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Анализе пословања
на свака два месеца

Какве су нам услуге
социјалне заштите?
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цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. ФЕБРУАРА 2017.
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Култура
Реалистички роман са
фантастичким оквиром
СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПРИОРИТЕТ ИЗМЕШТАЊЕ СТАРОГ БУВЉАКА
Више од 6.000 хектара
државног пољопривредног
земљишта враћено
у легалне токове
Наставак акције
„Гинеколошка
и педијатријска
здравствена заштита
у селима”
Културни центар закупио
Светосавски дом
Тема измештања старог бувљака издвојила се на седници Градског већа
одржаној 14. фебруара, када је начелник Комуналне полиције Срђан
Милетић представљао извештај о раду за прошлу и предлог плана рада за
ову годину.
Ста ри бу вљак на Ба ва ни штан ском путу је све посећенији, а грађани половну робу продају/купују и
на самом магистралном путу и тако
угрожавају саобраћај, али и сопствену безбедност. Решење би била
нова локација за ове продавце и
купце, што је и нагласио начелник
Комуналне полиције, од које викендима помоћ траже и становници
те улице.
– Да би се проблем трајно решио,
мишљења смо да је потребно да надлежне градске службе изнађу нову,
погодну локацију за овакву врсту пијачне продаје – поручио је Милетић
на седници Градског већа.
Да је измештање старог бувљака
стратешки приоритет Панчева, потврдио је и градоначелник Саша Павлов,
пре свега из безбедносних разлога, јер
ће ове године почети да ради нови
затвор на Баваништанском путу, а у

плану је и изградња канализационе
мреже на том потезу.
– Као одговорна градска власт, ми
смо сагледали и социјални аспект
старог бувљака и видели смо да се он
превише проширио, али и да тамо
има све мање Панчеваца, тако да је
комунални неред један од главних
разлога зашто ћемо се залагати за измештање бувљака – изјавио је Павлов.
Он није навео на коју локацију би
бувљак био измештен.
Кад је посреди рад у 2016. години,
комуналци су највише били ангажовани на сузбијању нелегалног превоза
и ванпијачне продаје, контролисању
радног времена угоститељских објеката и поштовању одредби о држању
животиња. Милетић је нагласио и да
Панчево има само десет комуналних
полицајаца. Када је реч о позивима и
пријавама Панчеваца, они су се
углавном односили на ремећење кућног реда у стамбеним зградама.
Током 2016. године комунални полицајци су дужност обављали по

основу 1.564 налога за извршење службеног задатка, при чему су изашли
на терен на основу 657 пријава грађана. Издато је 155 прекршајних налога и отворено 89 нових предмета, у
којима су евидентирани починиоци
комуналних прекршаја којима је изречена опомена.
А када је реч о плану рада Комуналне полиције за 2017. годину, акценат ће, рекао је Милетић већницима, бити стављен на обилазак оних
локација које током претходне године нису често посећиване, попут Народне баште, кеја, Спортског центра
„Младост”... Саша Павлов је подсетио да ће по истеку одлуке о забрани
запошљавања у јавном сектору бити
омогућено додатно запошљавање у
Комуналној полицији.
Чланови Градског већа усвојили су
и Информацију о поступању Панчева
против коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини без
правног основа у агроекономској
2015/2016. години, као и Извештај о
спровођењу мера пољопривредне по-

литике и политике руралног развоја
Панчева за 2016.
У аграрној 2015/2016. години Град
Панчево није спровео лицитацију државног пољопривредног земљишта,
што је произвело незаконито коришћење тих ораница. Укупно је на територији Панчева било узурпирано
преко 7.000 хектара државних ораница.
Град је покренуо одређене мере и
акције против узурпатора у складу са
законом, па је више од 6.000 хектара
државног пољопривредног земљишта враћено у легалне токове, путем
вансудских поравнања, а преостали
део узурпираног земљишта користили су они који су Граду познати, али
и Н. Н. узурпатори.
Код узурпатора познатих Граду било је 288 хектара. Њима је било понуђено око 830 евра по хектару.
За Н. Н. узурпаторе Град је ангажовао фирму ПКБ-а, па су крајем августа кренули у акцију и до краја године су успели да скину усеве са близу
900 хектара.
– Највише је скинуто кукуруза – са
преко 500 хектара, шећерне репе са
више од 100 хектара, сунцокрета са
155 хектара, а соје са око 100 хектара. Важно је да је Град поступао у
складу са законом и да смо послали
јасну поруку пољопривредницима –
рекла је чланица Градског већа задужена за пољопривреду Зорица Репац.
Укупна добит од ове борбе са узурпаторима државних ораница износи око
180 милиона динара, што је распоређено у три касе: 40 одсто у панчевачку и по 30 одсто у републичку и покрајинску.
Градоначелник Саша Павлов похвалио је ову акцију, коју је на територији Панчева предводила управо
Зорица Репац.
» Наставак на страни 5
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Школски примери
Пекар, лекар, апотекар, колар, столар..., набраја Бора Чорба шта
је све могао да постане. Ти стихови увек постају актуелни у другом полугодишту последње године гимназије и средњих стручних
школа, када их нова генерација деветнаестогодишњака завршава.
Велика већина њих, али и њихових родитеља, који су у овој ситуацији често на лековима за смирење, тада покушава да осмисли
будућност. Последњих деценија одлука о томе шта им је чинити
води у два супротна смера. Ако постоји неки рођак „преко” или
било каква друга комбинација за одлазак у иностранство – преостаје само да се човек баци на сређивање папира.
Онај контрасмер се рачва на два путића: један је јурњава за везама не би ли се дете „удомило” у јавном сектору, а други представља покушај да тинејџер(ка) ипак упише неки факултет; ту
размишљање о бежању из Србије бар накратко престаје.
Бора је, набрајајући занимања од којих је због рокенрола одустао, поменуо, између осталих, још два веома занимљива: политичар и демагог. Иако их данас и од једне и друге сорте (често су
те две речи и синоними) има веома много, навала на те „професије” код нас не престаје.
И деца знају да су оне најуносније.

***
Док смо у школи, опет ћемо, ми досадњаковићи, о „бомбашима”.
Јер, мора им се избомбардовати самопоуздање.
Мирко и Славко, двојац храбрих омладинаца, беше парадигма
живота у Титовој Југославији. Тада је негован однос с ближњима,
а појмови попут „милиција”, „државна власт”, „шеф”, „директор”... изговарани су са страхопоштовањем, по ћошковима и кулоарима. То није ваљало јер смо, касније сазнасмо, на челу државе имали комунистичког диктатора.
Данас свако говори (или лаје) онолико колико мисли да сме.
Тотална анархија. Неки таблоиди кажу: сада немамо диктатора,
али власт је корумпирана, а полицајци се не разликују од криминалаца. Збрка.
Ту маглу у глави, методом поистовећивања са старијима, преузеше наши омладинци. Иновативни, каква свака младост јесте,
смислише како да доскоче систему: кад год је интерна фрка у
школи, када имаш тежак контролни или, пази несреће, када
„профани” закључују оцене – анонимно пријави да је испод учионице постављена бомба. Бум!
Ма, какав „бум”, ништа од њега, али држава мора да реагује на
озбиљне претње попут ове: она ангажује знатне ресурсе да би
пријава била проверена, прекидају се часови, ученици и особље
излазе из зграде... Малим „генијалцима” који су узбунили пола
града не пада на памет да, поред тога што малтретирају најближу
околину, истовремено потенцијално чине и услугу правим криминалцима; такви су у прилици да вршљају Панчевом јер су им
будући, врло вероватно, саборци, „очистили” терен за акцију.
Како предупредити такво понашање ученика? Требало би да се
подразумева избацивање доказаних „терориста” из школе. Даље,
њиховим родитељима мора се одрезати жестока „глоба”; никада
нису крива деца, већ тате и маме који не умеју да их васпитају.
Држава која има систем такве младе веселнике шаље и на обавезне састанке с психолозима и педагозима...
Мирко и Славко, а посебно легитимни бомбобацач Бошко Буха, осташе збуњени: да ли су се они за ово борили?
***
Леп, округли број краси ово издање вашег и нашег листа – 4700.
Још триста и биће још округлији.
Пратите нас и даље.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Боље врабац...
Готово да је свако од нас у скорије
време чуо како се неко од рођака, пријатеља и комшија хвали тиме да ће на
рад у иностранство. И да та обећана
земља није, као уобичајено, Немачка,
Аустрија, Швајцарска или пак неки од
скандинавских социјалних рајева.

Овог пута радило се о блиској нам
Словачкој, која је последњих година
направила крупне кораке у погледу
економског развоја.
Углавном су се на одлазак спремали млађи и не претерано образовани
људи, а у највећем броју случајева
чак и без икаквих квалификација.
Знали су само да је плата за наше
прилике солидних шестсто-седамсто евра и да ће остати око пола године у цугу. Све то сређивале су им
разне агенције, па се није могло ни
наслутити да их тамо чека нешто
рђаво.
А онда су почеле да стижу информације о катастрофалним условима,
малтене на нивоу бичевања.
Веома брзо су ти „гастарбајтери”
дознали да имају дупло мање дневнице него што словачки закон прописује. Радни дан им је трајао дванаест и више сати, неретко и без минута паузе, а нису изостала ни разна
малтретирања и шиканирања. Наравно, не треба пренебрегнути ни
изузетно „важну” улогу поменутих
агенција у свему томе, као ни државних упосленика, нарочито оних
на местима с којих су могли да
спрече ту својеврсну трговину људи.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Одговорност носе и поједина министарства...
О тим немилим искуствима донедавно се само шушкало, све док
о томе није објављена исцрпна сторија коју је написао један од насамарених радника. Драган Крсник,
новинар по вокацији, игром случаја нашао се у једном од, како каже,
правих радних логора у срцу Европе. Три месеца био је запослен у
„Самсунговој” фабрици у словачком градићу Галанта. Он у тој потресној причи, поред осталог, наводи како се и на најнужнију паузу
иде у пратњи надређеног, новчане
казне прште за сваку ситницу, па и
само седење на погрешном месту
може да олакша џеп за читавих
тридесет евра, а смештај је често и
без воде, грејања и адекватних тоалета.
Нажалост, слична искуства могу
потврдити хиљаде наших људи.
Али тако нешто није од јуче, сличне ствари догађале су се и у Русији и
на другим забаченим дестинацијама. Стога, памет у главу и опрез – боље (српски) врабац него (словачки)
голуб...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Ми имамо пуно ратног искуства. Није нам први пут да
улудо гинемо!
• Авети прошлости су темељ наше духовности.
• Продаја муда за бубреге је најстарија позната трговина људским
органима!
• Грех је не писати против сваке власти кад оне то просто завређују.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ветар „опљачкао” трафике.
Улица Радомира Путника, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ. ЗБОГ ТОГА СУ МНОГИ ПОСТАЛИ МОЋНИЦИ
ТЕК КАДА СУ КУПИЛИ ДИПЛОМЕ!
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ДРУГИ ФЕСТИВАЛ „MOONWALK”

ПРИЛИКА ЗА МЛАДЕ МУЗИЧАРЕ
Наступа дванаест
бендова
Два дана блуза, рока
и популарне музике
Други фестивал „Moonwalk”
биће одржан у петак и суботу,
17. и 18. фебруара, у дворани
„Аполо” Дома омладине. Прве
вечери представиће се три нова састава, а међу извођачима
ће бити и прошлогодишњи
учесници са другачијим аранжманима и на новим инструментима. Гости ће у петак бити млад афирмисан рокенрол
бенд „Буч Кесиди” и „Пројекат”, један од два фаворита на
прошлогодишњем фестивалу.
У суботу ће свирати музичари
из трија Банета Глувакова и
бенд „Ph”, а први пут ће се на
овом фестивалу представити и
групе „Елвисиз” и блуз бенд
„Соул стимерс”.
Претеча ове манифестације
били су концерти „Оливеру у
част”, који су се одржавали у
Панчеву сваке године у фебруару, а били су посвећени прерано преминулом музичару
Оливеру Месарошу, који се на
свестран и посвећен начин бавио овом уметношћу.
– Од 2011. године, пет година заредом, окупљали су се
многи градски бендови, мај-

