.
Тел. 063/497-070. (187786)

ИЗДАЈЕМ пословни простор 120 м2, Мите Топаловића 10, код Социјалног.
063/278-151. (187443)

ИЗДАЈЕ се локал 35 м ,
централно грејање, Цара
Душана 38. 062/886-56-07,
013/351-477. (187990)

ПОВОЉНО
продајем
киоск на аутобуској станици и фијат темпра, рено
лагуна караван. 061/15626-00. (187457)

ЦЕНТАР, локал, разрађена
канцеларија,
продајем/мењам. 064/246-05-71,
345-534. (187991)
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ЛОКАЛ 60 м2, хитно издајем. Д. Туцовића. 069/26698-20. (187815)
ЛОКАЛ 35 м2, издајем,
Тржни центар Змај Јовина.
069/266-98-20. (187815)
ИЗДЈЕМ локал, Карађорђева 15, Панчево. 013/323045,
063/743-32-25.
(187819)

ИЗДАЈЕМ простор погодан
за тиху пословну делатност.
064/145-47-48,
061/175-00-15. (187565)
ПРОДАЈЕМ или издајем
пословни простор. Моше
Пијаде
99.
355-185.
(187571)
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ИЗДАВАЊЕ, 14 м , центар,
50 м2 преко пута „бувљака”. 063/240-817. (187606)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
Карађорђева 15. 064/18481-47. (187611)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, у
Немањиној 8. 063/853-9329. (187641)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра
Бојовића
19.
063/314-803. (187677)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, центар града. Тел.
066/352-080. (187866)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал на Зеленој пијаци.
061/230-21-70. (187908)
КИОСК штампе и фастфуд
киоск, мокри чвор, хитно
продаја. 063/700-38-51.
(187887)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске станице. Клима, тенда, велики излог, 20 м2.
064/199-49-96. (187878)
ИЗДАЈЕМ
магацински
простор 60 м2, близу
„бувљака”. Тел. 063/247346. (187925)
ИЗДАЈЕМ локал, Жарка
Зрењанина. 063/818-83-84.
(187491)
ПРОДАЈЕМ локал 45 м2,
„Трубач”,
II
спрат.
065/428-15-44. (187922)

ПОСАО

ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари. 063/890-97-67.
(187988)
ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским шиваћим
машинама. 060/185-85-38.
(187939)
ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу у месари,
стални
радни
однос.
063/362-427. (187846)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Анчи колачи” потребна
особа с талентом за сликање, вајање, декорацију,
која би се усавршавала у
правцу декорисања торти.
Стални
радни
однос.
www.ancikolaci.com/zaposlenje.html. (187973)
ПОТРЕБАН радник за
машинску обраду мотора,
Ауто-сервис „Вукадиновић”. Тел. 061/265-94-44.
(87973)
САЛОНУ „Мерима” потребан фризер с искуством,
волонтер
и
ученица.
(188007)
САЛОНУ намештаја потребан монтер-возач са искуством. Доћи лично у суботу, 17. јануара 2015, на
адресу Војводе Петра Бојовића (Лењинова) бр. 12, у
11 сати, и понети CV.
(188009)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

УЧИТЕЉИЦА у пензији
чува децу и помаже у учењу. Биљана. 060/010-1153. (СМС)
ЧАСОВИ
енглеског,
немачког и српског језика.
Тел. 064/486-05-98. (СМС)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, 400 м2, с великим
парком, базеном, брвнаром, у Панчеву. 061/64096-01. (187691)
ИЗДАЈЕМ канцеларију 21
м2, у центру, Корзо. Тел.
063/808-58-16. (187805)
ИЗДАЈЕМ локал 65 м2,
погодан за кладионицу.
064/380-54-50. (187753)
ИЗДАЈЕМ пословни магацински простор, 70 м2.
064/158-01-53, 236-72-75.
(187734)

ПОТРЕБНА радница кафе
билијар клубу у Панчеву,
Книћанинова 37. 062/227771. (187497)

РАДИМ хладну депилацију, ноге, руке и лице, обавезно заказивање. 061/67554-94. (187224)
ПАРКЕТ
и
ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (187437)
МЕДИЦИНСКЕ
сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (187405)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,
израђујем,
поправљам
ограде, капије, надстрешнице, терасе и остало.
062/816-33-84. (187420)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-58.
(187433)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења, санитарија.
062/382-394. (187450)

УГРАДЊА,
одржавање
воде, канализације, кабина,
бојлера,
славина,
котлића. 063/836-84-76.
(187594)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (187766)

СТРУЧНО орезивање воћака.
060/431-52-70.
(187596)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (187775)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 602-701, 064/341-7960. (187462)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, изолација, фасаде,
веома повољно. 013/372247,
060/037-22-47.
(187477)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кладионици. 062/881-8501. (187774)

ПРЕВОЗ робе, ствари,
селидбе, камионом 2 тоне,
најповољније.
Жељко,
065/361-13-13. (187519)

РАДНИК за разне помоћне
послове, потребан. Контакт телефон и кратку биографију, писану ћирилицом послати на пош. фах
29, Панчево. (ф)
ЖЕНЕ
и
мушкараци
потребни за чишћење
стамбеног и пословног
простора. Контакт телефон
и кратку биографију, писану ћирилицом послати на
пош. фах 29, Панчево. (ф)

МАСЕРКА, масажа целог
тела.
062/817-17-31.
(186120)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, целодневна нега, заказивање и
превоз до лекара. 063/86804-51. (187745)

ОЗБИЉНА жена чувала би
децу или старију особу.
062/167-67-69, 062/82526-09. (187467)

ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ локал, Његошва,
центар, шеталиште, два
излога, 60 м2. 063/745-6426. (187657)
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ЗБОГ отварања новог локала ћевабџиници „Хало
Лесковац” потребне раднице. 063/897-55-04. (187994)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал 30 м2, у
центру, замена плац или
кућа.
064/143-52-98.
(187466)

ОГЛАСИ

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (187502)
ЧАСОВИ енглеског језика
и преводи, професор. Тел.
064/190-14-17. (187504)

СЕРВИСЕР свих врста бојлера и веш-машина, тражим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (187521)
ПЕДИКИР, маникир, долазак по позиву. 060/366-0063. (187522)

КЕРМИКА, водовод, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780. (187804)
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне,
венецијанери,
комарници,
уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (187690)
ЛЕПИМ столице и столове.
063/807-33-20. (187699)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушења канализације,
адаптације,
замена,
поправке, одмах. 331-657,
064/495-77-59. (187705)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (187523)
ВРЛО повољно вршим превоз шута, чистим подруме,
таване, износим старо
ђубре, Златко и синови.
061/627-06-54, 064/22768-03. (187527)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА пећи,
индикатора, инсталација.
Мића,
064/310-44-88.
(187526)
СУШИМ месо на буковини,
хладном
диму.
065/271-79-71. (187532)
НОВО у граду, превоз
ваших љубимаца, тражим
посао.
064/255-82-54.
(187530)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање, изолација димњака, бетонирање, повољно. 063/865-8049. (187555)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75. (187573)

ИЗРАДА пројеката, стамбених објеката, пословних
објеката, хала. 065/341-6490. (188911)
СТОЛАР тражи посао,
поправљам кухиње, регале
и други намештај на њима
мењам шарке. 063/773-4597, 371-568. (187828)
СТЕПЕНИШТА,
храст,
јасен, буква, прозори, врата, израда, монтирање.
063/732-82-16. (187830)
ШЛЕП-СЛУЖБА: превоз
пољопривредне механизације и аутомобила, тражим
посао.
066/618-87-72,
063/223-907 (1897843)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, крчење, кошење.
064/196-17-32. (187853)

МАСАЖА, физотерапија,
киропрактика. 064/458-7012, Неша. (187619)
СЕРВИС рачунара, лаптопа, инсталација програма
по жељи, најјефтиније,
тражим посао. 062/854-9673. (187621)
ЧАСОВИ српског, припрема за пријемни за основце
и средњошколце. 064/46237-64. (187625)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА објеката, 26 година искуства.
062/305-424. (187628)
ЧАСОВИ
математике:
основцима, вишегодишње
искуство, почните на време. Тел. 060/616-82-58.
(187636)
КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких
плочица,
повољно. Тел. 063/744-0824. (187729)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (187903)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран успех.
Тел. 061/656-04-04, 352892. (187953)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
251-19-81, 063/852-22-43.
(187954)

УСЛУГЕ

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77.
(187245)

НОВО, ново, ново пик-ап
превоз, акција овог месеца, тура у локалу 700 динара, ваш „Бомбончић”,
Борис превоз. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (186883)
СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5 и
7 т, комбијем 2 т, с радницима или без њих, у свим
правцима, плаћање могуће
чековима 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)
СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и процена
посла.
Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)
СЕЛИДБЕ Борис, комби 2
тоне, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, са или без
радника. Гаранција за безбедност вашег намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)
СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата,
за вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком из
новина, попуст на све
селидбе и превозе 10
одсто.
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, комбијима, екипа радника,
монтирање/демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање,
фолија
за
заштиту намештаја. Селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (177371)
СЕРВИС шиваћих машина.
066/210-012. (186128)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (186709)

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације, батерије,
вентили, све за воду, 0–24,
пензионерима
попуст,
долазимо одмах. 367-686,
064/151-82-64, 061/26677-45,
064/493-44-63,
063/811-74-89. (187423)
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора,
даљинских. Д. Туцовића 28.
353-463. (187457)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Aсqua”, 062/532346. (187440)
СЕРВИС
компјутера,
лапотпа, монитора, најповољније. Гаранција. Нонстоп. 063/240-275. (187501)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (187633)
ЛИМАРСКИ радови, преправка старе, монтирање
нове лимарије, преправка
кровова, монтирање снегобрана, санација цурења,
рад на висини с корпом до
20 м. Лимар Зоран.
065/540-93-95. (187637)

ОЗБИЉАН господин, 81
година, с немачком пензијом, тражи жену домаћицу,
без обавеза од 60 до 65 година. 062/115-12-04. (8187792)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља вешмашине, фрижидере, бојлере, шпорете, пећи, електроинсталације. 060/180-0283, 013/251-28-97. (287711)
РОЈАЛ МГ , уградња,
попрвка: ПВЦ, алу-ролетни, венецијанера, тракастих, роло, римских, панелних завеса, роло-комарника, тенди, туш-кабина, хармо-врата, роло заштитних
врата. Горан. 013/351-498,
063/816-20-98. (187809)

РОЂЕНДАНИ за велике и
мале, сва друга славља,
„Падрино”, иза „Максија”.
066/372-774, 013/334-000.
(186890)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије и санитарије, одвајање водомера, све
за воду. Пензионерима
екстра попуст, од 0–24
сата, нон-стоп. Долазим
одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (187336)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом,
нов метод, без прскања.
062/182-74-50, Славиша.
(187271)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, с
радницима или без њих.
Најповољније,
Иван.
063/107-78-66. (186885)

23

marketing@pancevac-online.rs

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори. 302-820, 064/12963-79. (187934)

ТУРИЗАМ

АДАПТАЦИЈА станова, зидамо куће од темеља до крова,
гаранција за изведене радове.
064/206-50-91, www.pangradjevina.rs. (187959)

СЕРВИС телевизора, осталих електроуређаја, монтирање ТВ антена, поравка
сателита, уградња рисивера
за дигитализацију. Дејан,
063/800-01-96. (187588)
КИРБИ дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (187649)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптције купатила,
батерије, вентиле, 0–24
сата, долазимо одмах, пензионерима попуст. 348139,
064/151-82-64,
064/489-44-63, 063/81174-89. (187849)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура, бесплатно монтирање и заштита намештаја,
одвожење старих ствари на
депонију, екипа радника,
попуст на ванградске туре.
0–24 сата ми смо ту због
вас. Задовољан клијент је
наш једини циљ. 064/33485-64,
063/811-98-32,
Поповић. (187644)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке,
замена. 331-657, 063/777-1821, 064/495-77-59. (187705)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу: ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, тушкабина, роло-врата (челичних, заштитних), тенди.
Ми смо најквалитетнији,
најјефтинији с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-2180. (187816)
СЕРВИС компјутера, лаптопа, монитора, најповољније, гаранција, нон-стоп.
063/240-275. (187861)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка
електроинсталација,
постављање нових, замена
табли, постављање плафоњера и лустера. 063/644353. (187875)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, бојлере, шпорете, ТА,
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (187797)

ОГЛАШАВАМ неважећом
изгубљену
пловдибену
дозволу за пловило регистарке ознаке ПА 259 Д, на
име Золтан Пап. (187772)

РАЗНО

МОМАК,1975, неожењен,
инвалидски
пензионер,
тражи девојку ради брака.
064/303-50-15. (СМС)
МОМАК, 41 година, тражи
даму од 35 до 50 година за
везу или брак, само озбиљне. 064/932-66-92. (СМС)
СТАРИЈУ госпођу, искључиво без наследника, примамо у нашу породицу, у
замену за некретнину.
061/309-80-07. (187366)
МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(187433)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (187719)

ИЗДАЈЕМ двособан апартман на Златибору, паркинг, кабловска, центар.
063/759-98-77. (187476)

300-830
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 3, у ламели 9, на Зеленој пијаци, Ослобођења бб, укупне површине 100 м2, по почетној цени од 500,00
дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 8, у ламели 9 на Зеленој пијаци, Ослобођења бб, укупне површине 32,55 м2, по почетној цени од
500,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 11, у ламели Е-4, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2, по
почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 9, у ламели Е-4, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2, по
почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 7, у ламели Е-2-3, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2,
по почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 1, у ламели Е-4 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2, по
почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 7, у ламели Е-4, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2, по
почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 4, у ламели А, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2, по
почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
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)

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА
СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ
ОД 0 ДО 24 САТА
Поштовани грађани,
нудимо велики избор опреме по изузетно повољним ценама.
Куповином погребне опреме код нас добијате низ повољности, као што су:
– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у шест месечних рата, без камате, забраном или на лични доходак;
– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена услуга хладњаче;
– најјефтинији превоз покојника ван територије Панчева;
– компјутерска обрада парти;
– израда парти с фотографијом у колору;
– изводимо радове на уређењу гробних места као што су: израда бетонских
оквира и стаза, попуна гробних места земљом, попуна гробних места бетоном и др.
НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”
– продаја споменика и опсега,
– рефундација трошкова преко ПИО фонда.
Посебно вам нудимо новоизграђене гробнице.
Све ближе информације можете добити у продавници погребне опре(Ф)
ме, у Ружиној 7, или на телефон број 318-958.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на основу члана 20.
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04)

ОГЛАШАВА
ШАНДОР МАТЕ
Последњи поздрав од комшија из Маре Мандић из
Колоније

јавни увид у Студију
о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок Прерада, Улица народног фронта бр. 12, поднео je захтев
за давање сагласности на Студију о процени утицаја
на животну средину пројекта Изградња нових резервоара за полимер битумен на к. п. бр. 3530 КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима, од 10 до
14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 17.
фебруара 2015. године. За време трајања јавног увида
заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о
процени утицаја на адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 18.
фебруара 2015. године, у 11 сати, у згради Владе АП
Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).
(Ф-2)

(276/187961)

ШАНДОР МАТЕ

Последњи поздрав драгом брату од сестре
РОЗИКЕ, шогора ЂУРИЈА, АРАНКЕ, КАТИЦЕ,
ЂУРИКЕ и њихових породица
(274/187955)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

После дужих и тешких болести 9. јануара
2015. године преминула је наша свима
драга

СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
1954–2015.

ШАНДОР МАТЕ
Остајеш заувек с нама у
нашим мислима.
Твоја сестра ИРЕНА,
зет БРАЦА и сестрићи
ДАМИР и АНИТА
с породицом

Синдикат сменских и производних
радника „Азотаре”

(275/187957)

(250/187920)

БОСИЉКА МЛАДЕНОВСКИ
рођ. Ћуковић
1949–2015.
Сахрана је обављена у понедељак, 12. јануара, на качаревачком гробљу.

8. јануара 2015. заувек нас је напустио наш вољени

Последњи поздрав драгом колеги

Вечно захвални синови МИРОСЛАВ
и АЛЕКСАНДАР с породицама
(238/187824)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

ШАНДОР МАТЕ

СТЕВАНУ
ДИМИТРИЈЕВСКОМ

1945–2015.