стори рокенрола и блуза, као и
друге популарне музике, коју
је, између осталог, и Оливер
изводио у свом саставу „Moonwalkers”. Циљ овог фестивала,
који је име добио по бенду чији је Месарош био члан, јесте
да подржи младе музичаре који се баве ауторском музиком.
Многи бендови године проведу у подрумима и вежбалиштима а да никада не изађу на
сцену, док велики број њих и
одустане. Ова манифестација
жели да управо њима изађе у
сусрет, не замерајући им на

несавршености и грешкама,
које се догађају и највећим
професионалцима. Желимо да
их изведемо пред публику, да
осете шта су све у могућности
да пруже и да науче да се владају на сцени – објаснила је организаторка Неда Месарош.
Почетком децембра био је
упућен позив музичарима да
се пријаве за учешће. Млади
аутори су послали снимке својих песама, а изабрани ће наступити у „Аполу”.
– Сви прошлогодишњи учесници желели су да и ове годи-

не наступе, понели су дивне
утиске и остали смо у контакту.
Нажалост, средства којима располажемо не допуштају трајање фестивала дуже од два дана,
а жеља нам је била да пружимо
прилику новим саставима и да
најмлађим учесницима омогућимо да се представе у новом,
побољшаном издању – рекла је
Неда Месарош.
На фестивалу ће наступити
дванаест група – младих и још
неафирмисаних, али и оних
које су већ познате публици у
нашем граду.
М. Манић

ИНВЕСТИРАЊЕ У ЗДРАВСТВО

Очна болница у новом руху
Након више од две деценије
операциона сала на Очном
одељењу панчевачке Опште
болнице напокон је реновирана. У сали је постављен антистатички под, просторија је
окречена, зановљен је инструментаријум, а сада су у току
молерски радови на одељењу.

– Реновирање је почело 3. јануара и сада је сала комплетно
завршена. Укупна вредност радова износи око 350.000 динара. Новац за антистатички под
обезбедила је сама болница,
док су средства за кречење и набавку инструмената, у износу
од око 250.000 динара, донира-

ли парфимерија DM и Удружење Крајишника града Панчева
– изјавила је др Слађана Ковачевић, портпарол Болнице.
Подсећања ради, прошле јесени је реновиран кров поменуте здравствене установе, а
крајем 2016. окречена је и зграда амбуланте. Према речима

др Слађане Ковачевић, реновирање ће бити окончано са
завршетком молерских радова. Иначе, на Очном одељењу
се током године изврши око
700 операција, а у амбуланти
на месечном нивоу бива прегледано више од 2.000 пацијената.
Д. К.

ФИЛМ И КЊИГА О ЖИВОТУ У ЕНКЛАВИ

Стварност као илузија
Филм „Енклава” редитеља и
сценаристе Горана Радовановића и збирка есеја домаћих и
страних аутора „Косово, вера
и помирење”, која је изашла у
издању „Нама филма”, представљени су у уторак, 14. фебруара, у читаоници Градске
библиотеке. Са аутором је разговарао књижевник Милан
Орлић.
Иако је било предвиђено да
се пусти само трећина овог
кинематографског остварења,
на инсистирање публике, ипак
је одгледан филм у целости.
Живот српске породице у енклави приказан је на веома
дирљив и уметнички начин, а
књига „Косово, вера и помирење”, настала на турнејама,
представља одјек – збир реаговања на филм и ово је једно од

њених првих представљања.
– Као аутора ме радује да је
филм прихваћен пре свега на
Косову, где смо га приказивали у свим енклавама. Долазите тамо у трагичну средину и
приказујете им филм о њиховој трагедији. То су биле страшне ситуације. Али невероватна је моћ уметности. Људи
га уопште нису доживели реалистички, већ као уметност.

Овај филм је од документа
отишао у илузију и путем илузије и сна вратио се опет као
један документ, истина о животу нашег народа. Мотив ми
је био да нешто остане за колективно памћење – прича Радовановић.
Филм „Енклава”, који се бави судбином Срба на Косову и
Метохији, имао је премијеру у
марту 2015. године на 43. „Фе-

сту”, а исте године се нашао у
главном програму Московског
филмског фестивала, где је
добио награду публике. Освојио је више од тридесет међународних награда и признања
широм света, међу којима су
главне награде у Бергаму, Руену и Напуљу, а био је и српски
кандидат за „Оскара”.
Књига „Косово, вера и помирење” састоји се из неколико сегмената – почиње одломком из романа „Моравска
ноћ” аустријског писца и активисте Петера Хандкеа, у њој
су и текстови Невене Станковић, Жарка Радаковића, Стивена Таубенека и других, као и
интервју у коме Горан Радовановић говори о својој филмској каријери...
М. М.

ЈУБИЛАРНА КАЧАРЕВАЧКА „СЛАНИНИЈАДА”

Почела инвазија гурмана на најмасније село
Јубиларна тридесета, и то –
како је Качаревци поносно зову – светска „Сланинијада”
званично је отворена у четвртак, 16. фебруара, тачно у подне, и трајаће још три дана,
прецизније до раних вечерњих
сати у недељу, 19. фебруара.
Током сва четири дана, између 8 и 20 сати, у спортској хали
и на централном сеоском тргу
неколико стотина излагача продаваће сланину, разне месне
прерађевине и друге ђаконије.
Поново су организована такмичења за најбољу домаћу, занатску и индустријску сланину, а
од ове године и за најдебљу сла-

нину, као и за ону од мангулице.
Најбољима, поред осталог, припада и ласкаво признање „Златни победник Сланинијаде”.

По обичају, организатори
припремају и богат пратећи
програм, па ће и овог пута бити културно-уметничких и за-

бавних садржаја, као што су
„трка прасића”, „прасе је пуштенo”, „ал’ је тешка” и бројних
надметања, попут оних у топљењу и брзом једењу сланине
и припремању свињског паприкаша („Златни котлић”) и
сланинарског пасуља. Посебно интересовање, као и увек,
изазваће приказ касапских вештина прављења кобасица и
топљења чварака.
Све у свему, нема сумње да
ће наредних дана десетине
хиљада гурмана још једном
уживати у чарима „најмаснијег” села на свету.
Ј. Ф.

„НЕВЕРНЕ БЕБЕ” НАСТУПИЛЕ У ПАНЧЕВУ

Прича о (свима) нама
Сва места у Културном
центру, како она у дворани,
тако и она на бини, била су
попуњена у уторак, 14. фебруара, када је, осму годину заредом, традиционалан концерт на овај датум

скоро два и по сата. Добро
познати хитови, уз неколико
песама с новог албума и сјајних дуета са специјалним
гостом Даниелом Кајмакоским, уз очекивано моћну
свирку и екстатичне соло

одржао чувени београдски
састав „Неверне бебе”.
Но седишта и нису тако
битна у овој причи, будући
да су многа од њих постала
непотребна већ после првих тактова музике којима
је овај омиљени бенд Панчевки и Панчеваца започео
наступ. Сви су били на ногама ђускајући, хорски певајући и не одмарајући дланове ни на секунд. И тако

деонице сваког од чланова
бенда, присутне су и овог пута потпуно опчинили.
Овим концертом стартовала је велика турнеја у
оквиру које ће „Неверне
бебе” у читавом региону
промовисати свој најновији, седми студијски албум,
под називом „Прича о нама”, недавно објављен у издању ПГП РТС-а.
Д. К.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пресељена амбуланта
Сви пацијенти који имају потребу да се лече у Дерматовенеролошкој амбуланти Опште болнице, треба да знају
да се просторије те службе од
понедељка, 13. фебруара, више не налазе на старој адреси
у Улици М. Обреновића.
Служба је пресељена у
зграду Специјалистичког
центра и налази се на спрату
у ординацијама 21, 22 и 23.
– До пресељења је дошло
због планиране реконструкције Интерног одељења. Завод за јавно здравље се, због
услова који су неопходни за
рад те установе, сели у просторије Железничке амбуланте, а део те амбуланте
преселиће се у простор Дерматовенеролошке службе и
зато се ова служба сада при-

времено измешта у Специјалистички центар – објаснила
је др Слађана Ковачевић, пиар менаџер Опште болнице.
С обзиром на то да се очекује да ће реконструкција Интерног почети тек на пролеће
и да ће трајати осам месеци,
Дерматовенеролошка служба
ће највероватније остати на
новој адреси бар до краја године. Радно време службе је,
као и до сада, од 7 до 20 сати,
а није промењена ни процедура за заказивање прегледа.
Они се заказују код лекара
опште праксе, а примају се и
пацијенти који немају заказан преглед у случају да је реч
о контроли или пак прегледима приоритетних група – деце и трудница.
Д. К.

У ИВАНОВУ ДЕСЕТИ ПУТ

Јубилеј афирмације
вишејезичности
Међународни дан матерњег језика биће обележен
десети пут у организацији
Еврорегионалног центра за
развој друштва у мултиетничким срединама „Ин медијас рес”, Месне заједнице Иваново и других институција.
Манифестација ће бити
приређена у уторак, 21. фебруара, од 12 сати, у ивановачком Дому културе. Том

приликом ће се певати, рецитовати и говорити на свим
језицима којима су у употреби у окружењу.
Циљеви организатора и
овог пута биће да афирмишу вишејезичност, раде на
очувању изумирућих језика, као и да поспешују комуникацију између припадника различитих етничких заједница и удружења грађана.
Ј. Ф.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

„Абрашевић” с гостима
за ЕКГ апарат
Концерт под називом „Срце
се нема да се има, срце се
има да се да свима”, у организацији КУД-а „Абрашевић”, биће одржан у понедељак, 20. фебруара, у Културном центру, од 19 сати.
Новац од улазница биће
намењен за куповину ЕКГ
апарата Хитној помоћи.
На хуманитарном концерту
ће учествовати дечји ансамбли
културно-уметничких друштава „Абрашевић” и „Станко
Пауновић НИС–РНП” из Панчева, „Неолит” из Старчева,
као и Дечји хор „Звончићи”
Музичког центра Панчево.

Панчевци ову племениту
акцију могу помоћи тако што
ће купити улазнице (300 динара), али могу и убацити добровољни прилог у кутије које
ће бити постављене у фоајеу
Културног центра. Цена новог ЕКГ апарата износи око
140.000 динара.
М. Д.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

ИМА ЛИ КОРИСТИ ОД РАДА СКУПШТИНСКИХ ТЕЛА?

Осамнаест година
постојања

РАЗЛИЧИТИ СТАВОВИ, ИСТИ ЦИЉ

Овом приликом чланови
Двери су говорили о својим
циљевима, истакавши како
су међу њиховим приоритетима борба против беле куге,
заустављање пљачкања Србије, заустављање распродаје
природних и привредних богатстава и пољопривредног
земљишта странцима, усмеравање субвенција домаћим
привредницима и пољопривредницима, а не страним
инвеститорима. Навели су

– Систем је и смишљен тако
да отежа грађанима с добрим намерама да се организују и узму живот у своје
руке. Двери су током свих
ових година успеле да опстану, мењају форму и на
крају, када су довољно ојачале, формирале су странку.
Дверима припадају људи који иза себе немају афере,
они који нису учествовали у
доношењу лоших закона, и
нико од нас није упропастио
ниједну фирму у Србији, нити је учинио било шта супротно интересима целог
народа.
Илић је казао и како је потребно да се сагледају и упореде све странке и људи који
се баве политиком у Србији.
Према његовим речима, тада би било јасно да сви
председници партија имају
иза себе доста лоших дела и
одлука, као и да су сви окружени људима који су учествовали у разним малверзацијама.
– Они су повезани, много
лоших потеза су направили
заједно и никада неће једни
друге окривити за недела,
већ ће имати међусобну заштиту. Двери су поносне
што нису део таквог политичког миљеа – рекао је он.

како је неопходно надокнадити све што је отето пензионерима и бринути о свим Србима у окружењу и расејању.
– Такође, нема одступања
од борбе за очување Косова
и Метохије у саставу Србије,
нема настављања овог погубног пута у ЕУ и НАТО,
окрећемо се стратешкој сарадњи с Русијом и свим слободољубивим и родољубивим народима у Европи и
свету – прецизирао је Илић.
Додао је и како су грађани
уласком седам посланика
Двери у Народну скупштину
први пут добили искрене
представнике, као и да су
припадници ове странке
озбиљна опозиција ненародној власти, а да су с правом
изабрали Бошка Обрадовића да буде њихов кандидат
за председника Србије.
Чланови Двери су такође
подсетили на то да су од
оснивања 1999. године прошли дуг пут, мењајући форме деловања – од часописа,
удружења,
координатора
Српске мреже, социјалног и
хуманитарног покрета, групе грађана, па до политичке
организације. Истакли су и
да Двери никад нису мењале
суштину и разлог свог постојања.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Премијера
за председника
Као што смо најављивали, чланови Председништва СНС-а
једногласно су у уторак, 14.
фебруара, закључили да кандидат те партије за шефа државе треба да буде актуелни
премијер Србије Александар

Вучић. Одлука Главног одбора странке биће објављена 17.
фебруара.
Вучић је, гостујући на
РТС-у, потврдио да ће се
упустити у председничку
трку.

КОНЦЕПТ

Формула
Позивам Вучића да донесе рационалну одлуку која ће
донети победу, а формула за победу јесте – Вучић плус
Дачић једнако је победа у првом кругу.
(Ивица Дачић, министар спољних послова и председник СПС-а, о председничким изборима, „Бета”)
***
Што се мене тиче, не постоји промил могућности да будем кандидат, желим да будем са својом породицом, да
радим мало за њу, да размишљам мало о деци која кад
изађу на улицу свако са по полицајцем на својим леђима, и да престанем да будем мета за сваког лудака којем
говорим истину коју боље зна од мене.
(Чедомир Јовановић, лидер ЛДП-а, Н1)

Упознавање с битним
еколошким темама

Чему служи константно истицање важности заштите животне средине уколико се све
своди само на причу? Многобројне организације, а пре свега државне установе, често наводе своја успешна пословања
и постизање значајних достигнућа и позитивних помака, а
грађани када погледају око себе, не примећују промене – јер
их готово и нема. О равноправности полова такође слушамо свакодневно, а неретко
нам се чини да се тим наглашавањем родне једнакости заправо прави још јача подела.
При сваком окупљању на којем се говори о тој теми, жене
као своје најјаче оружје користе родно сензитивни језик.
Неопходно је да се конкретно поради на решавању поменутих проблема и стане на пут
састанцима надлежних који се
своде само на ћаскање и одлазак на ручак након семинара.
У војвођанској скупштини по-

мулацију и доношење прописа
из области заштите животне
средине и одрживог развоја
који су у надлежности Аутономне Покрајине Војводине.
Омогућава се и сарадња с посланицима у Народној скупштини Републике Србије, у
скупштинама земаља региона
и повезивање са организацијама цивилног друштва које се
баве истом тематиком.
У складу са својим програмским циљевима, група може
да успоставља сарадњу с политичким странкама и удружењима.
Друга група у Скупштини
АПВ је Женска парламентарна мрежа, а званично постоји
ради остваривања начела која
су гарант парламентарне демократије, владавине права и
људских слобода. Циљеви су
поштовање човека, његовог
достојанства, права и слобода,
без обзира на верску, расну и
националну припадност, пол,
полну оријентацију, политичко уверење и социјално стање.
Бави се заштитом права радника и заштитом права и слобода запостављених, обесправљених и особа са инвалидитетом. Међу приоритетима су
и заштита права националних

стоје два радна тела која се баве управо овим питањима.
Али какве користи имају грађани од заседања покрајинских посланика?
Наиме, Зелена парламентарна група је неформална група
коју чине посланици у Скупштини Аутономне Покрајине
Војводине, а план рада тог скупштинског тела сачињен је у сарадњи са организацијама цивилног друштва које су активне
у области заштите животне средине и одрживог развоја.
Рад у тој групи омогућава
посланицима да утичу на фор-

мањина, остваривање равноправности полова, унапређење
положаја породице, заштита и
остваривање интереса грађана, заштита загарантованих
права на својину, здравствену
и социјалну заштиту, образовање, рад, пензију. Та мрежа
инсистира и на остваривању и
очувању демократског, политичког и правног поретка у држави, владавине права и социјалне правде, као и на успостављању европских стандарда
живљења за све друштвене
слојеве и складног и убрзаног
друштвеног развоја. Бави се и

Нефункционисање
институција

уна пре ђе њем раз во ја Ау то номне Покрајине Војводине
и ло кал них са мо у пра ва и
уравнотежењем регионалног
развоја.
Ова мрежа сарађује са одборима Скупштине АПВ, а посебно са Одбором за равноправност полова, као и с политичким партијама, локалним
самоуправама, невладиним

да се пронађе мера да индустрија нормално функционише а да грађани удишу чист ваздух – изјавио је Лазаров.
Смиљана Гламочанин Варга, потпредседница Скупштине АПВ из редова Српске радикалне странке, другачијег је
мишљења. Она је истакла да
није члан ниједне групе, као
ни остали посланици СРС-а.

сектором, државним и међурегионалним институцијама.
Рад ових двају неформалних скупштинских тела је јаван, то јест остварује се кроз
организовање скупова, трибина, семинара, учествовања на
округлим столовима, кроз објављивање информација о раду на сајту Скупштине АПВ,
али и кроз могућност да на поменутом сајту грађани постављају питања и предлажу иницијативе посланицима који
учествују њеном у раду.
На који начин посланици
гледају на постојање оваквих
група?
Јован Лазаров, покрајински
посланик Српске напредне
странке и члан Зелене парламентарне групе, сматра да рад
у групи представља могућност
да се посланици првенствено
упознају са значајним еколошким темама, како би кроз заједнички рад унапредили и
побољшали квалитет живота
грађана Војводине.
– То није политичко питање,
већ животно. У групу су учлањени многи посланици владајуће странке, али и представници опозиционих партија. Ја
сам за тему заштите животне
средине пре свега заинтересован као Панчевац. Наш град јесте једна еколошки проблематична тачка, али морамо имати у виду да ипак није у огромној мери, као што поједини
чланови невладиних сектора
то представљају. Неопходно је

– Што се тиче женске парламентарне групе, сматрам да
је понижавајуће да ме у бављењу политиком или било ком
послу посматрају кроз пол.
Дискриминације нема ако нас
вреднују по способностима,
знању и поштењу, а не по полу. Ја немам у Скупштини
АПВ улогу жене, већ сам политичар којег је кандидовала
Српска радикална странка, а
грађани су на изборима указали поверење нашем програму,
идеологији и мени као личности. Мој посао и дужност је да
радим у интересу грађана обају полова – навела је она.
Додала је да су радикали
свесни значаја заштите животне средине и да у њиховом
програму она заузима значајно место.
– Нажалост, у пракси скупштинска тела постоје само да
би постојала, а не да би грађани имали неку корист од њиховог постојања. Највећи и
суштински проблем у Србији
је што институције не функционишу и нису независне, а
тако је и са скупштинским телима. Када ми будемо на власти, то ћемо про менити –
подвукла је Смиљана Гламочанин Варга.
Поновимо, сви можемо да
достављамо предлоге и иницијативе посланицима. То је
можда и савршена провера
(не)рада наших представника
у парламенту. На нама је да
покушамо, није тешко.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Обилазак националних савета у Војводини
Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран
Павловић претходне недеље је
започео низ посета националним саветима националних
мањина са седиштем на територији Аутономне Покрајине
Војводине. У петак, 10. фебруара, у нашем граду је разговарао
с Борчетом Величковским,
председником Националног
савета македонске националне
мањине.
Имајући у виду надлежности институције Покрајинског
заштитника грађана у области
заштите права националних
мањина, током ових посета
Павловић се упознаје с досадашњим радом националних
савета у Војводини и с њиховим представницима разматра могућности будуће сарадње, као и начине на које би институција на чијем је он челу

ФОТО: http://www.ombudsmanapv.org

Члан Главног одбора Српског покрета Двери и члан
управе Градске организације
Милутин Илић, поводом
обележавања осамнаестог
рођендана тог политичког
субјекта, саопштио је како се
његове присталице и функционери од самог оснивања
сусрећу с режимским препрекама и подметањима. Он
је на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 14.
фебруара, изјавио:

могла да допринесе њиховом
раду.
Павловић и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског
заштитника грађана за заштиту права националних мањина, посетили су националне
савете немачке, буњевачке,
хрватске и мађарске нацио-

налне мањине са седиштем у
Суботици, као и национални
савет чешке и македонске националне мањине у Белој Цркви односно Панчеву.
Како је саопштено јавности, приликом посета националним саветима и разговора
с њи хо вим пред сед ни ци ма

договорено је да ће покрајинском омбудсману бити достављени предлози за наставак и
евентуално проширење досадашње сарадње, која је оцењена као успешна и корисна.
Посебна питања и активности
којима ће у наредном периоду бити посвећена пажња јесу
продукција за децу на језицима националних мањина непро фит ног ка рак те ра, уче шће жена у националним саветима и организација округлих столова о људским правима и правима националних
мањина.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Петак, 17. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ НИНО БРАЈОВИЋ

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

НОВИНАРСТВО НИЈЕ
САМО ПРОФЕСИЈА

Приоритет измештање
старог бувљака

Расписано седам
републичких конкурса за
суфинансирање медијских
садржаја
Локални медији никада
нису били у горем
економском положају

се јаве и независни медијски експерти. Учинићемо све да избором чланова комисија обезбедимо равномерну
заступљеност новинарских и медијских организација које постоје најмање три године. Приговоре да су
поједини чланови комисија до сада
били у сукобу интереса сматрамо
оправданим и том проблему ћемо
посветити посебну пажњу.

ЦЕНТАР

ФОТО: ПРЕС

Државни секретар за информисање и
медије Нино Брајовић најавио је да
ће Министарство предложити измене Закона о јавном информисању и
медијима како би локалне самоуправе биле обавезне да расписују конкурсе и издвајају више новца за пројектно суфинансирање свих, па и мањинских и вишејезичних локалних
медија. Државни секретар je најавио
и израду нове медијске стратегије.
ПАНЧЕВАЦ: Ове недеље је Министарство за културу и информисање
расписало конкурсе за суфинансирање медијских садржаја. Колико новца ћете издвојити?
Н. БРАЈОВИЋ: Расписали смо
укупно седам јавних позива, за које
су опредељена 263 милиона динара.
Један конкурс је за радио, штампане
и онлајн медије, продукције и новинске агенције, други за медијски садржај намењен телевизијама, следи јавни позив за електронске медије на
српском језику на Косову и Метохији, четврти је за Србе у региону, а пети за организовање стручних скупова
с циљем унапређивања професионалних стандарда, као и конкурси за
медијске садржаје на језицима националних мањина и за особе са инвалидитетом. Конкурси су отворени до
16. марта.