1954–2015.
Успомену на тебе чуваћемо вечно.
Твоји: супруга ЗДЕНКА, ћерка КЛАРА, зет МИОДРАГ
и унуци ДАРИО и МАРИО
(282/187975)

од колега из Карбамида.
(231/187868)

Поводом смрти наше драге Босиљке Младеновски, рођ. Ћуковић, желимо да захвалимо
колективима Болнице Панчево, КБЦ-а Звездара и Здравствене станице Качарево за
велику, несебичну и искрену помоћ коју су
пружали током претходних година лечења.

Породица Младеновски
(239/187884)

Четвртак, 15. јануар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У среду, 21. јануара, обележићемо четрдесет тужних дана без нашег вољеног супруга и оца

После кратке и тешке болести преминуо је наш вољени

МИЛОШ
ТОПИЋ

БОГДАНА ПЕТРОВА БОЦЕ
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

Последњи поздрав поштованом пријатељу.
РАДА ПЕТРОВИЋ
(107/187620)

Успомене навиру, утехе нема...
Непрестано у мислима с тобом
ЈУЦА и ОГЊЕН

др МИЛАН ЛАЗАРЕВИЋ

5. јануара 2015. преминуо је наш драги супруг,
отац и деда

(226/187557)

1922–2015.
С болом и тугом обавештавамо рођаке и пријатеље да је наш драги

МИЛОВАН
НОВИЋЕВИЋ

Био је скроман човек, хуманиста, оснивач Ортопедског одељења Оп-

1938–2015.
Ожалошћени: супруга
РУЖИЦА, ћерка
СНЕЖАНА и син САША
с породицама

ште болнице Панчево.

(103/187612)

МИЛОШ ТОПИЋ
1920–2015.

Ожалошћени: синови ЂОРЂЕ и ИВАН

Последњи поздрав пријатељу

преминуо 7. јануара 2015, у 95. години.

(84/187579)

Ожалошћена ћерка САРА и зет РАЈКО
(101/187609)

После дуго година болести, 1. јануара
2015. напустила нас је наша

После дуже и тешке болести преминуо је

Много нам недостајеш као деда и прадеда

МИЛОВАНУ
НОВИЋЕВИЋУ
од породице
СТЕФАНОВИЋ

МИЛОШ ТОПИЋ

МИЛОШ ТОПИЋ
ВИДОСАВА СЕКА ГУЛИЋ

17. III 1920 – 7. I 2015.

1937–2015.

Сахрањен је 10. јануара 2015. године, на
гробљу на Котежу.

Вечно ће у нама живети њен осмех и њена
ведрина. Нека нађе миран сан на небу! Заувек ће остати у нашим срцима.

Хвала му за сву љубав и пажњу коју нам је
пружио.

Ожалошћени: супруг ГАБОР, ћерка
ДРАГИЦА ЦАЦА, син ГЕЗА, унуци МАЈА,
ИГОР и СРЂАН и снаја РАЈКА

Остаће заувек у срцима и сећању
његових: супруге РАДОЈКЕ, сина
СВЕТОЗАРА, ћерке МИРЕ, снаје
НАДЕЖДЕ и унука ЈАСМИНЕ и ЈЕЛЕНЕ

Последњи поздрав деди Милошу од унука
ГОРДАНА, праунука АЉОШЕ
и снаје КАРОЛИНЕ из Аустралије
(102/187609)

На вест о смрти нашег дугогодишњег радника

МИЛОШ
ПОПОВ

(100/187698)

(56/187516)

С болом и тугом опраштамо се од нама
драгог

(165/187724)

1920–2015.

Сестра те никада неће
заборавити!
Последњи поздрав
брату и ујаку од сестре
ЧАРНЕ и сестричине
ЉИЉАНЕ с породицом.

САВЕ
ЛИЊАКОВИЋА

Последњи поздрав вољеном оцу

пензионера „Електровојводине”

(16/187424)

изражавамо искрено саучешће породици покојника.

ПЕТРУ БЕЉИЋУ

ПЕТАР БЕЉИЋ

1929–2015.
од ћерке НАДЕ и зета НИКОЛЕ с породицом

„Електровојводина” д. о. о. Нови Сад,
Електродистрибуција Панчево

(156/187709)

(35/ф-2675)

Последњи поздрав драгом деди

16. јануара, у 11 сати,
дајемо четрдесетодневни помен

Последњи поздрав оцу

1929–2015.

МИРОСЛАВИ

Преминуо 7. јануара 2015, у 86. години.

БОГДАНОВ
Ожалошћени: син НЕНАД, снаја
ЉИЉАНА и унука МИЛЕНА
(77/187566)

ПЕТРУ БЕЉИЋУ

МИОДРАГУ ВИЈАТОВУ

од унуке МИЛЕНЕ с породиоцм ТЕОФИЛОВИЋ

Његови ЗОРАН, БОЈАНА и ИВАНА с породицама

Недостајеш нам.
ЈОВА и НАДА
с породицом

(227/187858)

(120/187650)

(94/187600)
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Четвртак, 15. јануар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав кћери нашег колеге и
пријатеља

СЕЛЕНА РОВЧАНИН

СЕЛЕНА
РОВЧАНИН
Последњи поздрав нашој Селени.
Увек ћемо те волети.
ЖЕЉКО и САНЕЛА
(263/187944)

18. XI 1993 – 13. I 2015.
Вичем Богу: Она је још млада!
Вичем Правди: Она се још нада!
Анђелима: Ви јој срце знате!
Вичем земљи: Она није за те!
Ниоткуда нема ми одјека...
Вичем себи: Зар јој нема лека?
Идем станем, ка очајник клети,
опет зборим речи без памети:
НЕ СМЕ НАМ УМРЕТИ
Анђеле наш, нека те анђели чувају!
Воле те твоји мама ЉИЉА, тата КЕМА
и сестра ЛЕЛА

СЕЛЕНИ РОВЧАНИН
1993–2015.

Синдикат сменских радника „Правда”,
„ХИП–Петрохемија” Панчево
(273/ф-4)

(269/187955)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав поштованој

Последњи поздрав драгој

СЕЛЕНИ

Теткина лепото, како даље без тебе, ко ће твоју тетку
да охрабрује и коме ће Бони неизмерно да се радује.
Волим те!
Твоја тетка ДРАГАНА
(267/187947)

СЕЛЕНИ
Носићемо те вечно у ср-

29. децембра 2014, у 75. години, престало
је да куца срце наше најдраже мајке и баке

цима.

СЕЛЕНИ
РОВЧАНИН

од девојака са зумбе

ЕНИСА и ЉУБА

(298/187999)

(254/187926)

Колектив ЈКП-а „Аутотранспорт Панчево”
(292/ф-6)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

СЕЛЕНА РОВЧАНИН

МАРИЈЕ ИВАНКЕ САВИЋ

Последњи поздрав од породица СТЕФАНОВ и ИЛИЋ
(301/188006)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Заувек у нашим срцима, с љубављу
и поштовањем ћерке ГОРДАНА
и МАРИНА с породицама

СЕЛЕНИ

СЕЛЕНИ

(4/187401)

СЕЛЕНИ

од ЕКИЈА и ВЕСНЕ
с децом, РАМА
и АНКУШЕ
ХАСАНОВИЋ

од тетка ЗЛАТЕ, теча
ПРЕДРАГА, ТИЈАНЕ
и БОЈАНА

Нека те анђели чувају!
НЕША и САЊА
ЖИВКОВ с породицом

од породице РАЈКОВИЋ

(270/187956)

(271/187956)

(287/187981)

(278/187966)

Драгој нашој

БОСИЉКИ
МЛАДЕНОВСКИ

СЕЛЕНИ
РОВЧАНИН

После кратке и тешке болести преминуо је наш

од КУКИЦЕ, ЛЕНКЕ,
БОЈАНА, НЕБОЈШЕ
и ЗАГОРКЕ
(245/187907)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

БРАНИСЛАВ ПАНАЈОТОВИЋ
1948–2015.

НЕНА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Увек ћеш бити у нашим срцима. Нека те анђели чувају!
РУШКА, БОРА, ЖАРКО, чика ЖИКА и тетка МАРА
(272/187957)

Ожалошћени: супруга ЈЕРИНА, синови ЗОРАН
и ДРАГАН, снаја ЈЕЛЕНА и унука МИЊА

СЕЛЕНИ

(40/187481)

последњи поздрав.
СУЉА, НАДА, ЕНИС,
СНЕЖА И БЕЊАМИН

БОЖИЦИ ШКРБИЋ
1930–2015.

(252/187917)

Благо наше, без тебе више ништа неће бити исто.
Неизмерно те воле деда ДРАГА и баба АНА
(252/187947)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

од кћерки МИЛИЦЕ и РУЖИЦЕ
с породицама
(57/187520)

БАНЕ ПАНАЈОТОВИЋ
Последњи поздрав пријатељу од ДАНКЕ и ЦВЕТКА
(78/187567)
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Последњи поздрав својој супрузи

МИРЈАНА БАЏА

МИРЈАНА БАЏА

1947–2015.

1947–2015.

Оставила си траг који се не бирше
Тугу и бол који не пролази...

Нема речи утехе за губитак и бол.

Почивај у миру!
Нека те наша љубав чува...

Супруг ИЛИЈА, девер МИРКО, снаја МАРИЈА

Твоји најмилији: ћерка НАТАША, зет ЉУБА

и сестра МАРИЈА

и унуци ЛУКА и БОРИС
(126/77)

(127/77)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав сестри

МИРЈАНИ
БАЏИ
рођ. Обреновић

Драга наша Миро,
Разумели смо се без речи, осмесима, погледима пуним
топлине.
Сада Вас више нема. Остају само лепе успомене и болно
сазнање да више нећемо бити заједно.
Оставили сте траг који се не брише, доброту и племенитост која се не заборавља.
С љубављу и тугом помињаћемо Вас и чувати од заборава.
Увек Ваше „Пандоре”: Котеж, Миса, „Лек”, Центар,
„Здравље”, Стрелиште 1, Стрелиште 2, „Нана”,
Омољица, Дрогерија, Београд и помоћно особље

МИРЈАНА БАЏА

од ЧЕДОМИРА,
МАРИЈЕ, НЕНАДА,
МИОДРАГА и ЗОРИЦЕ

рођ. Обреновић

(214/187826)

Нека те анђели чувају!

,ПАНЧЕВАЦ
Твој брат МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ с породицом
(136/187671)

Последњи поздрав

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав драгом и вољеном бата Колету

(146/187682)

Наша драга тета

МИРЈАНА БАЏА

КОНСТАНТИН СТАМАТОВ
1938–2014.

МИРЈАНА БАЏА

МИРА
Поносни смо што сте били важан део наших живота.
С поштовањем породице ДИСТОЛ и ВЕЉКОВИЋ
(249/187919)

Бескрајни, плави круг у
њему, звезда.
МИЛКА с породицом

Милошеви другови: ЗОКИ САВИЋ, РАЈА, ЗОКА,
СТАВРА, НЕША, БОКИ, ТОДЕ, ЗОРАН ШЕВО,
ДАНЧЕ, САША ЦЕЦАРИЋ

Његове ћерке ДАНИЈЕЛА и СНЕЖАНА, зетови
ЗОРАН и СТЕВА и унуци ЖАРКО и НИКОЛА

(253/187926)

(241/187880)

(6/187403)
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Последњи поздрав драгом пријатељу и
другу

САВА ДАВИНИЋ

САВА ДАВИНИЋ

Последњи поздрав мом бати

САВИ ДАВИНИЋУ

19. I 1953 – 1. I 2015.

Последњи поздрав нашем драгом Сави од његових најмилијих.

од породица ТРАЈКОВИЋ, ТАПАЛАГА
и ТОМИЋ

од ЈЕЛИЦЕ, МИЛЕНКА, МИЛАНА
и ЈОВАНЕ

(20/187429)

(19/187428)

Ожалошћени: супруга СОФИЈА, ћерке ТАЊА
и ИВАНА и зет СИНИША

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав пријатељу

(61/187536)

Последњи поздрав дедатечи

Последњи поздрав нашем драгом

САВА
ДАВИНИЋ

ЂУРА
ЦРНИ

Последњи поздрав колегама од колектива АД
„Петрохемија” РЈ Електроснабдевање

ЂУРИ ЦРНОМ
1947–2015.

(173/187733)

САВИ
од комшија НИКОЛЕ,
БЕБЕ и МИЛЕТА

СРЂАН, ИВА и ДРАГАН

(171/187731)

(135/187665)

ЂУРИ

Поносни смо што си био део свих нас. Хвала на
свему.
Никада те неће заборавити: мајка СМИЉА,
супруга ЉИЉАНА, ћерка СЛАВИЦА и син
САША с породицама и брат БЕЦА с породицом

Последњи поздрав поштованом ујаку

Последњи поздрав драгом брату

После кратке и тешке болести преминуо је наш

БАТИ

МИРКО МОЛНАР

од ДУШАНА
с родитељима
(38/187475)

(39/187475)

Последњи поздрав од
супруга Пиште.

САВИ

После кратке и тешке болести преминуо
је наш

МИЛАН ИВАЊАК
ДАВОР, БОЈАНА и ЕМА

Нека те анђели чувају!
Сестра АНА

(145/187681)

(144/187681)

1953–2015.
Наш вољени је преминуо 10. јануара 2015. Сахрана је обављена 13. јануара, у 12 сати, на војловачком гробљу.
Најтужнија година у нашим животима.
Неутешна мајка СТАНА и супруга МИЛЕНА

Последњи поздрав нашем вољеном

(149/187696)

БОРИШКА
ГУЛИЋ

МИЛАН ИВАЊАК БАТА

1935–2015.

1952–2014.

Вечно ћеш бити у мом
срцу и чуваћу успомену
на тебе.

Наш вољени супруг и отац преминуо је 31.
децембра 2014, али ће заувек живети у нашим срцима.

Твој супруг ПИШТА

Ожалошћени: супруга СМИЉА, синови
ИВАН и МИЛАДИН, сестра АНА и ДАВОР
(143/187680)

(117/187639)

Последњи поздрав брату

РАДОВАНУ ЋИРИЋУ
1942–2015.
Наш вољени преминуо је 8. јануара, сахрањен је
10. јануара.
Ожалошћени: супруга СОФИЈАНА, син ПЕТАР,
ћерка ВЕСНА с породицом,
као и остала родбина и пријатељи
(192/187773)

МИРКО
МОЛНАР
1953–2015.

Последњи поздрав

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав комшији

БОРИШКИ
ГУЛИЋ

БОРИШКИ
ГУЛИЋ

1966–2015.

РАЈИ

Последњи поздрав
МИКА и ДРАГИЦА
с породицом

од породице ПОПОВ

(150/187696)

(164/187722)

Последњи поздрав

ШАНДОР НАЂ

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав теча

ШАНДОР НАЂ
ШАЊИКИ

1966–2015.
Волим те и видимо се.

од куме КАТЕ и кума
ПЕРЕ

од сина и снаје.

Станари зграде у
Душана Петровића
Шанета 3

(118/187639)

(116/187639)

(64/187543)

МИРКО МОЛНАР

од сестре АНЕ, зета
АЛБЕРТА и сестрића
РОБЕРТА.

Последњи поздрав од
рођене сестре АНЕ.

Породица
СТОЈАНОВИЋ

Породица КИКОВИЋ

(295/187995)

(294/187995)

(297/187997)

(296/187997)

МИРКУ
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С тужним срцем се опраштамо од наше најдраже маме, таште, баке и прабаке. Преминула је 5. јануара 2015, у 79. години, а сахрана је обављена 8. јануара, на војловачком гробљу.
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С болом и тугом обавештавамо рођаке и пријатеље да је наш драги супруг и отац

Последњи поздрав

САВИ
ДЕЧЕРМИЋУ

ЕВА МОЛНАР

САВА ДЕЧЕРМИЋ
1953–2015.

Ожалошћени: ћерке РУЖЕНКА и БОЖЕНКА, зет МАРТИН, унуци
ДАНИЕЛ с породицом, МАРТИНА и ЛУИС, КРИСТИНА
с породицом, ИГОР, као и остала родбина и пријатељи

Породица КОВАЧЕВИЋ
(268/187452)

преминуо 13. јануара, у 62. години.
Ожалошћени: супруга НАДА и ћерке ВИОЛЕТА и ВЕСНА
с породицама

Хвала ти за све и нека те нађели чувају!

(257/187931)
(111/187626)

На Бадњи дан отишао је заувек мој тата

Последњи поздрав нашем вољеном оцу, тасту и
деди

Последњи поздрав нашем вољеном оцу, тасту и
деди

САВА
ДЕЧЕРМИЋ
Ујаче, заувек ћеш бити
у мом срцу.

ЛАЗАР КОСТИЋ

САВИ ДЕЧЕРМИЋУ

САВИ ДЕЧЕРМИЋУ

1935–2015.

1953–2015.

1953–2015.

Заувек живиш у нашим сећањима.

Тешко је поверовати да те нема.

Твоја сестричина ОЉА
(251/187923)

Заувек ћеш бити у нашим срцима

Последњи поздрав

Ожалошћени: ћерка БИЉАНА, зет СТЕВАН
и унуци ЛАЗАР и МИЛОШ с породицом

Ожалошћени: ћерка ВИОЛЕТА, зет ДАРКО и
унуци УНА и УРОШ СИМИЋ

Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, зет ЖАРКО
и унуци МАРКО и МИЊА ГЛИГОРИЋ

(160/187714)

(258/187931)

(259/178931)

Последњи поздрав стрицу

10. јануара 2015, у 96. години, преминуо је наш

Последњи поздрав

ВЛАДИ
ПЕТРОВИЋУ
РАДЕТУ
МИЛОШЕВИЋУ

РАДЕ МИЛОШЕВИЋ
ЛАЗАРУ КОСТИЋУ

од пријатеља МИЦКА и ДУШКЕ МИЋИЋ
(159/187713)

1919–2015.
Сахрана је обављена 13. јануара, у 13 сати, на Католичком гробљу
у Панчеву.
Ожалошћени: синови МИЛАН и БРАНИСЛАВ, снаја АЗРА, унучад
БРАНИСЛАВ, ИГОР и САЊА, праунучад НЕМАЊА и АЛЕКСА,
сестра МИЛКА с породицом и остала родбина и пријатељи

од МИЋЕ, БЕБЕ и ДИТЕ
с породицама

Удружење пензионера
„НИС–Петрол”, РНП
Панчево
(129/187659)

(124/187653)

После дуже и тешке болести преминуо је наш

(105/187617)

Преминуо је наш

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ
1935–2015.
Наш вољени преминуо је 9. јануара, али ће заувек живети у нашим срцима.

НЕБОЈША АНДОВСКИ

ЛАЗАР КОСТИЋ

ВУКОСАВА

1935–2015.
Наш вољени преминуо је 6. јануара, али ће заувек живети у нашим срцима.

Неизмерно смо тужни што смо те изгубили, а
бескрајно поносни што смо те имали. Вечно ћеш
живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син ДРАГАН и унука НАТАША
(177/187739)

КУРЈАЧКИ

Ожалошћени: ћерка СНЕЖАНА, зет МИРЕ, унук
ВУК и унука МИНА

Ожалошћени: мајка ОЛГА и сестра ЉИЉАНА
с породицом

Последњи поздрав
снаји од девера БОБЕ
с породицом

(158/187773)

(3/187400)

(28/187448)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и прадеди

Последњи поздрав деда

МИЛУТИНУ ПЕТРОВИЋУ
ВУКОСАВА КУРЈАЧКИ

ЛАЗАР КОСТИЋ
Последњи поздрав брату Лаки од НИКОЛЕ, АНИЦЕ
и ЗОРАНА с породицом
(74/187557)

ЛАКИ
Кумови БИЉАНА
и МИЛАН
(303/4592)

1940–2014.
Последњи поздрав драгој мајци.
Мајко, хвала ти на свему што си учинила за мене. Почивај у миру! Воли те твој једини син Зоран.
Син ЗОРАН и снаја БОБАНА
(27/187448)

од синова БРАНКА и НЕДЕЉКА и ћерке
ЗОРИЦЕ с породицама
(157/187710)
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Анђеле наш

Анђеле наш

ПРЕДРАГ

ПРЕДРАГ ДЕЛИЋ

ПРЕДРАГ ДЕЛИЋ

ДЕЛИЋ

18. XI 1979 – 29. XII 2014.

1979–2014.

18. XI 1979 – 29. XII 2014.
Љубав је превелика, бол претешка, а туга за тобом вечна.
Сјај звезда и молитве наше нека те прате, кад не могу да нам те
врате.

Време пролази, а ти нам све више недостајеш.

Тешко је поверовати да

Време не лечи тугу, већ је још више појачава, али не може да избрише сећање на твоју љубав коју си нам несебично даривао.

ниси више с нама!
Нека те анђели чувају!

Супруга БРИГИТА и син ОГЊЕН

Мама и тата

Ујка МИШКО, сестра

(79/187569)

(80/1287569)

ЈЕЛЕНА и брат БОБАН
(151/187700)

С великим болом и тугом обавештавамо све пријатеље и родбину
да је наш драги

Последњи поздрав драгом зету

Кажу... у облацима живе само неостварени
снови.
Али греше... Ту заправо
бораве наши вољени с
којима се нисмо имали
времена ни опростити...

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ПЕЂИ

МИРОЉУБ РАКЕЗИЋ
изненада преминуо 11. јануара 2015. године.

ПРЕДРАГУ

ДЕЛИЋУ

ДЕЛИЋУ

1979–2014.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Породица
(83/187577)

Анђелки Максимовић,
рођ. Бранков, и Васи
Бати Бранкову, као и
њиховим породицама
искрено хришћанско
саучешће поводом смрти њихове мајке, баке,
таште и свекрве

ПРЕДРАГУ

Последњи поздрав најдражој тетки

Има нека моћ у добрим
људима,
они су јаки и после смрти.
Они и даље живе по својим речима и делима,
а највише по доброти
срца.
Ташта ЈУЛИШКА
и таст ПАЈА
(141/187673)

ПРЕДРАГ
ДЕЛИЋ

од баке МАРГИТЕ, ујака
ДУШАНА и ујне
СНЕЖАНЕ с породицом
(217/187835)

Никада нећемо заборавити твој лик, твој глас,
твој смех.
Породица КОЛАРИК
и породица ЧОЛИЋ

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

(207/187811)

1979–2014.
Сваја ОЛИНКА,
ПАШКО ЕДВИН
и течини ЛЕИЛА
и ВАЛЕНТИН

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша
драга

(140/187677)

Драга наша мама

ЉУБИНКА
БРАНКОВ

ЉУБИНКЕ

желе верници
хришћанске
адвентистичке цркве
Панчево

БРАНКОВ

Драгој баки Љуби,
последњи поздрав од
ЗОКЕ с породицом из
Лазаревца

рођ. Михајловић
од њених БОБАНА,
ГОЦЕ и МИЛАНА
ЂУРИЋА

(137/187672)

(138/187672)

БРАНКОВ

МИРЈАНА СУБОТИЋ

ЉУБИНКИ

25. VI 1925 – 24. XII 2014.

преминула 6. јануара, у 55. години. Сахрана је
обављена 8. јануара 2015.
Ожалошћени: супруг РАДОСАВ, ћерка
АЛЕКСАНДРА и син АЛЕКСАНДАР

Прошле су четири године, а твој ведар лик у нама с поносом буди дивне успомене.

Наша драга мајка, бака и ташта

(48/187496)

СОФИЈА МАРТИНОВИЋ

Увек те се радо сећају твоја деца

(139/187672)

Тужна срца и с болом обавештавам родбину и
пријатеље да је 10. јануара 2015, у 83. години,
преминуо

(75/187562)

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

ИЛИНКА МИЛКА ТАТОМИРОВ
1926–2014.

АЛЕКСАНДАР РАНИЋ

преминула је 20. децембра у Београду, а сахрањена 23. децембра 2014, у Долову.

ДРАГОСЛАВУ
од породице РАЈИЋ

Тугују за њом: ћерка ВЕРА, унука МАРИНА,
унук ЈОВАН и зет ДРАГАН

(285/187978)

(17/187415)

1932–2015.

ДРАГОСЛАВУ ЂОРЂЕВИЋУ
(235/187877)

10. јануара 2015. навршило се годину дана од смрти
нашег драгог

Наш супруг, отац и дедика

Заувек у срцу. Хвала ти за све.

од брата БОШКА, снаје ТАНЦИКЕ, ТАЊЕ и НЕМАЊЕ
с породицама

Твој син АНДРЕЈА и супруга ДОБРИНКА
(187/187702)

Последњи поздрав нашем драгом

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДРАГУТИНУ СПАСИЋУ

ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
заувек нас је напустио 6. јануара.
Ожалошћени: супруга НАДА, син ПЕЂА, снаја САЊА,
унука НИКОЛЕТА и унук ДАМЈАН
(222/187840)

ЈОЖЕФА ГОМБОЦА
Заувек у сећању најмилијих
(172/187732)

1937–2014.
Синови: РАША, ВЛАДА и СЛОБОДАН, снаје ДАФИНКА,
МИЛИЦА и РАДМИЛА и унучад ИВАНА, АЛЕКСАНДРА,
НИКОЛА, НЕБОЈША, МИЛОШ и МАРИЈА
(2/187396)

понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

Четвртак, 15. јануар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Опраштамо се од наше вољене супруге и мајке
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Последњи поздрав прија

Последњи поздрав драгој колегиници

ЉИЉАНИ
ЛОЗАНОСКИ

ЗОРИЦА НАКОНЧИЋ

од пријатеља
РАДМИЛЕ и МИРКА

ЉИЉАНИ ЛОЗАНОСКИ

1954–2017.

(106/197618)

Упокојила се на Божић, 7. јануара 2015.
Вечно ће за њом жалити супруг БАЦКО и син МИЛОШ

Колектив ЗЗЈЗ-а Панчево

(67/187546)

(109/ф)

Последњи поздрав драгој ћерки, супрузи, мајци,
свекрви и баки

Последњи поздрав сестри

С великим болом се
опраштамо од

ЉИЉИ

ЉИЉАНИ ЛОЗАНОСКИ

Нека те у тишини мира
прати наша љубав јача
од времена!
Породица ПЕРИЋ

(152/187701)

(72/187552)

Зоко, бол није у речима и сузама, него у души и нашим срцима, у
којима ћеш вечно живети.
Твоја мајка РАДМИЛА и сестра ВЕРИЦА СЛОВИЋ с породицом

ЉИЉЕ

1949–2015.
Заувек смо захвални за сву љубав коју си нам пружила. Остајеш вечно у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: мајка АНГЕЛИНА, супруг
ЖИВКО, синови ДРАГАН и ГОРАН, снаје
ЈАДРАНКА и ДРАГАНА и унуци МИЛОШ,
МАРИНА, МАРКО и ФИЛИП

(112/187630)

ЛОЗАНОСКИ

Последњи поздрав куми

Преминула је наша драга

од сестара ГОЦЕ, БУБЕ
и СВЕТЛАНЕ
с породицама

(162/187718)

Последњи поздрав тетка

ЉИЉИ
ЛОЗАНОСКИ
од породице ЋУРЧИЋ
(97/187604)

Последњи поздрав нашој колегиници

Последњи поздрав драгој

ЉИЉИ
од породице ГЛУШАЦ

ЗАГОРКА РАДОЈКОВИЋ

(260/187934)

1924–2015.

ЗОРИЦА НАКОНЧИЋ

Ожалошћени: синови МИРОЉУБ и СРЂАН,
снаје НАДА и ОЛИВЕРА и унуци НАМИР,
СТЕФАН, САРА и ИСИДОРА

медицинска сестра у пензији
Колектив Опште болнице Панчево
(108/Ф)

(212/187823)

С великом тугом и болом обавештавамо да
смо 10. јануара, у 70. години, изгубили нашег
вољеног тату и супруга

ЗАГОРКИ
РАДОЈКОВИЋ

Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав

МАРИ ЂАКИЋ
рођ. Ерски
Заувек ћеш остати у нашем сећању.
Сестра ВАНДА, зет
БАЦКО и сестричине
ЈОВАНА и МИЛИЦА
с децом
(248/2015)

Чуваћемо успомену с
поштовањем.

ЗОРИЦИ НАКОНЧИЋ

Проф. САВА ШКУНДРИЋ ЦАКА

од колектива Пријемно-ургентне службе

КАЈА, МИРА и МАРИЈА
с породицама

Оно што си нам подарио никада неће умрети.
Твоје IV-2

(234-187872)

(208/187817)

(213/4592)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав нашој

САВА
ШКУНДРИЋ
1945–2015.
Његови највољенији:
супруга БОЈАНА, син
ОГЊЕН, ћерка ДУЊА,
брат ЛАЗАР, снаја
ТАЊА, братанац
ИЛИЈА и братаница
ВИКТОРИЈА

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

(256/187943)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ

Проф. ЦАКА

МИЦА, ЦОКИ, МИЛОШ и БАНЕ
(95/187601)

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

САВА
ШКУНДРИЋ

САВИ
ШКУНДРИЋУ

ВАСИЋА с породицама

МИЋА НИКОЛИЋ

1945–2015.
од таште ДРАГИЊЕ,
свастике БИЉАНЕ,
ДАНИЦЕ и СЕЛЕНЕ

(255/187929)

(185/187760)

(262/187923)

Почивај у миру!
од РАЛЕТА и МИЋЕ

ЗОРАНУ МИХАИЛОВИЋУ
1937–2015.
од супруге ЈОВАНКЕ, деце ДУШАНА, СНЕЖАНЕ, ВЕСНЕ,
ЉИЉАНЕ и БРАНКЕ, зетова, снаје, унука и праунука
(223/187844)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

Драгом оцу и деди

С великом тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги

БРАНКУ ЦВЕТАНОВИЋУ

БРАНКУ ЦВЕТАНОВИЋУ
1938–2015.

1938–2015.
последњи поздрав и велико хвала за све лепе
тренутке које смо заједно проживели.

БРАНКО ЦВЕТАНОВИЋ

од сина ЗОРАНА и унука НОВАКА

1938–2015.
преминуо 11. јануара 2015, у 77. години. Сахрана је обављена 14. јануара, на Новом гробљу, у Панчеву.
Отишао си тихо и достојанствено, као што си и живео.
Твој драги лик ће увек остати урезан у нашим срцима и
души.
Ожалошћени: супруга ЦВЕТАНКА, ћерка ДРАГАНА, син
ЗОРАН, унуци МАТЕЈА, НОВАК и МАЈДА, сестре
ДУШАНКА и НЕВЕНКА, као и многобројна родбина
и пријатељи.

Твоји: ДРАГАНА, МАТЕЈА и МАЈДА

(205/187810)

(206/187810)

Последњи поздрав драгом брату

Обавештавамо вас да је изненада преминуо наш
драги супруг, отац, деда и брат

(204/187810)

БРАНКУ ЦВЕТАНОВИЋУ
Последњи поздрав чика

од сестре НЕВЕНКЕ, МИЛАНА, МИЛАНЕ,
ВЕСНЕ и ДУШИЦЕ с породицама
(201/187798)

МИОДРАГ ДРАГАН КНЕЖЕВИЋ
КНЕЗ
1. V 1957 – 7. I 2015.
Како се помирити са суровом истином да си нас
напустио ти чија је љубав била неизмерна. Био си
диван супруг, најбољи отац и најнежнији деда.
Поносни смо што смо те имали.
Твоји најмилији
(288/187982)

Драги наш

БРАНКО
БРАНКУ

ЦВЕТАНОВИЋ

С бескрајном тугом
опростили смо се од нашег драгог кума

Драги Чикане, последњи поздрав и нек ти је
лака земљица!

АЛЕКСА и НИНА

Последњи поздрав
Бранку од породице
ДАВИНИЋ

Твоји РАКОВИЋИ –
САНДРА, ДАРКО,
ФИЛИП и ПЕТАР

(233/187871)

(184/187757)

(168/187726)

БАНЕ
МИОДРАГА

Последњи поздрав комшији

Нашој драгој

последњи поздрав и нека те анђели чувају!

Увек ће нам остати у лепом сећању

МАРИ РАНКОВИЋ
1955–2015.

КНЕЗА
КНЕЖЕВИЋА

Снаха СМИЉА, синовац
и синовка ВУЛИЋ

Породица РАДУЉЕВИЋ

последњи поздрав од супруга БРАНКА и синова
МАРКА и МЛАДЕНА.

(169/187726)

(283/187975)

(229/187864)

Последњи поздрав чика

Последњи поздрав драгој

5. јануара преминула је
наша драга

МАРИ

АПОЛОНИЈА
ХОЛОК

БРАНКО
БРАНКУ

ЦВЕТАНОВИЋ

ЦВЕТАНОВИЋУ

Драги наш Бранко, како

МИОДРАГ
КНЕЖЕВИЋ

си тихо и нечујно жи-

од комшија у Стојана
Новаковића 1

Последњи поздрав
од ЦЕЦЕ, ЗОРАНА,
МАРИНЕ, СРЂЕ и ЧЕДЕ

стио. Нека ти је лака цр-

од кумова ШОЛЕТА и
ЖУДЕ с породицама

Увек ћеш бити с нама.
Друштво из центра

(170/187727)

(174/187736)

на земља! Вечно ћемо те

(130/187601)

(284/187976)

вео, тако си нас и напу-

БРАНКУ

РАНКОВИЋ

памтити.
6. јануара, изненада, у
43. години, преминуо је

Твој брат МИЛОРАД

БРАНКО ЦВЕТАНОВИЋ
Примите дубоко и искрено саучешће.
РАТКО и САНДРА ОСТОЈИЋ и ДЕЈАН
и АНДРЕА КАВЕЏИЋ

1955–2015.