УНС-А

Највећи проблеми медија
су сиромаштво и
недостатак кредибилитета

• Када је реч о локалним медијским
конкурсима у 2016. години, највећи
проблем је то што поједине локалне
самоуправе или нису расписале конкурсе или су издвојиле мало новца за
медије. Како решити ово питање?
– Нажалост, ту су нам, засад, везане руке. Закон о јавном информисању и медијима не прописује обавезно
расписивање конкурса нити минималан износ новца који за те намене
треба да буде издвојен. Министарство културе и информисања зато ће
у најкраћем року припремити измене Закона, како би убудуће и локалне
самоуправе редовно, и то почетком

• КО ЈИ СУ НАЈ ВЕ ЋИ ПРО БЛЕ МИ МЕ ДИ ЈА, А КО ЈИ
НО ВИ НА РА У СР БИ ЈИ И КА КО ИХ РЕ ШИ ТИ?
– Највећи проблеми медија су сиромаштво и недостатак кредибилитета,
а новинара равнодушност. Новинарство није само професија, новинарство је и мисија. Посао новинара је да се бори против зла и неправде и
када му је најтеже. Новац, стручност и храброст данас највише недостају новинарској професији. Верујем да ће храброст и стручност вратити и
новац у новинарство.
• Прошле године је дошло до отвореног сукоба на релацији министар –
чланови републичке комисије за оцењивање медијских пројеката. Очекујете ли сличне проблеме и ове године?
– Комисије морају да буду самосталне у раду. Желимо да нам новинарске и медијске организације
предложе стручне чланове комисија,
а на јавни позив равноправно могу да

године, биле обавезне да расписују
конкурсе за пројектно суфинансирање медијског садржаја од јавног значаја. Систем пројектног суфинансирања медија тражи и измене које би,
посебно када је реч о локалним самоуправама, гарантовале да ће у комисијама за доделу новца заиста бити
представници репрезентативних новинарских и медијских удружења.

ПОВЕРЕНИК О НАГРАДНОЈ ИГРИ

Грађани немају обавезу
да упишу ЈМБГ
Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности упутио је обавештење свим грађанима који намеравају да учествују
у игри „Узми рачун и победи” да немају обавезу да на полеђини коверте
у којој, ради учешћа у игри, достављају прикупљене фискалне рачуне,
упишу и свој ЈМБГ. За такву обавезу
нема ни основа, ни смисла, ни разлога, а она би извесно представљала непотребан и озбиљан ризик од злоупотребе овог комплексног податка о
личности.
С обзиром на то да је у медијима
више пута поновљено да грађани
имају ту обавезу, повереник је покренуо поступак надзора над применом
Закона о заштити података о личности од стране Министарства финансија, затраживши изјашњење поводом више отворених питања.

У одговору на питање у вези с личним бројем Министарство финансија је изричито одговорило да закључком Владе којим су уређена правила
спровођења ове игре на срећу „није
предвиђено његово попуњавање, а
учесници игре попуњавају следеће
личне податке: име, презиме, адресу
и контакт телефон” и припремљене
су коверте на чијој полеђини нема
посебне рубрике за лични број.
Повереник ће наставити поступак
надзора очекујући изјашњење организатора о неколико отворених питања: ко су све корисници података о
личности, које мере заштите података су предузете и из ког разлога организатори, у складу са обавезом из чл.
49. Закона о заштити података о личности, нису претходно обавестили
повереника о намераваној обради
података о личности?
М. Д.

• Како оцењујете медијску сцену у
Србији две године након спроведене
приватизације медија?
– Медијска сцена је у сваком погледу осиромашена. Локални медији
никада нису били у горем економском положају. Локалне самоуправе
су, повлачећи се из власништва у медијима, ускратиле најмање половину
новца који су улагале у медије док су
биле власници. Тако се проширио терен за аутоцензуру, таблоидизацију,
зависност од центара финансијске и
политичке моћи.
• Најавили сте доношење нове медијске стратегије. У чему ће се она
разликовати од постојеће?
– Нова медијска стратегија прво
мора да садржи анализу остварења
претходне стратегије. Из те анализе
јасно ће се препознати потребе за
променом медијских закона и приоритети. На пример, у претходној
стратегији прецизно су пописане мере које је требало предузети за помоћ
штампаним медијима. Нажалост, ништа од тога није остварено, па ће смањење ПДВ-а за штампане медије бити
приоритет нове медијске стратегије.
Претходна медијска стратегија није
била довољно посвећена дигиталним
медијима, заштити конкуренције,
контроли државне помоћи. Морамо
се изборити за то да за медије не важи правило о државној помоћи де
минимис односно ограничење по којем медији за три године заредом на
свим конкурсима – републичким, покрајинским, локалним – за пројектно
суфинансирање не могу добити више
од 23 милиона динара. То ограничење засад не важи једино за медијски
садржај намењен телевизијама. Не
видим разлог да радио, штампани и
онлајн медији имају то ограничење.
• Телевизија, радио, портал или
друштвена мрежа? Како се најчешће
информишете?
– За телевизију и новине, осим викендом, времена немам. Друштвене
мреже ме не привлаче. Преостају портали и радио.
М. Димитрић

» Наставак са стране 1
Када је реч о извештају о спровођењу пројеката и мера пољопривредне политике и руралног развоја у
2016. години, опредељена средства
су била 400.000 динара за подршку
пољопривредним газдинствима и
четири милиона динара за цивилни
сектор. Реализована су 43 пројекта,
а пет пројеката ће новац добити до
краја марта. У извештају смо уочили да су ловачка друштва била финансирана са 50.000 до 250.000 динара, као и удружења жена, културно-уметничка друштва и добровољна
ватрогасна друштва.
И у овој години Град ће наставити да финансира програм „Гинеколошка и педијатријска здравствена
заштита у селима”, са укупно 5,5
милиона динара. У свих девет села
педијатри ће месечно боравити
укупно 38 пута, а гинеколози 19 пута. Хонорар ће им за тај допунски
рад, као и прошле године, бити
5.000 динара.
– Циљ нам је да здравствена заштита буде доступна свима, односно и у селима, а не само у граду, и
да се свима унапреди здравље. Панчево је једини град у Србији који на
овакав начин помаже грађанима.
Ово је трећа година како се програм
спроводи, а одзив је одличан – рекла је директорка Дома здравља Данијела Ристовски Корниц.

Амбуланте ће у сарадњи с Домом
здравља накнадно донети тачан распоред рада специјалиста за свако село.
Већници су усвојили и програм
„Здравствено-едукативна предавања у
вртићима, основним и средњим школама”. Вредност овог пројекта је око
пола милиона динара. Сестре и лекари ће у вртићима говорити о здравствено-васпитном раду, ученици четвртог разреда основне школе слушаће о „Здравој школи”, ђаци седмог
разреда учиће о реанимацији, а осмаци и средњошколци имаће предавања
о очувању репродуктивног здравља.
Градско веће дало је сагласност
да Културни центар Панчева закупи
Светосавски дом (Студентски) по
цени од 1,2 милиона динара до краја године. У ову цену су урачунати и
трошкови комуналија и електричне
енергије. Већник за културу Немања Ротар рекао нам је да у тај простор није улагано и да Културни
центар планира да тамо организује
„Класик фест” и сличне догађаје.
– Можда ће требати да се мало
освежи. Простор је добар и за трибине, мање камерне представе,
„Класик фест” – рекао је Ротар.
Светосавски дом је укупне површине 470 квадрата и зграда је под
заштитом државе. Реституцијом је
2012. враћен СПЦ-у, а деценијама
пре тога (као Студентски) био је синоним за рок концерте.
М. Димитрић

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ НАГРАДНА ИГРА ДОПРИНОСИ БОРБИ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ?

Подстицај да узимамо рачуне

A. ПОПОВИЋ

М. ЂУКАНОВИЋ

Од 1. фебруара почело је слање коверата са сакупљеним фискалним
рачунима за наградну игру „Узми рачун и победи”, коју организује Министарство финансија, а чији је циљ
да се грађани заинтересују за проблем сиве економије и узму активно
учешће у њеном сузбијању. Питали
смо наше суграђане да ли учествују у
овој акцији, или то намеравају, узимају ли редовно фискалне рачуне,
мисле ли да ће то допринети бољем
пуњењу буџетске касе, има ли довољно бесплатних коверата...
АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ,
ПТТ службеница:
– Не учествујем у наградној игри,
али знам о чему је реч, јер радим у
пошти. Мислим да је то добра акција због сиве економије, али с друге
стране, мислим да то неће решити
све проблеме у држави и да наш народ треба да се окрене нечем другом,
да своју будућност гледа нешто
озбиљније, а не да чека у реду за коверте сваки дан. Добијам рачуне од
трговаца редовно, али их понекад
узимам, а понекад не. На почетку су
људи писали ЈМБГ, али мислим да је

С. АТАНАСИЈЕВИЋ

С. ФРАН

чак и заштитник грађана скренуо пажњу да то не чине.
МИЛУТИН ЂУКАНОВИЋ,
пензионер:
– Та наградна игра је жива превара. Кад је криза, пусте неку наградну
игру и на тај начин покушавају да
скрену проблем. Фискалне рачуне
добијам редовно тамо где купујем и
узимам их. Код нас у пошти у Омољици на почетку су узимали по десетак коверти, а после је ваљда стигла
нека наредба па сад дају по три. Видим да увек чекају. Пошта ради од
осам, а већ од седам сати чекају у реду за коверте. Надају се људи...
СЛАВИЦА АТАНАСИЈЕВИЋ, шивач:
– Мишљења људи с којима причам
о томе су подељена – да ли је нека
игра или стварност, заиста не бих
знала да вам кажем. И ја ћу послати
неколико коверата. Искрено, не добијам баш увек фискални рачун приликом куповине. У последње време
их узимам, али не тражим – ако ми
трговци не дају, ја прећутим. Циљ је
дати народу хлеба и игара. Мислим
да је то нешто као „Велики брат” и

К. МАКСИМОВИЋ

И. ПАРОШКИ

„Фарма”. Да скрену тему с других
битних ствари на нешто и онда народ буде задовољан.
САША ФРАН, конобар:
– То је добар подстицај да људи
почну да узимају рачуне. И сам сам
почео да скупљам фискалне исечке,
већ их имам близу четрдесет, тако да
ћу их вероватно ускоро послати.
КРИСТИНА МАКСИМОВИЋ,
записничар:
– Циљ наградне игре је сузбијање
сиве економије. Надам се да извлачење неће бити намештено. Редовно узимам фискалне рачуне и скупљам их.
ИЛИНКА ПАРОШКИ, пензионерка:
– Фискалне рачуне треба сви да
дају како би се сузбила сива економија. Скупљам рачуне за једног студента, будућег носиоца породице,
којем је потребан стан јер је код родитеља. Мислим да је добро ако је то
начин да буде боље свима и да сви
буду једнаки, а не да једни раде без
издавања рачуна, док други морају
да плаћају порез.
Анкетирала Милица Манић
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СМАЊЕЊЕ ПЛАТА У „АЗОТАРИ”

АНАЛИЗЕ ПОСЛОВАЊА
НА СВАКА ДВА МЕСЕЦА
Укупан дуг због
застоја Амонијака око
100 милиона динара

др Владан Угреновић

др Владимир Филиповић

Биодиверзитет и
органска производња
Опасност за свет представља убрзани губитак биодиверзитета, што је у великој
мери последица вишедеценијског интензивирања пољопривредне производње.
Уништавање станишта, настојање да се постигне униформност на свим нивоима,
примена уских плодореда
и прекомерна употреба синтетичких ђубрива и пестицида у пољопривреди изазвали су губитак биолошке
разноликости у екосистемима. Тако је од деведесетих година прошлог века до
данас изгубљено око 75 одсто генетичке разноврсности пољопривредних усева
широм света.
Основно питање данашњице је како да пољопривреда прехрани човечанство и подржи одрживост.
Генерално узевши, данашња пољопривредна пракса се не би могла сматрати
одрживом. Индустријска
пољопривреда, као доминантна, подразумева надметање, контролу обрадивих површина и капитала,
зависност од науке и технологије, а енергија која је покреће је добит. Примарно
она није заокупљена бригом око кориштења ресурса. С друге стране, традиционална пољопривреда може
се посматрати као начин
живота, окренута ка заједници и усмерена ка локалном тржишту.
Како је главна вредност
пољопривреде у будућности
очување биодиверзитета, индустријска пољопривреда биће присиљена да усвоји неке
методе традиционалне пољопривреде. Органска пољопривреда као контролисани

систем производње хране
представља добро полазиште.
Применом метода органске производње штите се и
чувају биодиверзитет, локална популација и расе,
аутохтоне и одомаћене,
уводе се мање заступљене
биљне врсте и расе у производњу увођењем ширих
плодореда (повећање биодиверзитета у времену)...
Методе биоконтроле које се
спроводе у органској пољопривреди у великој мери се
ослањају на механизме који
су последица веће биолошке разноликости у агроекосистему.
На газдинствима која се
баве органском производњом биодиверзитет је просечно већи за око 35 одсто
у односу на конвенционалну производњу. Такво схватање заштите и унапређења
биодиверзитета за органског произвођача представља логичан и економски
оправдан приступ, јер има
за последицу и диверзификацију добијених производа. На тај начин произвођач постаје конкурентнији
на тржишту, а самим тим и
више одржив.
Увођењем агроеколошких
мера (у које спада и органска производња) у пољопривредну политику једне државе спроводи се практична
примена заштите биодиверзитета. У Републици Србији
национални акциони план
за развој органске пољопривреде (2014–2019) интегрише органску производњу и
заштиту биодиверзитета.
У наредном броју говорићемо о одрживом коришћењу земљишта.