и снаха ЉУБА

од породице
ФИЛИПОВИЋ

(167/187726)

(230/187865)

Последњи поздрав

БРАНКО
ЦВЕТАНОВИЋ
БОБА и БРАНКА

(236/187880)

(303/4592)

Последњи поздрав

1939–2015.
Ожалошћени: син
ЈАНКО, снаја ИРЕНА,
унуке ЕЛЕНА,
НАТАЛИЈА и унук
ДЕНИ с породицама
(216/187828)

Последњи поздрав

ФЕРЕНЦ
ЕРДЕИ
Ожалошћени: мајка,
син, брат и сестра
с породицом, родбина
и пријатељи
(242/187890)

БРАНКУ
ЦВЕТАНОВИЋУ
БРАНКО ЦВЕТАНОВИЋ

ФЕРЕНЦ ЕРДЕИ
Последњи поздрав од

Саучествујемо у болу који вас је задесио.
Породица ПОПОВ

СТЕФАН, ВЛАДА, ГОЦА
и ЈЕРЕМА

МАРТОНА с породицом

(237/187881)

(202/187801)

(299/188000)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

ФЕРЕНЦ
ЕРДЕИ

ОЛГИЦИ

1971–2015.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоја сестра КЛАРА
с породицом

Другови и особље
„Жутог лимана”

(300/188001)

(15/187422)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 15. јануар 2015.

Обавештавамо сву родбину, пријатеље и познанике да је после дуге и тешке болести, у 78. години, преминула наша драга супруга,
мајка, бака и ташта
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28. децембра 2014. престало је да куца срце нашег вољеног

ЗДРАВКА КРСТЕВСКА

ЈАНОША БИСАКА

ЗВЕЗДАНА ТАШИЋ
рођ. Калуђер
Сахрана је обављена 5. јануара 2015, у Нојбергу, Немачка, на месном гробљу, по православном обичају.

Никада те нећемо заборавити. Вечно ћеш
живети у нашим срцима. Поносно ћемо те
спомињати, љубављу чувати, а с тугом живети.

За њом тугују супруг НИКОЛА, ћерка МИРЈАНА, унуци ДАНИЈЕЛ
и АЛИСА и зет ВОЛФГАНГ

Сестра ЕРЖИКА и сестричина АНА
са супругом ИМРЕТОМ

(60/187535)

(50/187505)

1936–2014.

Последњи поздрав баби

1933–2015.
из Качарева
Хвала ти за несебичну љубав коју си нам подарила и срећни смо што смо те имали. Остајеш заувек у нашим срцима.
Твоја деца: ћерке ТРАЈАНКА, ЗОРИЦА
и СНЕЖАНА и син ДРАГАН с породицама
(43/187493)

Последњи поздрав драгој мајци

Последњи подзрав вољеном

ЗДРАВКА
КРСТЕВСКА

Недостајеш нам и чуваћемо те од заборава.
ТЕОДОРА, ЂЕНЂИ и ЖИКА
(51/187506)

(44/187493)

(47/187493)

Последњи поздрав драгој мајци

Последњи поздрав драгој мајци

ЗДРАВКИ

ЗДРАВКИ

ЈАНОШУ БИСАКУ

МИХАЕЛ БЕРАЦКА

НЕГОСАВИ
АЛЕКСИЋ

16. II 1936 – 4. I 2015.

1934–2015.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ЕВА, ћерка ЕВА,
зет МИХАЛ, син МИРКО, снаја АНА,
унучад ДАНИЈЕЛА и ВАЛЕНТИНА
с породицама, ИВОНА и ИГОР

Поштовани

Твоја унука МИРЕЛА,
зет ЗОРАН и праунук
ВАСИЛИЈЕ

од сина ДРАГАНА
и снаје РАЈКЕ.

РАДОМИР РАДОВАНОВИЋ
1961–2015.

(66/187544)

Са жалошћу обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. децембра
2014, у 76. години, преминуо наш вољени

Наш вољени преминуо је 4. јануара, али ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ЗВЕЗДАНА, синови
ДАРКО, МИЛОШ и МАРКО, ћерка МИЛИЦА,
снахе, унуци, као и остала родбина и пријатељи

КРСТЕВСКОЈ

КРСТЕВСКОЈ

од ћерке СНЕЖАНЕ,
зета МИЛОРАДА, унука
ВЛАДИМИРА и унуке
БРАНКИЦЕ.

од ћерке ЗОРИЦЕ, зета
СЛОБОДАНА, унуке
МАЈЕ и унука ПЕЂЕ.

(59/187531)

(46/187493)

(45/187493)

17. јануара 2015, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

НЕГОСАВА АЛЕКСИЋ
1934–2015.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на
тебе.

КРСТЕВСКОЈ

Увек ћеш бити у нашим
срцима, вољена и незаборављена.

(88/187583)

7. јануара 2015. преминула је наша драга

ЗДРАВКИ

Последњи поздрав
драгој мајци од ћерке
ТРАЈАНКЕ, унуке
ДАНИЈЕЛЕ, зета
БОЈАНА и праунуке
НИНЕ.

17. јануара 2015, у 11 сати, на Новом гробљу,
дајем годишњи помен
мом непрежаљеном супругу

У суботу, 17. јануара, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашем драгом супругу, оцу и деди

ИВАН ЖУНАЦ
1938–2014.

Син МИРОСЛАВ, снаја ЈЕЛЕНА и унук МИЛОШ

БАТА МИЛАН РАДЕТИЋ

(65/187544)

Ожалошћени: супруга
ЖИВКА, син ИГОР,
унуци ТИЈАНА, НАЂА,
ЕЛЕНА и ЂОРЂЕ
и снаје ЉИЉАНА
и МАРИНА

Последњи поздрав мајци

(68/187547)

Драгом теча

ЗЛАТИБОРУ
СТОЈКОВИЋУ

1952–2014.

ГОЈКУ МАНИЋУ

Време пролази, а туга за тобом вечно остаје.
Много нам недостајеш.

Породица

Његова неутешна
супруга ЈАГОДА

Твоји најмилији

(121/187651)

(123/187652)

(104/187016)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

ПОМЕН

ЈОРДАН

МИЛАН БАТА

МИЛАН

ЛЕСКАРОСКИ

РАДЕТИЋ

РАДЕТИЋ БАТА

НЕША и ЖЕЉКО

Прошло је седам тужних година откад ниси
с нама.
Твоји најмилији

1952–2014.
Годину дана прође, а
осташе бол и туга.
Увек у мислима твоје
сестре МИРЕ
с породицом.

Годину дана прође, а
туга и сећање остају заувек.
Сестра ВЕРА
с породицом

(42/187485)

(265/187946)

(220/187838)

(221/187839)

НЕГОСАВИ АЛЕКСИЋ
6. V 1934 – 7. I 2015.

ИВИ

С љубављу и поштовањем чуваће те од заборава
твоје ћерке: МАРИЈА, НЕДА, МИРЈАНА
и ЉИЉАНА с породицама

последњи поздрав од
породице ТИШМА

(92/187593)

(291/187984)

ПИЏ
2005–2015.

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

Заувек у нашим срцима.
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17. јануара 2015. даваћемо четрдесетодневни
помен драгом оцу

ГАВРИЛУ НЕШКОВИЋУ

СЕЋАЊЕ

16. јануара навршиће се две године од смрти наше вољене

БИЉАНЕ КОВАЧЕВИЋ

ЖАРКО РЕПОВИЋ
8. I 2009 – 8. I 2015.

из Омољице
Отишао си с болом у срцу и тугом у души.

БРАНКО
КРСТИЋ

Године пролазе, а туга и успомене трају.

Твоја деца: ВЕРА, ЉУБИЦА и СТЕВАН

С љубављу породица

(81/187570)

(264/178945)

Пролази и друга година пуна туге и бола. Вечно
смо ти захвални на љубави, брижности и доброти коју си нам пружила. Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о теби с поносом причамо и да те никада не заборавимо.
Твоји најмилији: супруг ВЕЛИЗАР, ћерке МАЈА
и ВЕСНА, унуке ДЕЈАНА, АНЂЕЛА и ДАРЈА
и зетови ДЕЈАН и ДАРКО
(198/187791)

10. јануара 2015. навршила се година од смрти нашег драгог оца,
свекра и деде.
Породице КРСТИЋ
(1/4592)

12. јануара 2015, на Новом гробљу, дали смо
годишњи помен

17. јануара навршиће се четрдесет дана откад
није с нама

19. јануара 2015. навршавају се четири године
од смрти нашег вољеног

СНЕЖАНА ИГЊАТОВИЋ

ДУШАНА ЋУЛИБРКА

1962–2014.

1966–2014.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(5/187402)

СНЕЖАНА ИГЊАТОВИЋ
Молим сате да те врате
траговима њеним ходам тихо
као да је ту.
Све још мирише на њу
и дан и јутро што ће доћи.
Твоји: ЗОРАН, НИКОЛА и МАРИЈА

Брат ДРАГАН, снаја АНКИЦА, братанице
МАРИЈА и ЈЕЛЕНА с породицама

1952–2011.
Време не ублажава празнину у нашим срцима.
Неизмерно нам недостајеш.
Твоји: супруга СОФИЈА, синови ДРАГАН
и ЖЕЉКО, снаје MARTHA и КАТАРИНА и унуци
ДУШАН и АНТОНИЈЕ

(302/188011)

(218/187836)

(246/187910)

Увек ћемо те волети и за тобом жалити.

Сећање на драге родитеље

СЕЋАЊЕ

ВРБИЦА

ВЛАДИМИР

1989–2015.

1994–2015.

Примаријус др ЖИВАН
ПОЗНАТОВ
16. I 2005 – 16. I 2015.

Син РАТОМИР с породицом и син ТОМИСЛАВ

Породица

(161/187716)

(119/187642)

СЕЋАЊЕ

МИША ГРГИЋ

15. I 2009 – 15. I 2015.

14. VII 2012 – 14. I 2015.

ЈОЦЕ

МИРА и ОЛИВЕРА
(200/187794)

ПОМЕН

КРСТЕ
ВЕРИЦЕ
ЖИВКОВИЋ
Волимо те!
Сестра ОЛГИЦА
и сестричине МИРЈАНА
и ИВАНА
(286/4592)

ВЕРИЦЕ
ЖИВКОВИЋ

ЋОСО

НЕДЕЉКО

Пет година откако није
с нама наша драга

Седмогодишњи помен

МИРОСЛАВА
ПОПОВ

ЈОКА

С поштовањем њихови најмилији

из Баваништа
Успомену на њу чувају
ћерке ЉИЉАНА
и СВЕТЛАНА
с породицама

(166/187725)

(14/187471)

8. јануара 2015. даваћемо четрдесетодневни
помен нашој

8. јануара 2015. даваћемо четрдесетодневни
помен нашој

15. јануара 2015. навршиће се три године откако ниси с нама

СТАНИ
СТОШИЋ

СТАНИ
СТОШИЋ

ВЛАСТИМИР
МЛАДЕНОВИЋ

Заувек у мислима.
Супруг ВУЈИЦА, ћерка
ЈАГОДА, син
МИОДРАГ, зет ЈОВАН
и снаја ВЕРИЦА

2012–2015.
Чувамо те од заборава.
Супруга БАРБАРА,
ћерка ВЕРА, унук
ДАРКО и унука
БИЉАНА

(29/187451)

(147/187687)

40 година

Много нам недостајете.

(110/187624)

У суботу, 17. јануара,
навршава се четрдесет
дана од смрти

(13/187418)

ЋУК

НЕМАЊЕ

Заувек у срцима ваших најмилијих

У суботу, 17. јануара
2015. године, навршава
се четрдесет дана од смрти наше сестре и тетке

(114/187634)

СЕЋАЊЕ

ПАВЛОВИЋА

ЗОРИЦА
УГЉЕШИН

Породица

рођ. Перовић
из Старчева
12. I 1998 – 12 I 2015.
С љубављу
и поштовањем супруг
МИЛУН и ћерка ВЕРА

С љубављу и тугом твојих најмилијих.

Четрдесет дана и шест месеци од смрти наших
драгих

СПАСОЈЕ
БУКУР

РАДУНКА
МАРКОВИЋ

1931–2001.
Велики људи никад не умиру. Остају да живе у
успоменама оних који су их волели и поштовали.

Заувек у сећањима.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
2001–2015.

ТОМИЋ

НАДИ
СТОКИЋ

11 година

СВЕТИСЛАВ
ИЛИЋ

Заувек ће остати у нашим срцима.
Сестричина ИВАНА
с породицом

11. I 2003 – 11. I 2015.
Недостајеш нам.
Супруга ЗОРИЦА
и ћерке РАЈКА
и БРАНКА

Од заборава те чува
с породицом

Заувек у мислима с љубављу.
Унуци СРЂАН, САЊА,
БОЈАН и ДАРКО

(289/4592)

(10/187410)

(18/187427)

(30/198450)

супруга КРСТАНА

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Двадесет година није с
нама наш супруг и отац

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЏЕМАЛ
МЕХАНОВИЋ

ЏЕМАЛ МЕХАНОВИЋ

ТОМА

1939–2005.

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ
17. I 2002.

МАРКОВИЋ

Љубав и лепе успомене заувек ће те чувати у нашим срцима.

Десет година је прошло
откад је наш пријатељ
остао само у сећању.

Породица

Породица ШКОРО

С поштовањем
породица

(232/187870)

(211/187825)

(210/187821)

Живот без тебе није исти.

21. I 1995 – 21. I 2015.

С поносом и љубављу чувамо успомене.
Једногодишњи помен нашем драгом

17. јануара 2015, у 10.30, на Новом гробљу, обележићемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

Тугују за тобом мајка, деца и супруга
(191/187771)

17. јануара 2015. даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном супругу, оцу, свекру и деди

СЛАВКУ АВРАМОВУ

МИЛЕНИ КОСТАДИНОВ

15. I 2014 – 15. I 2015.

1934–2014.

Сећање и туга остаће вечно у нама.
Твоји најмилији: ЈЕЛКА, ЈАСМИНА,
МИЛАН и САША

Не прође дан а да на тебе не мисле супруг
ЂОРЂЕ, ћерке ЦЕЦА и СНЕЖА с породицама

(190/187770)

(175/18778)

ВОЈИСЛАВУ ВЛАЈКОВИЋУ
1939–2014.
Време не умањује бол због вечног растанка.
Ожалошћени: супруга ВЕРА, син ДРАГАН, снаја МИЛА и унуци
ВОЈИСЛАВ и АЛЕКСАНДАР

Иза тебе је остао неизбрисив траг.

17. јануара навршава се шест месеци откако ниси с нама

Доброта и племенитост се не заборављају.

АЛЕКСИЈЕВИЋ

(178/187741)

СЕЋАЊЕ

ГАВРИЛОВИЋ

ДРАГАН ТРИМОВСКИ

БОСИЉКА
ДАКИЋ

МИЛОРАД

КАТА

1966–2015.

2005–2015.

1956–2014.
С поносом те помињемо, с тугом и болом живимо, јер си нас прерано напустио.
Твоји најмилији: супруга МИЛИЦА, син
МИЛАН с породицом и ћерка ИРЕНА
с породицом

ЗАГОРКА

и

ВУКАШИН

1982–2015.
Ћерка МИРКА
(194/187782)

(181/187751)

2008–2015.
Живиш у нашим срцима.

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

Породица

(193/187774)

(188/187767)

17. јануара навршава се
шест месеци откако нас
је напустио

14. јануара 2015. навршава се година од смрти наше драге

СТАНОЈКЕ

Недостајеш нам.
Породица

(215/187821)

(279/187970)

БОРА ОСТОЈИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(179/187743)

МАКСИМОВИЋ

Увек ће га се радо
сећати породице
БАЛАЋ и КОЧОВИЋ
(182/187751)

(197/187789)

ЂУКИЋ

Иза нас је још једна тужна година, једна велика
празнина, једно дивно сећање на тебе.
Твој живот траје у нама, нашем болу и сећању.
Мама ВЕРА и сестра КАТАРИНА

У суботу, 17. јануара, у 11 сати, на Православном гробљу, даваћемо петогодишњи помен

ВЕКЕЦКИ

1968–2000.
Чувамо те од заборава.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

ТРИМОВСКИ

20. I 1992 – 20. I 2015.
војник

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

Сећање на наше родитеље

ЈАГОДА
ДРАГАН

ДЕЈАН БОНИШ

СЕЋАЊЕ

КАТИЦА

ДУШАН

17. јануара 2015. изаћи ћемо на гробље и обележити годину дана од смрти мајке Катице и две
године од смрти оца Душана.
Време не може да избрише сећање на вас и љубав коју сте нам пружали.
Ћерке ЈАСМИНА и ЉИЉАНА, унука ЈЕЛЕНА и
зет МЛАДЕН
(219/187835)

17. јануара 2015. навршава се годину дана откад је преминула

17. јануара 2015. навршава се година од смрти

НЕДЕЉКО

НЕДЕЉКО

ИЛИЋ

ИЛИЋ

1949–2014.
Прошла је година, тешка без тебе, али ћеш
увек бити с нама.
Супруга СТОЈА са
сином ГОРАНОМ
и снајом КРИСТИНОМ

1949–2014.
Вољени никад не умиру. Увек си с нама у срцу и мислима.
Твоја ћерка СЛАВИЦА,
зет БРАНКО и унуци
АЛЕКСА и ДУШАН

НАДА
БАНОВИЋ

БАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син НОВАК, снаја
СНЕЖАНА
и унук ЛАЗАР

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг СТОЈАДИН
с породицом

(281/187971)

(280/187971)

(225/187848)

(99/187608)

НАДЕ
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У четвртак, 15. јануара,
у 11 сати, на Православном гробљу, даваћемо
четрдесетодневни помен нашем драгом

Наши драги мама и тата

У четвртак, 22. јануара 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо

ЛИТВИНОВИЋ

четрдесетодневни помен нашем најдражем

МИРЈАНА
1942–2000.

и

ЧАСЛАВ
1937–2004.

живе у нама и нашој деци кроз приче, песме и сећања. Много нам недостају.
Кћери: АНЕЛА и СЕЛЕНА, зетови
ОЛИВЕР и ГОРАН и унуци ВУКАН,
ВЛАДИМИР, АНДРЕЈА, ИГОР и ЧАСЛАВ

РАДИСЛАВ ПЕКИЋ
1948–2014.

(153/187706)

ЖИВИ
ЋУРЧИЋУ
1938–2014.
Вољени никада не умиру...
Супруга ВЕРА, син
ЗОРАН, снаја
МИРЈАНА и унуци
СЛОБОДАН и МИЛАН
(96/187603)

СЕЋАЊЕ

Драги наш Рале, тешко је стегнути срце да не боли, душу да не пати,
сузе да не теку. Много нам недостајеш.
Увек ћемо Те се сећати с љубављу и тугом.
СТОЈАН
Твоји најмилији: супруга ЛАНА, син ЖЕЉКО, ћерка САЊА
и унуци УРОШ и НЕМАЊА

ДАРИНКА
ЂУКИЋ

МИЛЕНA
КУРЈАК

(195/ф)

15. I 1984 – 15. I 2015.

17. I 2010 – 17. I 2015.

ВАСИЉЕВСКИ
1927–1997.
Породица
ВАСИЉЕВСКИ
(134/187664)

У суботу, 17. јануара 2015. године, даваће
се годишњи помен мојој милој

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 17. јануара 2015, у 11 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, давати годишњи помен
нашем драгом

Никада вас неће заборавити
ваши најмилији

Тужна је година без нашег вољеног

(209/187820)

Десетогодишњи помен

Наша драга тетка

ЂУРЕ КРСТИЋА

БОЖАНИ ПАНИЋ
Помен ће се обавити на гробљу Котеж, у
12 сати.
Још увек је туга дубоко у срцу, али ти
ипак у њему почиваш.

СВЕТИ МАЈСТОРОВИЋУ
За нама је година туге због одласка најбољег супруга, оца, таста и деке.

КЛЕН

Много нам недостајеш.

Твоја МЛАДЕНКА

БОРКА, ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО,
ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН

(228/187862)

(155/187707)

21. јануара навршава се
шест месеци од смрти
нашег племенитог оца,
супруга и зета

КАТАРИНА

15. јануара се навршава годину дана откад није
с нама наш драги и вољени

ЛЕПОСАВА
1938–1985.

2005–2015.

Десет година откако ниси с нама, али те се радо
сећамо.

Већ тридесет година
спава с анђелима.
Никада је нећемо заборавити.

Син НИКОЛА
с породицом

НЕЦА и СЕЛЕНА
с породицама

(189/187768)

(154/187700)

СИНЂИЋА

Драга мајко, две године
су прошле, у срцу туга,
на гробу тишина, у кући
велика празнина.

(199/187793)

Време пролази, а бол и
туга заувек остају.
Породице СИНЂИЋ
и ТОПИЋ

Твоја ћерка ДУШАНКА
с породицом

(91/187591)

(183/187752)

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

СЛАВКО
РЕЛИЋ

(89/187586)

СВЕТО МАЈСТОРОВИЋ

Отац ПЕТАР и брат НИКОЛА с породицом

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

21. I 2008 – 21. I 2015.
С љубављу чувам успомену на нашу заједничку срећу.
Супруга ЈОВАНКА

Време пролази, а успомене и сећања на Тебе
трајно остају.

ТОДОРА

(196/187784)

МИЛОШЕВИЋ

Најдражи наш!

БОЈА ЧУБРИЋ

Нека те у тишини вечног мира греје наша љубав јача од заборава!
Породице КРСТИЋ
и МИЛАНОВИЋ

Годишњи помен

ЈУРАЈ СТАЗИЋ МАЦКО
18. I 1998 – 18. I 2015.
Нека Твоја душа почива у миру, а Твој лик дубоко привржен нашим срцима, остаће вечити спомен наше љубави.
Воле Те Твоја БОЈАНА и Твоја деца ЈАДРАНКА
с момцима и ВЕСНА са САЊОМ и ЛУКОМ
(133/187664)

ЈОВАНКА
ВУЧИЋЕВИЋ
Њени најмилији
(180/187749)
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20. јануара навршавају
се три године откад није с нама наш драги

СЕЋАЊЕ
Прошле су две тужне године без нашег најдражег оца

БЛАГОЈЕ БОКШАН

СРЂАН МЕДИЋ

1955 – 16. I 2012 – 2015.

1961–2012.

Панчево
Благоје, ја се надам да ћеш доћи, али тебе
нема.

ВОЈО ГАЧИЋ
2013–2015.

Помен даје мајка
(86/187581)

22. јануара 2015, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

„На свету ништа лепше
не може да постоји
него што је наша љубав
према црно-белој боји.”

Чувају те од заборава
твоји: кћерка САЊА,
супруга НАДА и сестра
ЉИЉАНА
(277/187963)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РИСТА
ВУЈНОВИЋ

ДУШАНУ ГРБИНУ
Син ДРАГАН с породицом
(290/ф-5)

17. јануара 2015. навршавају се две године од
смрти супруга, оца, свекра и деде

Сећање на девера и
стрица

18. јануара навршава се
тужна година откако
није с нама наш вољени

1952–2014.
Помен обележавамо неутешним и горким
сузама. Носимо те у срцу и сваким даном
спомињемо твоју доброту и љубав којом
си зрачио.
Твоји: супруга СВЕТЛАНА, ћерке
МАРИЈА, ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА, унука
ИВАНА, брат ЉУБИША, снаја НАДА,
сестра ДРАГИЦА и зетови МИЛЕ, ЈОВАН
и ДЕЈАН

2007–2015.

Породица
(76/187564)

СЕЋАЊЕ

(247/187916)

БРАНКО ЛУЈАНСКИ

ПЕТАР

17. I 2013 – 17. I 2015.

БРАНКО

Док год се сећамо и мислимо на тебе, живећеш с
нама.
Супруга ЛЕЛА, синови КОСТА и ЗОРАН, снаја
САЊА и унуци ТАМАРА и УРОШ
(87/1897582)

ЛУЈАНСКИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 17.
јануара, у 11 сати, на православном гробљу у Банатском Брестовцу, давати годишњи помен нашој вољеној

ДАЛФИНА
СТЕФАНОВ
14. I 2002 – 14. I 2015.

МИРКОВИЋ

Снаја ЂИНА с децом

1936–2014.
Супруга НЕВЕНКА и
син РАДЕ с породицом

У нашим си срцима.
Ћерка СЛАВИЦА
с породицом

(98/187697)

(224/187847)

(73/187553)

РУСКИ ФИЛИПОВИЋ
17. јануара 2015, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ

ГРНЧАРСКИ

Време пролази, али сећање на тебе не бледи.
Твој супруг КРСТА
(131/2015)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

ВЕРА
11. I 1997 – 2015.

ИВАН
16. I 2005 – 2015.

ДАМЊАНОВИЋ

Ваши најмилији

Остаћеш да трајеш вољен у нашим мислима и
срцима.
Твоји: АНЂЕЛ, ЗОРА,
НАДА и ВЛАДАН

(85/187580)

(176/187737)

Стално сте нам у мислима.

С поштовањем и љубављу чувамо те од заборава

СТОЈАН
РИСТИЋ

ДУШАНУ
ДАМЊАНОВИЋУ
Саме и неутешне
ЉИЉА и МИЛИЦА

18. I 2014 – 18. I 2015.
Драга мајко, памтимо, волимо и чувамо у нашим срцима светлу успомену на тебе.
Твој син ВЕЛИЗАР с породицом

Супруга ЈАСМИНА, син
ВЛАДИМИР
и унук МАТЕЈА

(82/187576)

(132/1787661)

(203/187807)

19. јануара 2015. навршавају се двадесет три године
откао није с нама наш

СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
МИЛИЦА ВУЧИЋЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР АЦА КОНСТАНТИНОВИЋ

7. III 1932 – 13. I 2011.
Породица
(293/187988)

Увек ћеш живети у нашим мислима и срцу.
Твоји најмилији
(90/187587)

БИСЕРКА
СИМЕУНОВИЋ
1990–2015.
Твоји ЗОРАН и ВЕРА
(115/187638)

понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима
од 8 до 13 сати
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19. јануара је тридесет година откако сам
остала без мог јединог брата

ЖУЛА

У среду, 14. јануара, у 10 сати, на Новом
гробљу, обележили смо четрдесетодневни
помен нашем вољеном

ДУШАН

НИНОСЛАВ

1933–2014.

1993–2015.

пола године

22 године

Живите у нашим срцима вољени и непрежаљени, ваши најмилији.
На гробље излазимо у суботу, 17. јануара, у 11 сати.
Неутешна супруга и мама БОЖАНА ЖУЛА

МИЛАН САВИН МИЋА
Мићо, Бода ће жалити до краја живота за
твојим прераним одласком. Сваког дана
обилазим нашу вечну кућу – капелу.
Твоја сестра ВИДА и зет ЈОВИЦА

(32/187458)

ЗОРАНУ ЋУКОВИЋУ

Сине једини, мајку си у сузама оставио.
Дошао је и твој рођендан.

Сећање на кума

С љубављу и поносом ћемо те помињати,
заувек у срцима носити, с тугом и великом празнином живети.
Мајка ВОЈИСЛАВА, супруга ВЕСНА
и ћерке НАДА и ИВАНА с породицама

(62/18758)

У суботу, 17. јануара 2015, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом и вољеном сину и брату

МОМЧИЛА

(58/187525)

ЈАГОДИЋА

ДУЛЕ КАЈАЛИЋ

СЕЋАЊЕ

2011–2014.

Сине, кажеш: мајко, да знаш
колико волим децу, а ја теби, сине мој,
мајка те воли, па смо заједно плакали.
Сине мој, мајка те школовала, пратила
на море, у Италију, Шведску, слала са
браћом.
А мајка те је спремила за вечну кућу.
То је најтежи бол.
Мајка ЈОВАНКА

УРОШЕВ

И даље осећамо захвалност што смо те имали и
тугу што смо те изгубили.
ТИНКА
с АЛЕКСАНДРОМ,
ЈЕЛЕНА, ЖАРКО
и кума КАТАРИНА

ПРЕДРАГУ КРСТИЋУ
ПЕЂИ
Нека те анђели чувају, Пеђо!
Твоји: мама СНЕЖА, тата РАЛЕ и брат
НЕНАД
(142/187678)

(243/187892)

(122/187652)

АЛЕКСАНДАР

МИЛЕНКО

17. XII 1997.

11. I 2007.

СЕЋАЊЕ

Заувек ћете остати у нашим срцима.
Ваши најмилији
(244/187904)

14. јануара 2015. године, у 11 сати, даваћемо
четрдесетодневни помен нашем драгом

18. јануара навршавају
се три године од преране смрти

Пре четрдесет дана напустила нас је наша драга
мајка, бака, прабака и ташта

РАДА КАРАС
11. I 1998 – 11. I 2015.

ЂУРИ
ЂУКИЋУ
Заувек у мислима.

ВЕЛИЧКОВ
КИНЕЗ
18. I 2012 – 18. I 2015.

ОЛГА ПЕШИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомене
на тебе.

С поштовањем и тугом породице АДАМОВ,
ВАСИЉЕВИЋ, ГРЧКИ, МИХАИЛОВИЋ
и СТОИЉКОВИЋ

Твоји најмилији

Супруга НЕГИЦА,
ћерка ЈЕЛЕНА, син
ЗОРАН, зет БОЈАН,
снаја ДРАГАНА и унуци
ВЛАДА, ЈОЦА, УРОШ
и СТРАХИЊА

(163/187720)

(52/187510)

(70/187550)

рођ. Грчки
1921–2014.

17. јануара дајемо годишњи помен

МИОДРАГ

СЕЋАЊЕ

Помен мајци

ЈАНКОВИЋ

Туга и бол никада неће
престати.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА

РАДМИЛА

ТРИФУНОВИЋ

ТРИФУНОВИЋ

8. I 2004 – 2015.
Има нешто што не умире – то су љубав и сећање на тебе.
Ћерка ЈАСМИНА
с породицом

8. I 2004 – 2015.
Заувек у срцу и души.
Твоји: син ИВАН
и унуци МИЛОШ
и МИРОСЛАВ

(53/187514)

(54/187512)

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(113/187631)

14. јануара навршиле су се
четири тужне године откако није с нама наш вољени

БОЖИДАР ЛАЛИЋ

7. I 2011 – 7. I 2015.
Време и туга не пролазе, заборава нема...
Мајка БОСА, брат ДУШАН, БОЈАНА, СВЕТЛАНА,
КРИСТИЈАН и СТЕФАН
(33/187460)

ЗАРИЈЕ
ИВАН

БОЖИЦИ

МИЛИВОЈЕ

БРАЈКОВИЋ

УЗЕЛАЦ

СЛОБА
С тугом његова
породица

20. I 2008 – 20. I 2015.
Успомене и сећање заувек остају.
Супруга СЕВДА
и ћерке МИРА и ВЕСНА
с породицом

Време тече, иду дани, а
туга за тобом остаје.
Твоја МИРЈАНА

(186/187761)

(93/1897598)

(34/187469)

СТЕФАНОВИЋ

ПОМЕН
16. јануара 2015. навршава се годину дана од смрти наше мајке, баке и прабаке

ЈОКА
из Омољице

30. XI 2014.
Никада вас нећемо заборавити.
Породица
(128/187658)

ФЕРЕНЦ
КЕРЕКЕШ
Живећеш вечно у нашим срцима.
Супруга ИЛОНКА, син
ФЕРЕНЦ, снаја
МИРЈАНА
и унука МАРИНА
(125/187656)

СМИЉЕ ТРЊАНАЦ СУЛИК
Тугују породице ТРЊАНАЦ и ЈУРИЧАН
(63/187540)

Четвртак, 15. јануар 2015.
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11. јануара навршава се шест месеци откако ниси с нама

У четвртак, 22. јануара 2015, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћу помен мојој јединици

СЛАВИЦА ВЕЛИЧКОВСКИ
1957–2014.
али наш бол и туга не престају и никада те нећемо заборавити.

Десет је година откако су преминули наши непрежаљени

Твоја мајка СТОЈАНКА с породицом

МИРЈАНИ ЗОРИЋ

КАРА

(21/187430)

1960–2012.
Успомене на све најлепше тренутке које смо
проживели с тобом и
даље чувамо у нашим
срцима. Вољени не умиру. Помен дајемо у суботу, 17. јануара, у 12
сати.