ПРЕДАВАЊЕ У КОМОРИ

О финансијским
извештајима
Регионална привредна комора Јужнобанатског управног округа у сарадњи с предузећем САОП из Новог
Сада приредиће 17.
фебруара семинар на
тему „Израда годишњих финансијских
извештаја за 2016. годину”.
Предавачи ће бити
Невена Петковић, саветник из области рачуноводства, Драгана
Марић, оснивач највеће неформалне заједнице књиговођа у Србији, и
Дарко Стојановић, саветник
за информационе технологије.

Страну припремила

Марина
Димитрић

Директор предложио
да плате буду
умањене за 25 одсто
Због застоја у погону Амонијак и штете од око 100 милиона динара, директор панчевачке „Азотаре” предложио је
да запосленима надаље буду
умањене зараде за 25 одсто,
док се дуг не врати, а ситуација поправи.
– Свесни смо да ове мере које предузимамо нису популарне и нисмо желели да до њих
дође, али економска логика и
тржишна ситуација коригују
наша понашања и сви наши
добављачи морају бити плаћени – рекао је в. д. директора
„Азотаре” Миљан Ђуровић.
Он каже да ће до смањења
плата доћи привремено, а колико је то привремено, није
прецизирао, већ је рекао да ће
се „анализе пословања радити
свака два месеца и чим буду
показале да је губитак надокнађен, плате ће бити враћене”.
До ове ситуације је дошло, како је објаснио, након застоја у недавно ремонтованом погону
Амонијак и производних проблема у Киселини, због чега производни план за јануар није
остварен. Стартовање Амонијака
коштало је око 500.000 долара, а
отклањање квара десет милиона
динара, па је укупно процењена
штета око сто милиона динара.
– Није спорно да ако нисмо
произвели и урадили оно што
треба, онда не може ни зарада
да буде на истом нивоу. Мора
доћи до уштеда – поручио је
Ђуровић.
Договорена само динамика
праћења ситуације
Како доћи до уштеде, још није
прецизно дефинисано, а ди-

ректор и синдикалци се нису
око тог питања усагласили. Директор каже да постоји више
предлога, у складу са законом
и актима предузећа, у вези с
тим на који начин спровести
смањење плата. Он није искључио ни најригорознију меру, а
то је увођење минималца.
– Та мера јесте драконска,
али би краће била на снази,
јер би губитак брже био надокнађен. Са синдикатима је договорено само то да се, када
дође до умањења зарада, резултати прате на свака два месеца. Ми ћемо плате вратити
чим производни резултати буду задовољавајући, а када ће
до тога доћи, у овом тренутку
не могу да прецизирам – рекао је директор и потврдио да

је његов предлог умањење
плата до 25 одсто.
Фабрика има око 850 радника, а просечна зарада је око
65.000 динара. Синдикалци су
прошле недеље саопштили да
тај његов предлог, по којем би
плата свима била умањена,
није у складу са законом и најавили су могућност подизања
кривичне пријаве. Синдикат
хемије и неметала је дао предлог да, као за време НАТО
бомбардовања, сви имају исте
плате од 42.000 динара, а да
након тога разлика у зарадама
буде рефундирана.
Сви фабрички погони раде
„Азотара” планира да до краја
јуна произведе и испоручи тржишту 230.000 тона својих

производа. Тренутно, тврди
директор, сви фабрички погони раде, укључујући и КАН и
Карбамид, у којем је прошлог
месеца радник трагично настрадао, јер је дошло до пробијања амонијака на цевоводу.
На крају је рекао и да су након
те трагедије и посете инспекција поново преиспитали прописане процедуре у свим погонима и да су их допунили
како не би постојала ни теоријска могућност да до сличне
несреће поново дође.
– Ова трагедија нам је била
опомена да радимо у хемијској индустрији у којој су процеси производње опасни и да
морамо да се увек строго придржавамо правила – рекао је
Ђуровић.

ПРЕД СЕТВУ У ДОЛОВУ

Едукација пољопривредника
Почетком фебруара стручњаци су у Долову започели циклус презентација и предавања намењених пре свега ратарима. Ово је већ традиционално зимско окупљање пољопривредника у том месту, с
циљем да се они што боље
упознају с новинама у аграру
и припреме за пролећну сетву.
Овогодишње ратарске едукације организовала је Комисија за пољопривреду Месне
заједнице Долово, у чијој сали
се и одржавају предавања. Доловачки пољопривредници
већ знају да се у овим зимским
данима у Месној заједници

могу информисати о новинама у сфери која њих највише
интересује, не би ли се на време припремили за предстојеће
пољопривредне радове.
Циклус предавања је почео
6. фебруара, а наставиће се до
краја месеца, сваке суботе.
Пољопривредницима ће се
представити пре свега семенске куће својим асортиманом
сунцокрета и кукуруза, што
Доловце највише занима, али
и произвођачи и дистрибутери
хемијских средстава за заштиту биља, вештачких ђубрива,
као и осигуравајуће куће и
банке.
Н. Р.

ПРОГРАМ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Највише новца за Поњавицу
На предавању ће се говорити о новим прописима у
вези са израдом годишњег
фи нан сиј ског изве шта ја с
практичним примерима и o
припремним радњама за састављање финансијског изве штаја за 2016. годину.
Учешће на семинару је бесплатно, а почетак је заказан
за 11 сати.

На седници одржаној 14. фебруара чланови Градског већа
усвојили су Предлог програма
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Панчева за 2017.
годину.
Градски Секретаријат за заштиту животне средине имаће
на располагању укупно 60 милиона динара. Средства ће бити потрошена на реализацију
активности предвиђених локалним еколошким акционим
планом који је усвојен још
2004. године, а новац ће бити

намењен за пројекте јавних
комуналних предузећа и месних заједница.

Ни у овој години није предвиђен новац за замену старе
опреме у систему за мерење
квалитета ваздуха или за измуљавање дна Тамиша. Из овог
фонда у 2017. биће опредељено
12 милиона динара за Поњавицу, 10 милиона динара за израду техничке документације за
пројекат санације и рекултивацију сметлишта, три милиона
динара за девет бетонских постоља за контејнере у селима,
5,2 милиона за одржавање система за мерење квалитета ваздуха, 2,2 милиона динара за

додатно мерење квалитета ваздуха на Стрелишту и новој
Миси, као и близу три милиона
динара за праћење квалитета
ваздуха у Народној башти и
другим локацијама у ситуацијама повећаног аерозагађења.
За испитивање површинских
вода биће одвојена два милиона динара, а за подземне воде
три милиона динара.
Средства из овог фонда користе се на основу утврђеног
наведеног програма, а зелено
светло дало је надлежно министарство.
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ГРАД ПОМАЖЕ ПАНЧЕВАЧКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

АКТИВНОСТ „ЈЕЛЕНКА”

УНАПРЕЂИВАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
БУДУЋИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Освајање Маљена

Афирмација активне
политике запошљавања
Осавремењена настава
у шест установа
Презентација пројеката реализованих у средњим школама
током 2016. године у оквиру
локалног конкурса за доделу
средстава „Програм за унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе” одржана је у петак, 10.
фебруара, у малој сали Градске управе. Представници панчевачких средњих школа приказали су моделе унапређивања
наставе у образовним установама, тј. програме осавремењавања наставног процеса реализоване уз финансијску подршку локалне самоуправе. Реч је
о новцу из буџета Града Панчева намењеном за афирмацију активне политике запошљавања, предвиђеном у „Локалном акционом плану за запошљавање Града Панчева за
2016. годину”. Директорима и
професорима панчевачких школа и заинтересованој јавности
обратили су се чланови Градског већа мр Татјана Божић, задужена за образовање, и Миленко Чучковић, задужен за
подручје рада, запошљавања и
социјалне политике.
Мр Татјана Божић изразила
је велико задовољство, јер су
школе на креативан и веома
инвентиван начин приступиле
читавој овој причи, чији је
циљ да се унапреди конкурентност будуће радне снаге
на тржишту рада. Подсетила
је јавност на најављене промене које ће се у наредном периоду догодити у средњим
стручним школама увођењем
дуалног образовања.
– Овим пројектима полако
смо направили увод у дуално
образовање, које нас очекује у
новој методологији уписне политике у средње школе од
2017/18. године. Наш град је
припремио за Школску управу
Зрењанин предлог плана уписа за наредну школску годину,

Чланови Планинарског друштва „Јеленак” организовали су у недеља, 12. фебруара,
обилазак планине Маљен.
По лепом и сунчаном времену, у раскошној зимској идили, панчевачки љубитељи
природе и планинарења прешли су петнаест километара.
Маљен припада групи Ваљевских планина и налази се
на око 130 километара од
Панчева. Највиши врх је Кра-

љев сто и висок је 1.104 метра. Та питома планина испресецана је многобројним
речицама, ливадама и шумама и, према речима чланова
овог друштва, права је ваздушна бања, над којом се спајају морска, карпатска и панонска клима. Маљен је идеално
излетиште за планинаре, али
и за све љубитеље природе, а
Панчевцима је најпознатија
по висоравни Дивчибаре.

МИНИ-ЕЛЕКТРАНА
који предвиђе да 1. септембра
у Машинској школи Панчево
почне реализација дуалног
образовања – рекла је чланица
Већа задужена за образовање.
Улагање у будућност
С друге стране, Миленко Чучковић истакао је да су средства за пројекте обезбеђена из
буџета Града Панчева, а у
оквиру мера активне политике
запошљавања, изнетих у „Локалном акционом плану за запошљавање Града Панчева за
2016. годину”. Како је рекао,
на конкурс се пријавило осам
средњих школа са укупно девет предлога пројеката.
– Одобрена су средства за
шест предлога пројеката у
укупном износу од два милиона динара, али како из техничких разлога два пројекта нису
реализована, иако су за њих
одобрена средства, утрошено
је 1.300.000 динара. Планом у
овој години за ову меру предвиђен је износ од 1.400.000
динара и овом приликом обавештавам школе да ће конкурс
бити објављен врло брзо. Ми

смо једини град у Србији који
издваја таква средства, што је
за сваку похвалу, а с друге
стране, у светлу актуелне теме
дуалног образовања, на овај
начин идемо у том смеру да
наша деца из средњих школа
изађу у потпуности оспособљена и спремна за тржиште
рада. Повезујемо образовање и
привреду, односно рад и запошљавање, због чега издвајамо
знатна средства и настојаћемо
да она буду и већа – поручио је
Чучковић.
Опремање школа
Руководства и наставно особље средњих школа истичу
да захваљујући опремању кабинета и побољшању услова
за извођење практичне наставе ученици већ у средњој
школи стичу неопходно искуство и да су након завршетка школе припремљени
за рад у струци. Они су похвалили ову иницијативу локалне самоуправе.
Школа за основно и средње
образовање „Мара Мандић”
опремила је кабинет за шива-

че текстила интерактивном
таблом (с плафонским носачем), пројектором и лаптопом
(187.719 динара), а Машинска
школа Панчево набавила је савремене матичне плоче и графичке картице за рачунаре на
којима се обавља настава моделирања (183.703 динара). У
Техничкој школи „23. мај” једна учионица је преуређена у
кабинет за наставу архитектуре и геодезије (427.132 динара). Захваљујући донацији од
500.000 динара Медицинска
школа „Стевица Јовановић”
добила је савремене кабинете
за анатомију, физиологију и
патологију.
Према речима надлежних,
из техничких разлога нису
реализовани опремање пласте ни ка ком плет ним ме ха низмом с пумпом за наводња ва ње, ве тре ња чом и ци стер ном
(По љо при вред на
школа „Јосиф Панчић”) и набавка уређаја лабдиск–физика
и лабдиск–околина за мерење
параметара у природним нау ка ма (Гим на зи ја „Урош
Предић”).