Тугом овенчане три године, у срцу утехе нема. Само је
време прошло. Велика љубав, бол и празнина у мом срцу остају.

8. јануара 2015. навршавају се две године
неизмерне туге што смо
те изгубили...

АЛЕКСАНДАР ДАРИНКА
8. I 2005.

До гроба твоја неутешна мајка МИЛИЦА
(71/187551)

13. I 2005.

ЈОВАН
24. III 2005.

Тугују за њима њихови најмилији.
(531/187455)

СОФИЈА
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МАРИНКОВИЋ

СТЕФАНОВ

ДАНИЦА

1996–2015.
Твоји најмилији

Супруг ВАСКРСИЈА
и деца МИЛАН,
ДРАГАН, МИРА, ЗОРА,
ДЕСА и МИЛКА
с породицама

Задњу жељу коју си пожелела ниси дочекала,
али си добила две златне праунукице.
Никад те нећемо заборавити. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(148/187694)

(12/и)

(37/187474)

ЏАКИЋ

ЈОВАН ЂУРИШИЋ

ДРАГАНА

ИЛИЈА

14. I 2010.

11. јануара 2015. навршава се четрдесет тужних дана од смрти нашег брата

25. VIII 2014.
20. јануара се навршава четрдесет дана од смрти
нашег оца и деде

Време пролази, а сећања на вас остају.
Ваши: ЈОВАНКА, ВЕСНА и ДАНИЛО

15. јануара навршава се
седам година од смрти
супруга

(36/187472)

СЛАВЕ
ЈАКИМОВСКИ
Чуваћемо те од заборава, памтити по добру и с
поносом помињати.
Сестра ЉУБИНКА
с породицом
(8/187407)

СЛАВЕ
ЈАКИМОВСКИ
Уместо да се радујемо,
ми за тобом тугујемо.
Сестра МИЛЕВКА
и брат МИЈАЛЧЕ
(7/187406)

У недељу, 11. јануара, давали смо четрдесетодневни
помен.

13. јануара 2015. навршава се седаманест година откад нас је напустио

ВЛАДИМИРА РАДУСИНОВИЋА
Време које је прошло није ублажило тугу за тобом. Волимо те. Почивај у миру!

АЛЕКСАНДАР

Ћерке МАРИЈА и МИЛЕНА и унуци МАРКО,
ОГЊЕН, САРА, МИЛИЦА, МИРОСЛАВ и ЛАЗАР

АРСЕНОВ

(9/187407)

ПЕТАР ДАБИЋ
Драги наш Ацо, и после
две године сваког дана
нам недостајеш. Волимо
те и мислимо на тебе.
Твоја породица

Заувек ће бити у нашим
срцима и лепом сећању.
Син ВЕЛИМИР, снаја
РАДА и унуци ПЕТАР
и АЛЕКСАНДАР

(25/187445)

(24/187444)

СОФИЈА РАДОВАНЧЕВ
Година је прошла, а ти ћеш бити заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији
(261/187940)

10. јануара 2015. навршава се осам година откако није с нама наш
драги син, брат, сестрић и стриц

ПРЕДРАГ
ЈАНИЋИЈЕВИЋ

(41/187484)

СТОЈАН

Породица ЈАКИМОВСКИ
(55/187514)

(23/187435)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈЕ
МАРИНКОВИЋ

ПЕТАР

РУСКА, МИТРА, НЕВЕНКА и БОШКО

2004–2015.
Увек те се радо сећају
и помињу твоји
најмилији: супруга
ТАНКОСАВА, син
ГРУИЦА, снаја
ЉИЉАНА и унуци
МАРИЈА и НИКОЛА.

(69/187548)

(22/187434)

ТОДЕ

НАТАЛИЈА БОГОЉУБ
1993–2015.
БУБЕ

1980–2015.

2012–2015.

Двогодишњи помен

ГАЈИЋ

ДРАГАНА СТЕФАНОВ

СЛАВЕ ЈАКИМОВСКИ

НЕСТОРОВСКИ

(26/187445)

Никада те нећемо заборавити.
Колегинице из Агенције „Дневник”

Много ми недостајеш. У
срцу остаћеш вечно вољен, а у мислима никад
незаборављен.
Супруга РУЖИЦА
СПАСЕНОВСКИ

СЕЋАЊЕ

Мајка АНЂЕЛИНА,
брат НЕНАД, братанци
и остала родбина

СЕЋАЊЕ

КОНСТАНТИНА
СПАСЕНОВСКОГ

ВИДОСАВА

25. V 1924 – 19. I 2000.
27. I 1927 – 16. II 2004.
Успомену на вас чува породица ГАЈИЋ.
(240/187883)

БОГИЋ
1992–2015.
Заувек си у нашим срцима.
Твоје сестре ЈУЛКИЦА
и ИВАНКА
с породицама
(11/187411)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

РАДЕТУ НОВАКОВИЋУ
Увек ћеш нам недостајати.
Твоји најмилији
(49/187500)

понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Четвртак, 15 јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
24. децембра: Нађу – Александра и Александар Суботић; 25. децембра: Дуњу –
Тијана и Дарко Чикош; 26. децембра: Елену – Наташа Наумовски Рошу и Марко
Рошу.

Добили сина
25. децембра: Лазара – Ружица и Александар Цвитковац, Алексеја – Дајана и Стефан Мошић; 26. децембра: Енеса – Катарина Живковић и Џемал Рамовић, Лазара – Александра и Милош Паунковић; 28. децембра: Јакова – Бобана и Александар Јовић; 29. децембра: Николу – Данијела и Бранко Мићановић.

УМРЛИ
27. децембра: Владо Вранић – 1960, Атанас Стојковски – 1934, Драгољуб Арамбашић – 1941, Драгутин Спасић – 1937; 28. децембра: Милан Косановић – 1929,
Естер Пуркар – 1927, Данајило Каранфиловски – 1934, Митра Станишић – 1933, Наталија Цветановић – 1934, Миливоје Кузманов – 1957, Живојин Станковић – 1936,
Душан Ђурђевић – 1935, Јанош Бисак – 1951; 29. децембра: Предраг Делић – 1979,
Драгица Манасијевић – 1943, Олга Димитријевић – 1942, Стана Тасевска – 1941,
Вера Драгишић – 1938, Љубица Бабин – 1954, Радмила Јаковљевић – 1937, Дринка Шаманц – 1945; 30. децембра: Лајош Пал – 1932, Мирослав Кравар – 1947, Милош Попов – 1936, Иванка Јеминовић – 1948; 31. децембра: Милан Ивањак – 1952;
1. јануара: Мита Крстин – 1968, Видосава Гулић – 1937, Сава Давинић – 1953, Ђурица Павковић – 1939; 2. јануара: Васа Новаков – 1943; 3. јануара: Спасоје Марјановић – 1929, Ђура Црни – 1947, Милан Орлић – 1931, Јонел Воштинар – 1939, Божидар Зенг – 1955; 4. јануара: Александар Личина – 1922, Зоран Глигоријевић –
1938, Михаел Берацка – 1936, Мелча Шкријељ – 1933, Александар Јанковић – 1930,
Радованка Ракић – 1961; 5. јануара: Аполонија Холок – 1939, Ева Молнар – 1936,
Мића Станковић – 1940, Чедомир Маневски – 1951, Божица Шкрбић – 1930, Милован Новичевић – 1938; 6. јануара: Лазар Костић – 1935, Миодраг Вијатов – 1933,
Ференц Ердеи – 1971, Неранџа Лазовић – 1938, Зоран Михајловић – 1937, Мара
Стојановић – 1939, Мирјана Суботић – 1960; 7. јануара: Петар Бељић – 1929, Милош Топић – 1920, Милосава Остојић – 1940, Зорица Накончић – 1954; 8. јануара:
Радован Ћирић – 1942, Шамуел Керекеш – 1929; 9. јануара: Владимир Петровић –
1935, Мара Ранковић – 1955, Марија Мирковић – 1926, Радмила Николић – 1925,
Милан Лазаревић – 1922; 10. јануара: Александар Ранић – 1932, Раде Милошевић
– 1919, Марија Томевски – 1932, Борис Гулић – 1935, Мирко Молнар – 1953, Милован Максимовић – 1956; 11. јануара: Мирјана Баџа – 1947.
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Речи су састављене од следећих слогова: А, БА, ВО, ДО, КА, КО, ЛА, ЛИ, МА,
МИ, НА, НА, НАЦ, НИН, НО, О, О, РА, РА, РОШ, ТА, ТИ, ТОР, ША.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. спонзор, дародавац, 2. велика као ова, 3. новосадски шаховски ФИДЕ мајстор (Красоје), 4. савезна држава у САД, 5. суров
човек, насилник, 6. комушина, шапурина, окомак, 7. место у источној Србији
код Петровца на Млави.

7

1
2
3

СИМБОЛ ДАНА ПРИМИРЈА (М = Л)

5
6

ОНА НАМ ТАЈИ ДАН МИРА
ИГРАЛА У Оспоравати,
ЖОК
противити се
„ДИНАМО”
(стр.)

Јелен
великих
рогова

Јуришни
поклич

Међуна- Индустрија Француска
родни
текстила
фабрика
војни савез
(скр.)
аутомобила

Симбол
астатина

Хемијски
елемент

Силно,
снажно

Аутономна
покрајина
(скр.)

Немачки
филозоф
(Фридрих)

Симбол
азота
Планина у
Бугарској

Млин на
водени
погон

Трг. предузеће (скр.)
Изражавање
гнева (мн.)

Химна
свецу
Удата у
друго племе

Коначно да и вама сване. Избо-

долази као спас. Заступајте само
себе и гледајте да приликом промена које долазе нађете себи најбоље место. Очекујте новчани добитак – и то мало већу количину
од оне којој сте се надали.

рили сте се за положај који већ
дуго прижељкујете. Сатурн се
приближава вашем сунцу, па будите опрезни у вези с тим шта и
кога желите. Када се остваре, неке жеље могу донети и проблеме.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Многи би пожелели да су на вашем месту што се финансија тиче, јер се много тога коначно
разрешава. Љубав вас потпуно
обузима, па се препустите том
љубавном заносу и уживајте.

Прави је тренутак да направите
радикалне резове. Не одбијајте
позив особе коју већ дуго желите
– пакујте кофере и на пут. Период самоће и повучености је за
вама. Направите неку лудост.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Највише времена проводићете
на послу – заузети, с главом у
папирима и претрпани обавезама. Укључите и партнера у свој
пословни живот и олакшаћете себи много тога. Преморени сте.

Одредите шта су вам главни

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Бити на
нечијем
спроводу

животни циљеви и крените храбро напред. Промене су на видику, па се спремите да их дочекате. Љубав је коначно ушла у ваш
живот, па је прихватите – може
дуго трајати.

Партнер вас у свему подржава
и то вам много значи. Главни
проблем је ваша несигурност.
Ако планирате проширење породице, сада је прави тренутак за
то. Одлично се осећате.

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

2

3

4

2
3
4

Лична
заменица

Трећи вокал
Петља

Сирће

Слогови: ВИ, ВИ, ЗЕР, ЈА, НА, НА, НИ, НИ, РЕ, РЕ, СТА, СТА,
ТА, ТА, ТЕ, ТИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. вежбаоница за јачање мишића,
2. војник који није у сталном саставу, 3. италијански филмски
редитељи (браћа), 4. дати коме стан, населити.

Додавање
камате на
главницу
Општински
комитет
(скр.)

(22. 11 – 21. 12)

Цела
Ознака за
Немачку

Оштар
акценат
Први вокал
Врста
ударца у
каратеу

РЕШЕЊЕ – Квадрат 7 х 7: донатор, оволика, Нотарош, Алабама, тиранин, окомина, Рашанац. Слоговни лик 4 х 4: теретана, резервиста, Тавијани, настанити. Анаграм: Наталијина
рамонда. Скандинавка: окупирати, Паратетис, опак, н, тп,
ни, тропар, Ито, и, она, Бојана Радуловић, капитализација, ок,
читава, акут, воденица, атеми.

Стега,
негве

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

1

Лош,
зао

ОДБОЈКАШИЦА СА
СЛИКЕ

Пакао кроз који сте пролазили
је иза вас. Ослободите се страха
и напетости и нађите баланс у
свему. Потражите помоћ стручних људи ако из онога чему тежите желите да изађете као победник. Будите упорни.

Близанци

1

Преисторијско
море

Творац
модерног
Јапана
Старогрчки
свештеник

(23. 10 – 21. 11)

Изненадни пословни пут вам

Насилно
заузети
страну
земљу

Ауто-ознака
Ниша

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Право је време да се мало позабавите нерешеним питањима која имате у вези с наследством.
Ако вам се укаже прилика да некуд отпутујете, не двоумите се,
јер постоји могућност да некога
упознате.

7

Шта год и како год да радите,
исплатиће вам се. Питања у вези са старим дуговима и наследством поново ће бити актуелна.
Пријатни тренуци у кругу породице. Партнер вам у свему даје
снажну подршку.

Бик
У фирми у којој радите може
доћи до неке реорганизације,
али схватите то као изазов издржљивости и не пренагљујте са
одлукама. Новац који већ дуже
време очекујете коначно стиже,
али и брзо одлази.

АНАГРАМ

4

(23. 9 – 22. 10)

ница јер имате велику дилему:
питате се да ли да уђете у потпуно нов и ипак ризичан посао или
да останете на сигурном, па како
буде. Ту одлуку ћете морати да
донесете сами.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Већ дуже време вас мучи неса-

ВЕНЧАНИ
8. јануара: Јелена Живановић и Драган Милошевић; 10. јануара: Ивана Димитријевска и Адријан Нежић, Слободанка Петровић и Тибор Бакаш, Бојана Несторов и
Владимир Здравковић.

Ован
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Четвртак, 15. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ ПО ЈУЛИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ

АПСОЛУТНО РОМАНТИЧНО УЗ ВОЛА НА РАЖЊУ
Након „белосветске” Нове године, са стандардне две недеље закашњења, дочекана је и
она домаћа – српска Нова година, по јулијанском рачунању времена, које је, према неким подацима, на овим просторима установљено у 17. веку. Пре тога Срби су, уз Византијце или Русе, користили
и онај најстарији календар записан у Библији, према ком
смо сада ушли у 7523. годину.
У сваком случају, српска
Нова година, изузев почетком
деведесетих година, нема ни
приближно толики значај као
она „права”, поготово кад пада на радни дан.
Међутим, то не значи да је
они жељни провода неће својски прославити...
Поред очекиваних журки по
кафанама и клубовима, овог
пута се већ традиционалном
обележавању српске Нове године на Тргу неолита у Старчеву придружило и Удружење
грађана Љубитељи старе Пиваре. Ова група људи, махом

Печена месина на Тргу Ђорђа Вајферта
угоститеља, уз подршку Града слободно прославља након на ражњу, а у дворишту пиваје организовала прву масовни- одласка комуниста с власти.
ре коју је уздигао поменути
је посећену новогодишњу журНа Тргу Ђорђа Вајферта, у велики Панчевац биле су изку по „јулијанском” календару поподневним сатима, у уто- ложене рукотворине и ђакона отвореном откако се она рак, 13. јануара, окретао се во није чланица удружења „Бо-

наз Шандор”, „Петефи Шандор” и „Тамаши Арон”, тако да
су грађани по релативно пристојним ценама могли да се,
након сочног залогаја у виду
говедине с ражња, засладе и
домаћим лењим питама, шамролнама или салчићима. Према речима организатора, део
прикупљеног новца биће прослеђен у хуманитарне сврхе
некој од установа којој је то
најнеопходније, о чему ће накнадно обавестити јавност. У
оквиру манифестације, коју је
с триста хиљада динара спонзорисао Град, наступио је познати састав „Апсолутно романтично”, а ово би требало
да је само први у низу догађаја који афирмишу избеледели
дух панчевачког пиварства.
Нешто касније је почео да се
пуни и старчевчаки Трг неолита. Тамо су дочек седми пут организовали Месна заједница
Старчево и бројне институције.
Као и досад, уз музику са разгласа било је обезбеђено бесплатно и богато послужење
(кувано вино, врућа ракија, чај,

крофне...), а у поноћ је приређен вишеминутни ватромет.
Празнично расположење
осећало се и у бројним клубовима и кафанама. Једно од
интересантнијих места за љубитеље опуштеног провода уз
рокенрол звуке био је кафе
„Бабис”, омиљено састајалиште урбане елите. Тамо је наступао, може се рећи, клупски
састав – „ПХ бенд”, а специјални гост био је је и уредник
„Панчевца” Синиша Трајковић, који је на себи својствен
начин отпрашио незаборавни
хит загребачке групе „Психомодо поп” – „Фрида”. Иначе,
ово се може сматрати и увертиром „ПХ бенда” пред одлазак на свирку у Албанији, где
ће их примити и амбасадор
Србије, иначе панчевачки зет.
Када је реч о кафанским забавама, наша екипа се затекла
и у „Ђерму”, где се до зоре певало и играло уз одличне тамбураше, а слично је било и у
многим другим угоститељским
објектима.
Ј. Филиповић
Старчевачки трг