Енергија из бушотине
НИС је прошле недеље
пустиo у рад четрнаесту мини-електрану за производњу
електричне и топлотне енергије, на нафтно-гасном пољу
Мајдан, у близини Новог
Кнежевца. Укупна снага постројења је 2,41 мегават, а
вредност инвестиције износи
2,6 милиона евра. Према речима менаџмента руско-српског нафтног гиганта, овом
инвестицијом је ниво улагања НИС-а у програм изградње малих електрана у Србији
достигао укупно 15 милиона
евра, а њихова снага износи
14,5 мегавати, што је довољно
за снабдевање струјом двадесет хиљада домаћинстава.

значајну еколошку компоненту – рекао је Белов поводом пуштања у рад нове мини-електране на гас.
Поред електричне енергије, на нафтно-гасним налазиштима се производи и топлотна енергија укупне снаге четири мегавата, која се
користи за потребе постројења НИС-а.
Да подсетимо, у складу с
репутацијом једне од највећих енергетских компанија
у југоисточној Европи, НИС
од 2013. године реализује
програм ефикасног коришћења гасних ресурса, који
подразумева изградњу мини-електрана, односно когене-

Према речима Алексеја Белова, директор Блока Енергетика у НИС-у, производња
струје у мини-електранама један је од пројеката на које је
компанија посебно поносна.
– Гас који због садржаја
угљен-диоксида и азота –
преко 50 процената – раније
није био коришћен и спаљиван је на бакљама, сада употребљавамо за добијање
електричне и топлотне енергије, чиме повећавамо нашу
ефикасност. С друге стране,
из истог разлога је знатно
смањена и емисија штетних
гасова у атмосферу, па тиме
овај сегмент бизниса има и

рационих модула на нафтногасним пољима широм Србије. Они раде на принципу
претварања гаса у електричну и топлотну енергију, што
представља енергетски ефикасан и еколошки начин
производње. Струја произведена у мини-електранама
испоручује се у јавну дистрибутивну мрежу. Поред Србије, НИС од 2016. године тргује електричном енергијом и
у Румунији, Мађарској, Словенији, Босни и Херцеговини
и Црној Гори, а стратешки
циљ компаније је пробој на
тржишта свих земаља ЕУ у
региону.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Реформа система управљања отпадом
Панчево има
неопходне стратешке
планове
Нова правила игре,
нове обавезе
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
најавило је прошле недеље да
ће Република Србија у наредном периоду морати да обезбеди услове за реализацију
стратешки важних активности
које ће допринети ефикасном
и ефективном унапређењу постојећег система управљања
отпадом. Очекују се ревизија
законодавног оквира и усвајања новог модела финансирања. Поред тога, дат је налог локалним самоуправама
да у што краћем року доставе
Министарству регионалне и

Страну припремиo

Зоран
Станижан

локалне планове управљања
отпадом, са обавезом примарне сепарације у домаћинствима. Према сазнањима нашег
листа, Панчево поседује неопходну документацију коју захтева Министарство. Катарина
Бањаи, чланица Градског већа
задужена за заштиту животне
средине, рекла је за „Панчевац” да је панчевачка самоуправа „Локални план управљања отпадом за град Панчево”
донела 2011. године.
– Наредне године усвојен је
и регионални план управљања
отпадом за Панчево и Опово.
Плански период важења ових
документа је десет година, с
тим што се они на сваких пет
година поново разматрају и по
потреби ревидирају. Када је
реч о увођењу примарне сепарације у домаћинствима на
територији нашег града, та активност није у потпуности реализована. Наменски контејнери за одлагање рециклабилних материјала могу се наћи у
градским месним заједницама где постоје вишестамбени
објекти. То није случај у градским месним заједницама где
су индивидуална домаћинства

и у насељеним местима. Како
бисмо овај проблем превазишли и унапредили селекцију и
разврставање комуналног отпада у складу с локалним планом управљања отпадом, буџетским фондом за заштиту
животне средине Града Панчева за текућу годину је опредељено 4,7 милиона динара за
изградњу и уређење простора
за одлагање отпада – рекла је
Катарина Бањаи и додала да

ће у наредном периоду у свим
градским месним заједницама
бити изграђена по два „зелена
острва”, а у околним насељеним местима по једно. На овај
начин свим грађанима Панчева

биће омогућено да у својој
близини имају „зелено острво”
где ће моћи да одложе рециклабилне материјале.
Државни секретар Стана
Божовић недавно је изјавила
на стручном скупу у Аранђеловцу да ће реформа комуналних услуга донети потпуно
нов оквир и да ће држава боље
координисати инвестиције у
инфраструктуру за комунални отпад како би Србија испунила све циљеве Директиве
ЕУ. Према њеним речима,
унапређење система управљања посебним токовима отпада
је приоритет Владе, јер је реч
о веома значајном послу, како
у домену заштите животне
средине, тако и у сектору економије.
Да подсетимо, све већи број
земаља предузима активности
како би се убрзао развој „зелене економије” и тиме омогућио већи економски раст. Србија планира да до 2030. године оствари степен од 50 процената рециклаже укупног комуналног отпада, па је зато важно
започети постепено увођење
примарне селекције отпада у
домаћинствима.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Прегледи деце
Родитељи малишана који у
школској 2017/2018. години
треба да пођу у први разред,
треба да се јаве изабраном
педијатру како би добили
упуте за систематски преглед будућих првака.
Предшколске установе истакле су термине за обављање
специјалистичких прегледа
(физијатар и офталмолог),

као и време вађења крви. Након обављања свих прегледа
родитељи заказују систематски преглед и вакцинацију
код свог изабраног педијатра
на Одељењу за здравствену
заштиту деце. Систематски
прегледи и вакцинација за
март заказују се од 20. фебруара на телефоне 013/309-219
и 062/807-30-99.
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ХРОНИКА
КОНФЕРЕНЦИЈА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Х РАНА З А Д У ШУ

КАКВЕ СУ НАМ УСЛУГЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Ужас!!!

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, колико често
сте видели или доживели у
некој ситуацији, поступку,
догађају... нешто што вас је
навело да то прогласите
ужасом? Некада и по неколико пута дневно, зар не?
На својој кожи доживљена,
непријатност може бити изузетно тешко прихватљива или
понижавајућа до те мере да је
називамо ужасом. Углавном
се та лична мора десилa некада у прошлости, једном,
два или више пута... Неко
нам је повредио душу, а можда и тело, и изазвао патњу,
бес, разочарање... Тај неко
нас је повредио једном, а ми
годинама повређујемо сами
себе понављајући у мислима
исти догађај изнова и наносећи себи исти бол! Па шта је
онда већи ужас?
Свакодневно натапање душе сликама убистава, сиромаштва, препуцавања, временских неприлика, бомбашких напада, претњи, вербалне и телесне порнографије...
изазива емоционалну реакцију коју ће многи назвати
ужасом! Па зашто се онда тај
исти сценарио препричава
небројено пута током дана,
када се изнова трујемо властитим емоцијама? Зашто
неко бира да буде канта за
емоционално ђубре људи које и не познаје? Зашто је туђа
судбина занимљивије ужасна
од сопствене?
Да не бисмо постали поражавајуће свесни празнина у
свом животу, попуњавамо их

туђим речима и поступцима.
С временом почињемо да
личимо на оне којих се свакодневно „ужасавамо”. Постајемо зависни од дневне
дозе туђе несреће! Тако не
видимо своју. Препричавамо виђено, нестрпљиви у чекању наставка. „На срећу”,
око нас је неисцрпан извор
драма и трагедија и бесрамног изношења личног смећа,
тако да тема за „разговоре уз
кафу” има напретек.
Појмови вредности и цене
су помешани. Све и свако
има цену, а вредности су бачене у неки запећак да чекају да изађемо из затвора у који смо се „удобно сместили”
желећи нека боља времена,
или жалећи за њима. Постали смо мајстори у прављењу
ужаса од неких обичних ситница којима је испуњен наш
дан, а притом за некога те
исте ситнице представљају
недостижни благослов. Страшно је устати недељом рано
и отићи на посао? Страшније од немати постељу? Радити значи видети, ходати, користити руке, осећати се
вредним...
Незамисливи ужас је кад
дете слаже или кад родитељ
не постиже? У односу на
шта? На вечиту жал да се буде мајка или отац или на одрастање без родитељске подршке? Само оно што није
по нашој тренутној вољи и
онако како смо очекивали да
буде, проглашавамо највећим ужасом!
Било би лепо да пре него
нешто или некога назовемо
неподношљивим ужасом, себи поставимо питање: у односу на шта? Да ли нам је „лични аршин” права мера процене и на којим уверењима је
заснивамо? То се зове рад на
себи и спада у послове који се
најтеже започињу, али нам
од њих не треба одмор, а није предвиђен ни одлазак у
пензију. То је једини прави
начин да постанемо и останемо оно што стварно јесмо.
Ужас или не? Одлука је,
као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Решите се целулита

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Решење за уклањање целулита је надохват руке, само најпре треба чврсто да одлучимо
да му кажемо: збогом. Све је
на нама – и одлука и делање.
Решење се састоји од неколико сегмената, а то су:
вежбање, хидратација, исхрана, антицелулит масажа,
мезотерапија и делотворни
козметички производи. Само заједничким деловањем
ових шест елемената могући
су добри резултати.
Дуготрајно седење смањује
количину мишићне масе у
корист масног ткива. Да бисте то спречили, бавите се редовно спортом током дужег
периода. Ако желите брзе резултате, практикујте брзо ходање, које је одлична вежба
за „скидање” бокова и елиминисање целулита. Важно је и
пити много воде – бар два литра дневно. Одлични су и та-

козвани чистачи: у два литра
воде исцедите један лимун,
ставите парче изренданог
ђумбира, наврх кашичице
цимета и неколико листића
нане. Пијте током дана. Ово
је одличан напитак за избацивање токсина и вишка течности. Корисно је и туширање наизменично топлом и
хладном водом.
Уз то, из исхране морате
избацити масну и слану храну, као и пуномасне млечне
производе. Треба да једете
много воћа и поврћа, да имате пет до шест мањих оброка
дневно, а поред воде, требало би пити и зелени чај. Антицелулит масажа је најбитнија ставка у борби против
целулита. Иако се у салонима нуде пакети од десет повезаних масажа, неопходно
је урадити их више. Ово доба
године је право време да се
крене са уклањањем целулита, како би се до лета решио
проблем. Мезотерапија тела
такође даје одличне резултате. Третман се ради једном
недељно и инјекционо се
уносе мезотерапијски коктели који обично садрже Лкарнитин, кофеин, артичоку
и друге активне супстанце.
Најбоље је комбиновати ручну антицелулит масажу и
инјекциону мезотерапију.