„Бабис”

„Ђерам”

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева
Драге читатељке и читаоци, „Панче- број телефона, као и следећу потписану
вац” је у сарадњи са спонзорима ове ру- изјаву:
„Изјављујем да прихватам пропозиције
брике, фирмом „TorteCo” и посласти’Избора најлепше торте Панчева’. Изчарницом „Голуб”, покренуо „Избор
јављујем и да сам једини аутор
најлепше торте Панчева”, који
/ једина ауторка рецепта и
ће трајати до краја маја
фотографије јела које
следеће године. Сваког
вам достављам. Сагламесеца најуспешније
Победник за
сан/сагласна сам да
учеснике очекују вредј
а
н
у
а
р
о
с
в
о
ј
и
ћ
е
текст рецепта и фотоне награде у виду проЦД за украшавање торти
графију јела имате
фесионалног послаправо да користите и
стичарског алата и маи модле за фондан и
објављујете без протеријала, а посебно
чоколаду
сторног и временског
атрактивни
поклони
ограничења и у свему преприпашће победницима
ма својим потребама”.
на крају читавог избора.
Све то пошаљите на адресу reПошаљите нам рецепт и оригиналну фотографију торте коју сте сами cepti@pancevac-online.rs или поштом
направили и декорисали. Приложите на адресу „Панчевца”: Трг краља Петра
своје податке – име и презиме, адресу и I број 11, с назнаком: „Избор најлепше
торте Панчева”.
Уколико објавимо ваш рецепт
и фотографију, то значи да сте
ушли у ужи избор за победника месеца и да имате шансу да освојите
вредан поклон. Најбољи аутор торте за јануар, кога ће одабрати професионални декоратери из посластичарнице „Голуб”, освојиће ЦД
за украшавање торти и модле за
фондан и чоколаду.
На крају читавог избора између победника сваког месеца одабраћемо
троје најбољих, којима ће припасти
следеће награде:
3. место – сет за декорисање са
дуготрајном дресир кесом од импрегнираног платна са шест металних наставака,
2. место – алат за израду јестивих
цветова и букета с књигом у пуном
колору која садржи упутства за израду и
1. место – комплет целокупног
алата за украшавање торти и израду декорација за торте, који садржи 177 делова.
Ове заиста вредне поклоне о којима сваки талентовани посластичар
сања обезбедио је „TorteCo Shop”.

Н А Ј Б О Љ И ОВЕ НЕДЕЉЕ
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Ивана Ђурђев из Долова. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за јануар. Ивана, честитамо!

БЕЛА НУГАТ ТОРТА
Коре: шест беланаца, 200 г шећера и кашика сирћета. Кад се умути у чврст шам, додати 100 г сецканих ораха. Пећи на 180 степени. Овако испећи три коре.
Жути фил: 18 жуманаца кувати на пари са 18 кашика шећера у праху. Пред крај кувања додати једну велику белу чоколаду „милка” од 300 грама. Посебно умутити пенасто два маргарина с додатком
слатке павлаке („витал”), па сјединити с претходно охлађеним филом. Додати у фил још 250 г слатке павлаке, уз лагано мешање, и још 300 г препржених самлевених лешника. Овим филом премазати прву и трећу кору.
Бели фил: умутити 250 г слатке павлаке, па изрендати 300 г чоколаде „милка noisette” и лагано измешати.
Редослед: кора – жути фил – кора – бели фил – кора – жути фил.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОДОВИ ОСТАЛИ НА УБУ
Иако су поражене,
„лавице” оставиле
добар утисак
У суботу с Јединством
у Панчеву

УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАНА АКЦИЈА
ЗА НАЈМЛАЂЕ

СПОРТ ИЗНАД СВЕГА
Спортски савеза нашега
града успешно је окончао
акцију под називом „Спорт
изнад свега”, у којој су се
најмлађи фудбалери, кошаркаши, рукометаши и
одбојкаши из нашега града
и околних места дружили и
уживали у утакмицама.
Већ
традиционално,
Спортски савез је окупио децу пред Нову годину у жељи
да им део распуста и претпразнично време прође у
игри. Последње недеље старе године Хала спортова на
Стрелишту и дворана у Банатском Новом Селу биле су
попришта ове све посећеније акције.
На фудбалском турниру у
нашем граду тријумфовали
су малишани из Школе фудбала „Мика Антић”, који су
у финалу били бољи од
Мундијала и победили са
6:3. Учествовали су још тимови Динама и Аса из Качарева. Већ наредних дана на
истом терену су били млади
рукометаши. Динамо је савладао Јабуку с 15:6 у финалном сусрету. На турниру
су играле и екипе Долова и
Качарева. Велико интересо-

вање је изазвао кошаркашки
турнир који је такође одигран у нашем храму спорта.
На паркету су се дружили и
играли Тамиш, Крис-крос,
Младост из Омољице и Борац из Старчева. У последњем дуелу Младост је била
боља од Крис-кроса, па је
победила с 37:34.
На крају се спортски караван преселио у Банатско
Ново Село, где је игран одбојкашки турнир. Домаћин
је у финалу био бољи од Одбојке 013, а надметали су се
и Младост из Омољице и
Долово. Виђене су лепе
утакмице.
Пре свих резултата и такмичења жеља организатора
је била да се деца друже и забаве, а баш то се и дешавало
на свим сусретима. Дечаци и
девојчице су уживали на терену, свако од њих је за успомену добио мајицу, а могли
су да се освеже соковима и
сендвичима. Задовољство
нису крили ни први људи
Спортског савеза Панчева,
који су истакли да се овако, с
најмлађим учесницима, најбоље промовишу здрав живот и спорт.
С. Д.

НОВОГОДИШЊИ СПОРТСКИ БАЛ У ЈАБУЦИ

УВЕК ДОБРА ЗАБАВА
Већ по традицији, први људи РК-а Јабука из истоименог места организовали су
још један новогодишњи бал.
Добри домаћини су окупили све оне који су им
помогли да у прошлој години њихов клуб буде стабилан. Зато и не чуди да
смо видели бивше и садашње играче спортског колектива из Јабуке, као и
угледне спортске раднике

на признања су додељена
Николи Марковићу, бившем тренеру, сада првом
стратегу Југовића из Каћа и
кадетске селекције Србије,
те Жикици Милосављевићу, који с великим успехом
сада предводи овај тим.
Поред тога што су организовали добру забаву, челници РК-а Јабука су били
домаћини и традиционалног турнира. Пред пуном

После краткотрајне паузе
утакмицама једанаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Суперлиги за одбојкашице.
Панчевачке „лавице” су гостовале на Убу и поделиле
мегдан са обреновачким Тентом. Домаће играчице су и
пре почетка меча важиле за
апсолутног фаворита, нарочито због чињенице да је Динамо играо ослабљен, без првог техничара Бојане Радуловић, која је каријеру наставила у Румунији, и коректора,
повређене Јелене Новаковић.
И поред тога, Панчевке су
оставиле одличан утисак, а да
је било мало више спортске
среће, резултат је могао да буде и другачији. Тент–Динамо
3:0, по сетовима 25:21, 25:19
и 25:19.
Од почетка утакмице се водила изједначена борба, а резултатска „клацкалица” је виђена све до самог финиша првог сета. Иако се чинило да ће
Динамо без бивше репрезентативке Бојане Радуловић бити лак залогај за Обреновчан-

ке, младе али борбене „лавице” демантовале су све гледаоце у новоотвореној дворани
на Убу. Упркос поразу, врло
добру партију су приказале
Наташа Божић, Јелена Лазић
и Јелена Петров.
На другој страни, Обреновчанке су играле готово без
грешке, а предводила их је
сјајна Јелена Станимировић,
која је, са седамнаест поена,
била нерешива енигма за
Панчевке.

Готово идентична слика виђена је и у другом сету. Играло се поен за поен све до резултата 16:16. Иако у улози
аутсајдера, Јелена Петров и
њене саиграчице су се равноправно носиле с фаворитом, а
онда је Тент успео да се „одлепи” на три поена разлике
(21:18) и да тај део утакмице
мирно приведе крају.
Трећи сет је донео нешто јачу доминацију Обреновчанки,
које су успеле да направе осет-

ТИЈАНА – БУДУЋНОСТ СРПСКЕ ОДБОЈКЕ
Талентована одбојкашица Динама Tиjaнa Стojкoвић на правом је путу да постане наша нова спортска звезда.
Наиме, од 8. до 11. јануара у Суботици је одржан квалификациони турнир за Првенство Европе, на коме је кадетска селекција наше земље остварила сјајан учинак и максималним резултатом савладала Швајцарску, Украјину и
Француску, па се квалификовала за шампионат Старог континента, који је на програму крајем марта.
Тијана је у сва три меча играла као стартер, па је дала велики допринос новом успеху српске одбојке. Нема сумње да
је у овој талентованој играчици ЖОК Динамо добио велико
појачање за будућност, а уколико буде наставила вредно да
тренира, може бити и ослонац репрезентације наше земље.

нију разлику, али се борбене и
упорне гошће нису предавале.
Серијом поена успеле су да
унесу нову неизвесност у овај
дуел, али за коначан преокрет
нису имале снаге.
Тренер Динама Александар
Владисављев на располагању
је имао следећи састав: Николина Ашћерић, Јелена Лазић,
Катарина Симић, Нина Коцић, Милена Спремо, Наташа
Божић, Јелена Петров, Катарина Петровић, Сања Ђурђевић, Драгана Марковић,
Александра Владисављев и
Бојана Станковић.
После ове рунде шампионата „лавице” и даље заузимају шесто место на табели Суперлиге, а већ наредног викенда биће на новом, великом
искушењу. У Халу спортова на
Стрелиште долази Јединство
из Старе Пазове, још један
фаворит, али и тим против
кога млади састав Динама нема шта да изгуби. Уколико буду играле пожртвовано и борбено као на Убу, Панчевке могу пружити достојан отпор
још једном квалитетном ривалу.
А. Живковић

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ

АЊА СЈАЈНА И У НОВОМ САДУ
На самом крају прошле године у Новом Саду је одржано
Првенство Србије у кадетској,
омладинској и апсолутној категорији у малим базенима.
Право да наступе имали су и
момци и девојке из иностранства, па је конкуренција била
на завидном нивоу. Близу 400
такмичара се нашло на старту
елитног надметања, а међу њима и петоро динамоваца, које
су предводили тренери Марко
Спасов и Никола Винцер.
Поново је блистала наша
суграђанка Ања Цревар. Она је
освојила пет одличја и оборила чак седам државних рекорда. Млада Панчевка се као прва попела на победничко постоље после наступа на 200 м

краул, леђно и мешовито.
Друга је била на 200 м прсно и
делфин. После ових успеха
организатори су је прогласили

за најуспешнију такмичарку
на првенству наше земље.
Ниску медаља за клуб из нашега града допуниле су Алек-

сандра Цревар и Наташа Праскало. У својој старосној групи Наташа је била прва на 200
м леђно, док је Александра заузела треће место после пливања 200 м краул.
У Новом Саду се надметао
и Пливачки клуб Спарта из
Панчева. Очекивано, одлична је била Јована Богдановић, српска репрезентативка. Она је освојила златну
медаљу на 200 м прсно у апсолутној конкуренцији и по
светским пливачким таблицама остварила највреднији
резултат на такмичењу за
жене. Јована већ годинама
тренира под будним оком
Ненада Јовића.
С. Д.

ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА СПОРТСКИХ ВЕТЕРАНА ПАНЧЕВА
из Панчева. Нису изостале
ни новинарске екипе, јер
сарадња медија и РК-а Јабука и јесте за пример. Уз
богату трпезу и музику, у
опуштеној атмосфери разговарало се о развоју спорта, посебно о томе како да
рукометаши Јабуке остваре свој циљ и пласирају се
у виши ранг на крају ове
сезоне.
Као и увек до сада, награђени су најзаслужнији за
постигнуте успехе, а посеб-

халом навијача на терену су
се нашли дечаци и девојчице који су играли мини-рукомет. Надметала су се четири тима Јабуке и Динама,
али резултати тих сусрета
нису били у првом плану.
Промоција рукомета, који
је у Јабуци спорт број један,
добила је пун смисао. Насмејани учесници, задовољни гледаоци и поносни организатори испунили су
очекивања.
С. Д.

ЊИХОВО ИСКУСТВО ЈЕ ДРАГОЦЕНО
Панчево је и данас, упркос
тешкоћама у финансирању,
значајан спортски град у Србији, а добри резултати и богата спортска традиција могу
се још више унапредити великим искуством и угледом
бивших спортиста који су у
прошлости афирмисали град
на обалама Тамиша и Дунава,
сјајним резултатима, освајањем титула и организовањем
великих манифестација – са-

општено је у понедељак у
просторијама Спортског савеза Панчева, на првом састанку панчевачких спортских легенди, успешних тренера, организатора такмичења и спортских радника.
Овај скуп спортских ветерана сазван је на иницијативу
бившег секретара популарног
панчевачког СОФК-а Ђорђа
Славковића, с циљем да се у
оквиру Спортског савеза офо-

рми удружење или секција
спортских ветерана, који би,
захваљујући свом дугогодишњем искуству и постигнутим резултатима, дали велики допринос данашњем развоју панчевачког спорта.
Првом састанку је присуствовало десетак легендарних панчевачких спортиста,
тренера и спортских радника,
међу којима су: Златко Сајков, Љубомир Станишић,

Мира Косановић, Владимир
Деановић, Војислав Новков,
Драган Адамовић, Душан Новаков и Пера Мамула.
Ову иницијативу су подржали и Дарко Јовичић, председник Спортског савеза, и Александар Фаркаш, члан Градског
већа задужен за спорт, који су
се на крају првог састанка упознали с плановима и будућим
активностима спортских ветерана из нашега града.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

АНА ВИЛЧЕК
У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Добар рад с млађим категоријама у Тениском клубу Динамо почео је да доноси одличне резултате. Међу осталим клинцима који су одавно
скренули пажњу на себе, сада
се сјајним резултатима истиче и Ана Вилчек.
Наша млада суграђанка је
успела да стигне до финала на
Првенству Србије за тенисерке до 12 година, које је одржано у Суботици, а исти резултат је постигла и на међународном турниру „Београд
опен”.
Оно што је још важније, јесте чињеница да је Ана добила позив да наступи и за репрезентацију Србије. Први
меч у дресу с националним
грбом треба да одигра већ
крајем месеца у Турској.
Ана Вилчек је сјајном
игром оправдала поверење
свог тренера Милана Полића,
а уколико буде наставила да
ради овим темпом, од ње се
добри резултати тек могу очекивати.
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ТАМИШ НАСТАВИО УСПЕШАН НИЗ
Панчевци
тријумфовали
и пети пут заредом
Краљевчани
без шанси
У дванаестом колу КЛС-а кошаркаши Тамиша победили
су Слогу из Краљева са 78:56,
по четвртинама: 18:9, 20:19,
19:12 и 21:16. Сусрет у Хали
спортова на Стрелишту пратило је око 300 гледалаца.
То је била пета победа заредом изабраника Бојана Јовичића, па су сада Панчевци
усамљени на четвртом месту,
са две победе више од првих
пратилаца: Вршца, ОКК Београда и Спартака. Против
увек неугодних Краљевчана
Тамиш је играо ослабљен, без
плејмејкера Ђорђевића, као и
првог центра Вујовића, док је
Коматина раније отишао у
Бугарску, где ће наставити каријеру. Не треба заборавити
ни још увек ровитог Хукића,
па кад се све набројано узме у
обзир, нова победа момака из

нашега града још више добија
на значају.
Треба рећи да ни Слога у
Панчеву није играла у најја-

ТАБЕЛА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ПЕШИЋ НАЈБОЉИ
У ВОЈВОДИНИ
Тениски клуб Динамо има
чиме да се похвали. Његов
члан Алекса Пешић проглашен је за најуспешнијег играча до четрнаест година у Војводини у 2014.
Том признању су претходили дугогодишњи напорни
тренинзи. Алекса је почео да
тренира са шест и по година,
а у досадашњој каријери је
освојио преко 50 пехара. У
2013. је, поред признања за
најбољег играча у Војводини,
добио и награду за једног од
најбољих спортиста града
Панчева.
За Алексин успех су заслужни његови тренери Младен
Вуковић, Мики Ћосић и Миша Лазаров. Пешић је одличан ученик осмог разреда
ОШ „Исидора Секулић” и дугује захвалност свим наставницима за разумевање због
изостанака с наставе, а посебно разредном старешини Зорици Станкић.
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чем саставу, али је и овог пута
били достојан ривал. Све до
последње деонице гледали
смо занимљив дуел, али не толико квалитетан. Ипак, домаћин је од почетка сусрета константно одржавао двоцифрену предност. У самом финишу, кад је све већ било одлучено, гости су баш попустили,
па се на крају на семафору
појавио скор од 22 поена „вишка” на страни Тамиша.
Играч утакмице био је Игор
Кесар. Нанизао је 21 поен и
имао четири скока, али је оставио и сјајан општи утисак.
Слободно се може рећи да је
центар домаћина био доми-

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА
Ужице: УЖИЦЕ–БОРАЦ

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Уб: ТЕНТ–ДИНАМО

3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА

78:56

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШАХОВСКИ ТУРНИР
У БЕОГРАДУ

МАРКУ ТРОФЕЈ
ВИДИКОВЦА
Недавно је у нашем главном
граду одржан велики шаховски турнир за млађе категорије под називом „Трофеј Видиковца”. Учествовало је
прeкo 100 млaдих играча из
вишe грaдoвa и клубoвa, a
jeдини прeдстaвник нaшeгa
грaдa биo je млaди Maркo
Mилaнoвић.

ФУДБАЛЕРИ БОРЦА „ЗИМУЈУ” НА ДЕСЕТОМ МЕСТУ

У НАСТАВКУ ПРВЕНСТВА БОЉЕ ПАРТИЈЕ
По завршетку прошле сезоне
фудбалери Борца били су близу уласка у Српску лигу, али
нису успели. Почетком новог
шампионата у Војвођанској
лиги „Банат” подмладили су
тим, ослонили су се на фудбалере из своје омладинске
школе, па су јесењи део првенства завршили на десетом
месту.
На крају првог дела сезоне
одржан је заједнички састанак управе клуба и фудбалера

и закључено је да су у овом
тренутку постигнути реални
резултати ако се има у виду с
каквим тимом су Старчевци
започели трку за бодове.
– С обзиром на то да смо
имали јаку конкуренцију, каква одавно није виђена у нашој лиги, остварили смо солидан успех. Тим је потпуно
подмлађен и морам истаћи да
су играчи својим радом и залагањем на утакмицама показали да поседујемо квалитет и

ИВАН ПЕТКОВИЋ, ТРЕНЕР ЖРК-а ПАНЧЕВО

ДОБАР РАД УВЕК ДОНЕСЕ РЕЗУЛТАТ
Рукометашицама ЖРК Панчева је у прошлој сезони за само један гол измакла позиција која их је водила у доигравање за Супер Б лигу. Ипак, та
чињеница није умањила сав
труд и знање којима су се девојке истицале. После кратког
разочарања Иван Петковић,
први тренер екипе, кренуо је у
још жешћи рад.
Током припрема за наредну
сезону циљеви су јасно постављени, а када је такмичење
кренуло, постало је евидентно
шта доносе квалитетан рад и
марљивост на терену. Панчевке су без пораза окончале први део такмичења, с великим
изгледима да на крају првенства у Првој лиги остану на
лидерском месту. Девојке су
играле с много жара, а у свакој утакмици, у гостима или
код куће, показале су далеко
већи ниво од потребног у рангу у којем се такмиче. Сусрети
с главним конкуренткињама
најбоље су илустровали колико је ЖРК Панчево у овом
тренутку надмоћнији од оста-

нантан на паркету. Уз њега се
истакао и Драган Крушчић,
који игра стандардно добро, а
не треба занемарити ни његових 19 поена. Душан Милошевић је био најбољи актер сусрета у Краљеву. На почетку сезоне, а ни сада, није имао милости против Слоге – убацио је 16
кошева. Давор Перак, капитен
екипе, два пута је био успешан
из три покушаја иза линије
7,25 м, а посебно је била важна
„тројка” у последњој деоници,
када су Панчевци дефинитивно „преломили” противника.
Већ смо рекли да ово није
било најбоље издање Јовичићевих пулена, без обзира на
високу предност на крају меча, али треба истаћи квалитет
играча када и поред слабије
партије побеђују. Догађало се,
не тако давно, да су наши суграђани губили већ добијене
утакмице, али је за сваку похвалу то што су извукли поуке. Сада следи серија тешких
утакмица, а у наредних пет
кола могло би доћи до коначног расплета. Може ли КК Тамиш и до Суперлиге?
Тихо, без велике помпе, Перак и његови саиграчи већ су
урадили огроман посао. Ако
се Ђорђевић и Вујовић ускоро
опораве, треба се надати и новим успесима. Добро је што се
око клуба не ствара велика еуфорија, ради се у миру и с јасно пројектованим циљевима,
а све већа посећеност на утакмицама доказује да пет победа у низу никога не остављају
равнодушним. Посебно не оне
који знају тренутни квалитет у
Кошаркашкој лиги Србије.
С. Дамјанов

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

лих тимова. Заслуге за постигнуто припадају и младом
стратегу Петковићу, амбициозном тренеру који зна како да
оствари зацртани циљ.
– Наравно да смо сви у клубу задовољни како смо завршили први део сезоне. То је
заслуга свих који брину о
ЖРК-у Панчево. Гледаоци виде стање на терену, али то је
само један део успеха. Не сме
се заборавити да клуб мора
имати стабилност у сваком
смислу, а нама је то омогућено. Веома сам задовољан како

су девојке тренирале и играле
протеклих месеци и било је
веома угодно радити с њима –
истакао је Иван Петковић у
разговору за наш лист.
Нисмо могли а да не питамо и о амбицијама ЖРК-а
Панчево када се такмичење
настави.
– Нема ту много тајни –
наш циљ је пласман у Супер Б
лигу. Већ у прва два кола наставка такмичења очекују нас
два ривала и две тешке утакмице од чијих исхода ће много зависити и стање на табели.
Ако у дуелу с другом и трећом
екипом остваримо позитиван
скор и ако здравље послужи
моје играчице, мислим да ћемо бити близу да урадимо оно
што нам је планом зацртано, а
тако ћемо женски рукомет у
нашем граду поново вратити
на старе стазе успеха – нагласио је наш саговорник.
Оно што смо до сада видели
кад је реч о играма ЖРК-а
Панчево, наговештава добар
период за тај спортски колектив.
С. Д.

да можемо боље – рекао је
тренер Борца Миљан Блазовић, који се после шест месеци вратио на клупу старчевачког клуба.
Иако су играчи још увек на
одмору, увелико се кују планови за наставак првенства.
– На последњем састанку је
само Божановић изразио жељу
да оде из клуба, а остали играчи су потврдили останак. Свима нама сада предстоје тешке
пролећне борбе и мислим да
овај тим може остварити још
бољи пласман на табели. Сигурно ћемо морати да се појачамо са два-три искуснија
играча који ће подићи ниво
наше игре – додао је Блазовић.

Утисак о првом делу сезоне
изнео је и први стрелац и капитен екипе Звонко Ђаковић.
– Свесни смо ситуације у
којој се налазимо и знамо да
је потпуно нов и млад тим
узрок слабијих резултата ове
јесени. Наши навијачи су навикли да Борац сваке године
жели прво место, али сада је
ситуација другачија, па нам је
главни циљ да задржимо место у средини табеле. Верујем
да ћу својим искуством и головима помоћи овим младим
момцима да у наставку сезоне
заједно бележимо успешне ре-

зултате на које су се сви навикли претходних година –
искрен је капитен Борца.
Први чувар мреже Стефан
Луковић одличним одбранама је показао раскошан таленат, а јесенас је у неколико
мечева његова мрежа остала
нетакнута.
– Жесток рад на тренинзима дао је резултате и драго ми
је да сам добрим одбранама
допринео да играмо сигурније
у задњој линији. Две године
сам у клубу у којем влада одлична атмосфера и сви заједно верујемо да можемо у пролећним мечевима сачувати
место у овом рангу такмичења
– истакао је Луковић.
Боје Борца у јесењем делу
шампионата бранили су: Предраг Вучић, Стефан Луковић,
Саша Јовановић, Немања Вењац, Марко Ћирковић, Урош
Ђукић, Владимир Станисављевић, Стојан Војновић,
Звонко Ђаковић, Урош Живковић, Бранислав Божановић,
Александар Јанковић, Никола
Станојевић, Милан Савковић,
Лазар Ђурић, Марко Перовановић, Драган Максимовић,
Иван Мркшић, Владо Ћалић,
Раде Макарун, Иван Ђокић,
Александар Штимац, Милош
Зарић, Иван Стојчев и Крсто
Букумирић.
У листу стрелаца уписали су
се: Ђаковић (шест голова),
Станисављевић и Савковић
(по три), Ђукић, Јанковић, Божановић и Јовановић (по два)
и Вењац, Букумирић и Вучић
(по један гол).
Фудбалери Борца су још
увек на одмору, а тренер Блазовић је прво окупљање најавио за 1. фебруар, када ће почети припреме за пролећни
део шампионата у Војвођанској лиги „Банат”.
A. Ж.

Maдa je пoстojaлa и њeгoвa
стaрoснa група, Maркo јe
oдлучиo дa oдмeри снaгe сa
играчима који су двe гoдинe
стaриjи oд њега. И пoрeд тoгa,
после пет напорних кола, млади Милановић je тaкмичeњe
зaвршиo бeз пoрaзa, с jeдним
рeмиjeм, oсвojивши 4,5 пoeнa.
Tако je на кoнaчнoj листи
биo усaмљeн нa врху тaбeлe,
па је заслужено подигао још
један победнички пехар.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сб2)
Избор Р. Радојевић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ПРЕДРАГ КОРАКСИЋ КОРАКС, КАРИКАТУРИСТА

ПОДРЖАВАМ СВЕ ШТО ЈЕ ОБЈАВИО „ШАРЛИ”

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

За нововернике
Уочи Божића по православном календару, као што је то обичај, у
Преображенској цркви је и ове године запаљен бадњак.
Да се обележи како је, према предању, пре 2015 година, у витлејемској пећини рођен дечак по имену Исус.
Пошто је Анђео Господњи обавестио оближње пастире да је
Спаситељ управо угледао свет, они су се потрудили да новорођенче мало угреју, па су унели дрва и запалили ватру.
Ово је подсетник за све оне нововернике који би можда помислили да је ватрица ту само ради њиховог бољег угођаја.

Предраг Кораксић Коракс вероватно је
тренутно најпознатији карикатуриста у
земљи. Објављује цртеже још од 1950. године, радио је у „Вечерњим новостима”,
„Борби”, „Нашој борби” и „Времену”, а
добитник је и француске Легије части.
Иако је у пензији, његове карикатуре могу се свакодневно видети у листу „Данас”,
као и на порталу „Слободна Европа”.

Због свега тога, он је најпозванији да
говори о реперкусијама трагедије у редакцији париског сатиричног недељника „Шарли ебдо”, као и о веома ризичном позиву карикатуристе.
ПАНЧЕВАЦ: Да ли вас је затекла
вест о трагедији у редакцији париског
сатиричног листа?
ПРЕДРАГ КОРАКСИЋ: Након свега,
знао сам да је и такав сценарио могућ,
али нисам веровао да су ти новинари
тако необезбеђени, што само говори
да о њима нико није бринуо. А да су
редом „цепали до даске” и то је чињеница. Свима су били „трн у оку”, па
мислим да је та силна подршка политичара који су их до јуче презирали
само обична фарса. Пратио сам рад
настрадалог Волинског и других карикатуриста који негују ноншалантан и
груб цртеж, а такве су им и саме идеје
– битно је да шамар што јаче звечи.

Уопште, у Француској се традиција
црног хумора са израженом нотом
друштвене критике негује још од почетка деветнаестог века и Домијеа, који и лансирао карикатуру као такву
форму. Тако оштре и, можда, безобразне сатире не само да нема код нас,
већ ни у остатку Европе. Волео бих да
могу да се и ја тако изражавам „до да-

ске”, али наша средина дефинитивно
није припремљена за то. Иако не мислим да би ме неко убио, вероватно
бих редовно губио на суду.
• И Срби су имали „запажено” место
на страницама поменутог недељника
1999. године, када су приказани као
силоватељи.
– Француска штампа има много таквих карикатура, попут оних које је
„Шарли” објавио пред бомбардовање.
С некима је тешко сложити се, али било је и оних потпуно тачних. У сваком
случају, не штеде никога, а самим тим
много ризикују, и ево како се завршило. И то није случај само у Француској. Карикатуристи страдају и на другим местима – у Индији су недавно
двојица убијена, а у турским затворима лежи неколико курдских цртача.
Упркос свему, подржавам све што је
изашло у том листу, а моја примедба

се односи само на ниво штоса и цртежа, који су готово аматерски.
• Да ли сте доживљавали жестоке
реакције на Ваше радове?
– Било их је, и то, рецимо, када сам
патријарха Павла на основу његове изјаве: „Ко се мача лати, од мача и гине”
– приказао како се спушта на оштрици
једног мача. А друга, која је изазвала
негодовање, настала је у време педофилских афера Пахомија и Качавенде
– нацртао сам Исуса који је разапет на
крсту и свештеник га замишља окренутог наопачке. Такође, у „Времену”
сам, пред једну Нову годину, направио
карикатуру на којој Слоба и Мира дочекују званице као што су Хитлер,
Мусолини, Гадафи и други диктатори
и негативни ликови, међу којима се
нашао и Хомеини, због чега је иранска амбасада уложила оштар демарш.
Све то је, ипак, било бенигно наспрам
оног што се појављује у листу „Шарли
ебдо”.
• Колико овде има инспирације за
једног карикатуристу?
– Овде је заиста „плодно тле”, имамо много тема, али нема хлеба за карикатуристе, јер је то занимање потпуно замрло, изузев ако се ради као хоби
уз неки други посао. У свету не постоји
лист који нема свог цртача, само што
се они стриктно држе уређивачке политике. Када сам неким колегама рекао да немам ментора, они су се буквално крстили. Морам тако да радим
зато што ми савест другачије не дозвољава. Не мислим да сам променио
свет, али многима је то био одушак,
јер су се осећали супериорно у односу
на идиоте које сам цртао.
• Какав „однос” имате са актуелном
ћу у Србији?
влашЋ
– Засад немам повратну информацију када је реч о мојим радовима који
„прате” њихове активности. Сасвим
сигурно ћу с тим наставити на исти,
критички начин, јер мислим да власт
само „продаје маглу”. Не верујем у коперникански обрт у главама водећих
политичара, као ни у читаве опскурне
гарнитуре које их следе. Без обзира на
то што је другачије мишљење сведено
на неколико нискотиражних листова
и емисија, те поруке се преносе путем
интернета и, пре или касније, стигну
на праве адресе, пре свега до младих
људи.
Ј. Филиповић

За старовернике
Недуго затим бадњак је запаљен и у Успенској цркви.
Неки тврде да храстово дрво симболизује и крст на коме је
Христ, по наређењу Понтија Пилата, префекта римске провинције Јудеје, у 33. години разапет.
Други тврде да је паљење бадњака обичај још из словенског,
претхришћанског доба.
Дрво које умире, али убрзо васкрсава, наводно је представљало спој култа дрвећа и култа ватре, симбола Сунчеве светлости и снаге, као и жељу да година која долази буде родна.
Ово је подсетник за све вернике што би можда затражили одговоре и на питања која се не постављају.

За све
Свој ватрени бадњак имали су и наши суграђани пред храмом на
новој Миси.
Игра пламена и плес варница симболизовали су срећу и напредак.
Који треба да буду обилати као број жишки што излећу из запаљеног дрвета.
И ово је подсетник за оне који то можда још увек не знају.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Петар Станић,
фудбалер:

Ена Трајковић,
будућа глумица:

Матеја Зарија,
ученик:

– Ако остане овако
лепо време, сигурно
ћу с другарима на
терен да играмо
фудбалицу. Исто
тако, планирам да
посетим баку.

– За разлику од осталих
дана, суботом одлазим на
часове глуме. Обожавам све
што се тамо дешава, тако да
увек једва чекам ово дружење. У недељу ћу мало учити
пред школу.

– Планирам да с друштвом идем на
баскет, да одиграмо
коју партију. Видим да
се спрема лепо време,
па ћу сигурно возити
бицикл, а једва чекам
и да почне школа.
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