Петак, 17. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Састанак са
стручњацима
из покрајине
Анализа затеченог
стања и препоруке за
будућност
„Оствареност стандарда у пружању локалних услуга социјалне заштите”, назив је скупа одржаног у четвртак, 9. фебруара, у
Градској управи, коме су присуствовали стручњаци из покрајинског Завода за социјалну
заштиту, градоначелник Саша
Павлов, ресорни већник Миленко Чучковић, као и представници установа које пружају
ту врсту услуга у локалу.
Циљ скупа био је представљање извештаја о реализованом „Програму мониторинга
и евалуације услуга социјалне
заштите у Граду Панчеву
2016–2017. године”, који је израдио Завод.
– Град Панчево издваја око
345 милиона динара за пружање услуга социјалне заштите.
То су озбиљна средства и заиста нам је стало како до тога
да она буду употребљена наменски, тако и да што боље
идентификујемо потребе наших грађана за оваквом врстом услуга, да уведемо нове
услуге тамо где је то неопходно, као и да унапредимо оне
већ постојеће, чији број није
мали. Евалуација и мониторинг, који се у Панчеву спроводе већ другу годину заредом, помажу нам да установимо какво је затечено стање и
какве су препоруке за даљу
реализацију овог програма –
истакао је градоначелник.
Евалуацијом и мониторингом билa су обухваћена три
пружаоца услуга: дом „Споменак”, Дневни боравак „Невен”,
који ради при ШОСО „Мара
Мандић”, и удружење „На пола

Процена и праћење квалитета спроводе се већ две године
пута”, а предмет анализе биле
су четири услуге које те установе пружају: прихватилиште
за децу и младе, дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у интелектуалном развоју, становање уз подршку
особа са инвалидитетом и становање уз подршку за младе
који напуштају систем социјалне заштите. Дате су и препоруке за њихово даље унапређивање.
О користи коју оваква врста
праћења услуга доноси, говорили су представници установа обухваћених програмом.
– Екстерни мониторинг и
евалуација у дому „Споменак”
обухватили су две услуге: прихватилиште и становање уз подршку, и спроведени су с циљем да се процени усклађеност
ресурса, методологије и квалитета рада, како би обе услуге
испуниле своју основну функцију, а то је заштита најбољих
интереса корисника – деце и
младих. Мониторинг нам је
омогућио да боље сагледамо

стање, али и да извршимо
стручну размену, као и да добијемо конкретне смернице за
боље искоришћавање кадровских и осталих капацитета.
Препоручено нам је да у наредном периоду, уз подршку
локалне самоуправе, обезбедимо довољан број стручних
радника за обе услуге, као и да
унапређујемо сарадњу са свим
системима од значаја на локалном нивоу – навела је Тања Лукић, директорка „Споменка”.

На скупу је било речи и о улози локалне самоуправе у подстицању праћења и евалуације квалитета локалних пружалаца
услуга социјалне заштите. Представници Завода за социјалну
заштиту дали су препоруку установама да наставе редовну самоевалуацију услуга, да у што већој
мери укључују и саме кориснике
и њихове породице у планирање
и реализацију услуга, као и да
развију међусекторску сарадњу
са институцијама здравственог и
образовног система.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Дијетални пасуљ

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Нова анестезиолошка
метода
Када се спомене панчевачка
Општа болница, најчешће се
као прве асоцијације намећу
проблеми с којима се суочавају запослени у тој установи
или пацијенти који се тамо лече. Но овог пута то није тема.
Упркос свим изазовима, оно
чиме се Болница може поносити, јесте стручни кадар, који
тежи да, у оквиру својих области, а у складу с могућностима, примењује савремене методе лечења, желећи да иде у
корак са светским стандардима. Један од примера који то
доказују датира од уторка, 7.
фебруара, када је у Болници
први пут успешно спроведена
такозвана ултразвуком вођена
регионална анестезија доњег
екстремитета, код болесника с
комплексном повредом и преломом потколенице.
Према речима др Слађане
Ковачевић, пи-ар менаџера
Опште болнице, реч је о новој
методи блокаде периферних
нерава, која се изводи под
контролом ултразвучног уређаја, што доприноси повећању
ефикасности процедуре и
знатно већој безбедности и сатисфакцији самог болесника,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

а самим тим и бољој, бржој и
успешнијој постоперативној
рехабилитацији.
– На челу стручног тима који је учествовао у лечењу пацијента био је др Стеван Михаиловић, специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који
је и извео саму интервентну
процедуру блокаде периферног нерва под контролом ултразвука. Он је ову методу
применио након што је завршио тромесечну обуку током
студијског боравка на Клиници за анестезиологију и интензивну терапију Универзитетске клинике „Карл Густав
Царус” у Дрездену, где се усавршавао у својству стипендисте Европског удружења анестезиолога. У тиму су били и
др Драгиша Стаменковић, др
Адријан Герга, др Миливоје
Михајловић, те медицинске
сестре Катарина Костић, Јасмина Панић, Љиљана Илић и
Анђела Баба – истакла је Ковачевићева.
Она је најавила и да ова
анестезиолошка процедура
треба да се, у најближој будућности, уврсти у списак редовних услуга Опште болнице,
што би, како је рекла, позиционирало ову установу као лидера у примени ултразвуком
вођене регионалне анестезије
у нашој земљи.

То што сте на дијети, једете
здраво или сте на посебном
режиму исхране, не значи
да морате да се одричете
онога што волите. Поента
је само у томе да измените
начин припреме намирница и можете слободно да се
препустите уживању. Отуда

и овај рецепт. У основи, не
разликује се много од класичног пасуља, осим што су
изостављени запршка и суво месо. У понуди су две варијанте: чорбаст и густ пасуљ. Одаберите који вам се
више допада и уживајте,
без гриже савести.

Састојци за обе варијанте: једна главица црног лука, два чена белог
лука, шоља пасуља, један већи кромпир, око две равне кафене кашике соли, пет зрна бибера, два ловорова листа, једна супена кашика слатке млевене паприке, око три литра воде. За чорбаст је још
потребно: једна шаргарепа и неколико листова свеже нане, а за
густ: једна супена кашика маслиновог уља и три чена белог лука.
Припрема за обе варијанте: Очистите и насеците црни лук на полуколутове, два чена белог лука на половине и шаргарепу на колутове. Пасуљ оперите. Кромпир ољуштите и оставите цео. У дубљу
шерпу убаците пасуљ, црни и бели лук, шаргарепу, кромпир, бибер,
со и ловоров лист. Сипајте топлу воду и ставите на шпорет да прокључа. Затим смањите ватру и оставите да крчка два сата. Додајте
још воде ако је испарила. За то време зрна пасуља треба потпуно
да се раскувају. Извадите ловоров лист, зрна бибера и кромпир.
За чорбаст пасуљ: Кромпир испасирајте виљушком. Додајте му
млевену паприку и разблажите с мало течности из пасуља. Затим
преспите смесу од кромпира у пасуљ и мешајте. Убаците уситњене
листове нане. Кувајте док не добијете жељену густину пасуља.
За густ пасуљ: Ситно исеците бели лук, па га продинстајте на уљу.
Додајте процеђен пасуљ, промешајте и наставите крчкање. Кромпир испасирајте виљушком. Додајте му млевену паприку и разблажите с мало течности из пасуља или с водом. Затим преспите смесу од кромпира у пасуљ и мешајте. Додајте мало течности од кувања. Кувајте док не прокључа. Пасуљ је готов, али ако волите, можете и да га убаците на неколико минута у рерну да се запече.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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Петак, 17. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТИ У ФЕБРУАРУ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ)
Цена: 400 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ
(НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI)
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА
• ТРИГЛИЦЕРИДИ
• HDL
• LDL
Цена пакета: 500 динара
ПАКЕТ 5
• БРЗ И ПОУЗДАН ТЕСТ НА СТРЕПТОКОКНУ
ИНФЕКЦИЈУ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА
Цена: 400 динара

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара
ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД

100 динара

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,
ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА,
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”

центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)
НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 17. фебруар, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт виолинисте Ивана Ћирковића и пијанисткиње Катарине Хаџи Антић Татић. На програму ће бити дела
Ј. С. Баха, Л. Ван Бетовена, В. А. Моцарта и Н. Паганинија.
Петак, 17. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: у оквиру првог дана фестивала „Moonwalk” представиће се шест неафирмисаних састава/извођача, а након њих ће
наступити млад, већ афирмисан панчевачки бенд „Буч Кесиди”.
Субота, 18. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: у оквиру другог дана фестивала „Moonwalk” наступиће познати панчевачки бендови с гостима.
Петак, 24. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт џез групе „Hot Club of Belgrade”.
Понедељак, 20. фебруар, 20 сати, дворана Културног центра: хуманитарни концерт КУД-а „Абрашевић” Панчево.

Књижевност
Четвртак, 23. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција романа „Јаз” Дарка Тушевљаковића. Са аутором ће разговарати књижевник Вуле Журић.

Тематски програм
Петак, 24. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: предавање архитекте Драгомира Ацовића „Грузијски кнежеви – феномен и морфологија”.

Програм за децу
Субота, 18. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Морнар Попај” „Пан театра”. Адаптација текста и режија: Петар Николић. Играју: Марта Милосављевић, Марко Ветић, Ненад Савић, Иван Иванов и Петар
Милићевић.

КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Класика за виолину
и клавир
Виолиниста Иван Ћирковић
и пијанисткиња Катарина
Хаџи Антић Татић одржаће
концерт у петак, 17. фебруара, од 18.30, у сали Музичке

школе „Јован Бандур”. На
програму ће бити дела Ј. С.
Баха, Л. Ван Бетовена, В. А.
Моцарта и Н. Паганинија.
Улаз је слободан.

избор

МОЈ
МОЈ
Слика Хинкемана
у aтељеу
Сара Абци,
позоришни аматер
ПРЕДСТАВА: Недавно је у
Народном позоришту у Београду гостовало Загребачко
казалиште младих с представом „Хинкеман”, у режији Игора Вука Торбице. Иако
настао као антифашистички
текст, „Хинкеман” Ернста
Толера је осавремењен и уз
помоћ дијалога и солилоквијума преиспитује човека
у различитим животним
улогама. Човек као живо биће, као радник, љубавник,
пријатељ, политичка марионета. Редитељ се служио
идејом Брехтове дијалектике и сонгова да би публици
пренео преиспитивачку идеју представе. Спој ратне Немачке, послератног Балкана
и савремених рок песама у
једном „Хинкеману”.
КЊИГА: У преиспитивачком
духу и вагању између добра и
зла намеће се и „Слика Доријана Греја” Оскара Вајлда.
Култ хедонизма, идеја о пролазности (која може бити и
умирујућа и застрашујућа), а
под велом опијума који допушта потпуну отвореност
јунака да говоре о својој души као тачки од које почињу
промене, у којој се, уједно,
промене и завршавају. У
симболично
приказаном
уметничком огледалу (слика
Базила Холварда) не огледа
се оно што је површина, већ
унутрашњи немири, пороци
и страховања. Јер, човек има

НОВО ДЕЛО СОЊЕ АТАНАСИЈЕВИЋ

РЕАЛИСТИЧКИ РОМАН
СА ФАНТАСТИЧКИМ ОКВИРОМ
Једна од главних
тема мобинг
Угроженост породице
у савременом
друштву
Радња романа „Велика лаж”,
који је представљен у среду, 8.
фебруара, у Галерији Милорада Бате Михаиловића, померена је у блиску будућност –
одвија се у периоду од 2029.
до 2033. године.
Ауторка романа Соња Атанасијевић пише о младим људима рођеним крајем осамдесетих и почетком деведесетих. Та
генерација је детињство имала
у ратном периоду, зна да није
довољно завршити школу, да се
након завршених студија тешко запошљава и да тек тад почиње борба, да се новцем готово све може купити... Списатељица је књигу писала непосредно пре гашења новинске
агенције „Танјуг”, у којој је радила 29 година, а главна јунакиња ради у медијској кући
„Морнинг”, у којој радницима
такође прети останак без посла.
– Највећу инспирацију сам
имала у свом непосредном пословном окружењу и била сам
жртва неке врсте мобинга, нажалост, као и доста мојих ко-

лега. Већина романа јесте
комбинација имагинације и
неког мог искуства. Једна од
најважнијих тема романа је
управо мобинг, односно психичко и ментално злостављање. Није случајан почетак који
отвара роман – физичко насиље које доживљава главна јунакиња, покушај силовања.
Наставак радње се одвија после двадесет година – она ће са
четрдесетак доживљавати на
послу другу врсту насиља, сада
психичко и ментално. Наслов
се сам наметнуо од почетка. У
књизи је много лажи, ситних,
крупних, самозаваравања, и
све тако до највеће, која није
експлицитна, која се између

редова сасвим јасно препознаје – да је породица важна савременом друштву. Кад кажем
савремено друштво, мислим
на глобалну заједницу, на савремени неолиберални корпорацијски капитализам, који
производи савремено ропство.
Значи, једино је важан профит, у коме ужива мањина, тако да су богати све богатији, а
сиромаштво је све распрострањеније. Чињеница да је породица заиста угрожена и уздрмана главна је мотивација у
овој причи – објаснила је Соња
Атанасијевић.
Књижевник Васа Павковић
сматра да се ауторка и у претходним романима поставила

као врло добар стратег приповедања и да су њени романи
драматуршки одлично организовани. Он примећује да је „Велика лаж” у многим сегментима сложено написан реалистички роман са фантастичким оквиром. Поред тога што
је радња померена у будућност,
роман почиње приповедањем
ембриона коме је подарена
свест и који, незадовољан овим
светом, одлучује да у четвртом
месецу прекине овоземаљски
развитак својевољно.
– Соња Атанасијевић често
пише о мањим групама људи,
као што су породица или група
запослених у једној фирми,
које се нађу у извесној ситуацији и онда им се, под притиском стварности, догађају промене у начину живота, промене односа... Ауторка показује
себе, пре свега, као реалистичког романсијера, човека који
има очи да види фине детаље
социјалног и интерперсоналног односа. Она није писац који измишља, који има неку
имагинацију, већ списатељица
која врло пажљиво посматра
свет – рекао је Павковић.
Соња Атанасијевић је до сада објавила седам романа и
збирку прича „Крилата туга”.
Добитница је бројних награда
и признања.

КЊИГА ЗА ДЕЦУ ВЛАДИСЛАВЕ ВОЈНОВИЋ

Тридесет слова и прича о Меланији
Роман за децу „Аврам Богдан
воду газе” Владиславе Војновић представљен је у четвртак,
9. фебруара, у читаоници
Градске библиотеке. Наслов
књиге је почетак реченице од
тридесет речи која је служила
да деца лакше запамте редослед слова азбуке у старој Југославији, оној од пре Другог
светског рата.
Књижевник Вуле Журић каже да је књига писана по наруџбини у оквиру „Азбучног
реда”, нове едиције „Службеног гласника”. „Аврам Богдан
воду газе” друга је књига по
реду, а прва је била „Чудесни
подвизи Азбучка Првог у тридесет слова” Дејана Алексића.
Занимљивост је да свако од
тридесет поглавља мора да почиње словом азбуке.
Главна јунакиња је шестогодишња Меланија која не
иде у предшколску установу,
већ с баком учи слова. Да би
девојчици било лакше, домишљата бака спрема јела која
почињу гласовима које она
учи, црта веверицу која личи

само онолико простора за
делање и мишљење колико
сам себи дозволи.
ИЗЛОЖБА: У Градској библиотеци Панчева суграђани су могли да присуствују
„Изложби младих уметника
које повезује један aтеље”.
Реч је о радовима младих
неафирмисаних аутора који
су стварали под менторством афирмисаних уметника. Светлана Каровић Деранић и Зоран Деранић окупили су амбициозне ученике
и студенте који су показали
своју наклоност ка ликовној
уметности кроз цртеже, слике, графике, скулптуре. Сматрам да су овакве врсте окупљања људи са истим и
сличним интересовањима
веома креативне и инспиришуће. Такође, оваквим манифестацијама пружа се подршка младима, талентованима и вреднима.

Петак, 17. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

на слово В, наводи унуку да
„бацају риме”...
– Меланија је „мешавина”
мене у детињству, моје ћерке
Милице и Маше, ћерке мог
бившег девера, кад су биле мале. Сетила сам се Миличиног
учења слова, а и уз Машу сам
научила пуно тога о деци. Своје детињство третирате на један начин и мало га и позаборављате, детињство свог детета
као забринута мајка која има
много одговорности, а као вр-

ло млада стрина могла сам да
уживам колико год хоћу, тако
да сам пуно Машиних бисера
ставила у књигу „Аврам Богдан воду газе” – прича Владислава Војновић.
За трећу књигу у „Азбучном
реду” изазов је прихватио Вуле Журић. С писањем је већ
стигао до слова З.
– Моја књига ће бити више
посвећена познатим именима
која долазе из света поп-културе, из наше историје... Укључу-

јући, наравно, и Вука Стефановића Караџића. И шта би онда
та имена могла у једној замишљеној дечјој машти да израде, какве приче. Шта све може
Алберт Ајнштајн, на пример, а
да није само научник. Па, то ће
се кретати негде између Ајнштајна, Џејмса Бонда и Вука –
открива Журић.
Илустрације за књиге радио
је млади Лука Тилингер.
Владислава Војновић је по
занимању драматург. Ауторка
је више збирки песама и романа. За „Принца од папира” (по
књизи снимљен и истоимени
филм) добила је награду „Доситејево перо” „Змајевих дечјих игара” за најбољи роман
2008, а исто признање додељено је и књизи „Аврам Богдан
воду газе”, која је прошле године добила и награду „Политикиног забавника” као најбоље дело намењено младима.
Након „Феста” у биоскопима
ће се појавити филм „Козје
уши”, снимљен према њеном
роману, а она је и писац сценарија.

ИЗЛОЖБА ДИГИТАЛНИХ ГРАФИКА

Експериментисање у уметности
Изложба дигиталних графика
„Виртуелне рефлексије” Катарине Ђорђевић Урошевић и
Јелене Лалић отворена је у петак, 10. фебруара, у галерији
Градске библиотеке.
Историчарка уметности Јелена Гагић истакла је да се с
развојем нових технологија
отвара и један нови простор у
истраживању и експериментисању на пољу уметности и у
испитивању значења појавности саме слике.
– То су препознале и саме
уметнице. Оне се баве питањима која су везана за екологију, али исто тако и онима
која се односе на еволуцију и
генезу самог тла. Катарина
Ђорђевић у својим радовима

представи. У стваралаштву Јелене Лалић више се испољава
њена ликовност у раду и индивидуална поетика се претвара опет у једну дигиталну
форму у дигиталној графици
– објашњава она.
Посетиоци су на отварању
изложбе имали прилику да
погледају и перформанс „Ciber Ego II”, у ком су учествовале Оливера и Наташа Милојевић, Катарина Ђорђевић Урошевић и Јелена Лалић.

преиспитује микросвет и макросвет, игру светлости и сенки, где различитим пиксели-

ма и одређеним структуралним јединицама у дигиталном медију покушава то да

Страну припремила

Милица
Манић
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Петак, 17. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОД ПОСЛЕДИЦА ЗАГАЂЕЊА

СТРАДАЛА РИБА У НАДЕЛИ
За помор „заслужна”
бела хемикалија

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” почеће
да уређују плато испред Поште чим то дозволе временски услови. Хумористичка
представа под називом „Конкурсијада у Кикиригији” изведена је у суботу, 11. фебруара, у Дому културе.

Отрови испуштени
у горњем току,
на потезу инспекције
Таман што је у претходном броју „Панчевац” објавио како се,
након подужег времена загађења и претварања у праву замуљену бару, у речици Надели
(или, како је већина зове, Надел)
ствари коначно крећу набоље, и
то пре свега захваљујући ентузијазму истинских заљубљеника у
природу, уследила је лоша вест.
Наиме, пре отприлике недељу дана на том водотоку, одмах по отопљавању леда, појавила се велика бела плутајућа
флека која је воду начинила
налик на ону из веш-машине.
Већ то је само по себи веома
узнемирило многе којима је
природа на срцу, али прави
шок доживели су нешто касније. Није прошло ни неколико
дана, почео је да се осећа несносан смрад, а недуго затим и
да испливава угинула риба.
Највише лешева водених бића уочено је у Иванову, не само
на Наделу већ и на Дунавцу,
али тога је било и у близини
Старчева, Омољице...
На то су реаговали неки грађани тако што су позвали над-

лежне инспекције – од градских па до оних на вишим инстанцама. Неколико дана нико се није јављао, а када су љубитељи природе (чија имена
су, из разумљивих разлога,
остала позната редакцији) почели да губе наду, позвала их
je, како кажу, сама начелница
покрајинске инспекције за заштиту животне средине, што
је први пут да неко реагује поводом овога. Наредног дана
заједнички су обишли реку и
установили како поменута бела супстанца стиже из њеног
горњег тока. На основу свега
виђеног постоји основана сумња да та материја долази из

смера Скробаре и Старог Тамиша.
До закључења овог броја нисмо успели да ступимо у контакт с поменутом инспекцијом,
али штета настала услед изливања хемикалија је непобитна –
цркнутих риба има свуда.
Једно од таквих „места злочина” је и део Надела код ивановачког моста, где је вода више личила на млеко. Где год је
лед попуштао, угинуле животиње су испливале на површину.
Нажалост, веома брзо одатле су
их купили галебови и корморани, па постоји бојазан да су и те
птице животно угрожене.

Љубитељи природе подсетили
су да се овакав помор догађа,
малтене, сваке године. На срећу,
засад није страдала крупнија риба, јер се претпоставља да је, осетивши отрове, на време утекла у
Дунав, што ситнија није била у
стању. Међутим, не тако давно
било је и случајева када су и већи примерци били отровани.
Према речима поменутих
грађана, инспекција ће поднети пријаве против загађивача,
а шта ће се потом догађати,
видећемо наредних дана.
Једно је сигурно – не постоји начин да се, изузев природним путем, поменута хемикалија уклони.

У ТОКУ УРЕЂЕЊЕ ЈАБУЧКОГ ЦЕНТРА

Реконструкција пешачке стазе поред школе
Месна заједница је пре извесног
времена на конкурсу компаније
НИС обезбедила финансирање
пројекта под називом „Удахните
здрав живот” у износу од
1.847.000 динара, а ПДВ ће бити
подмирен из градске касе.
Реч је о реконструкцији пешачке стазе у близини школе, а
након обављене јавне набавке у
четвртак, 9. фебруара, стартовали су и сами радови, који
треба да буду окончани за двадесетак радних дана, то јест почетком марта.
Радници одабраног извођача,
СЗР-а „Техноизградња” из Ковина, уз помоћ машина, тренутно уклањају постојећи матери-

јал на поменутој локацији између улица Змај Јовине и Иве

МАЛА ДОЛОВКА ПОСТИГЛА ЗАПАЖЕН УСПЕХ

Златна кацига
за Теодору

Лоле Рибара. Према речима
председника јабучке месне
скупштине Слободана Илића,
по завршетку прве фазе уследиће постављање основне подлоге, преко које ће ићи бехатон.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

расписан за ликовну (карикатура и стрип) и литерарну
форму (песме, приче и афоризми), а учествовала су 224 аутора из 36 земаља, са преко
хиљаду радова, и то у две конкуренције.
Једанаестогодишња Теодора се представила песмом
„Селфи” и освојила треће место у конкуренцији млађих од
осамнаест година.
Њој је то трећа награда у
кратком периоду – освојила је
прво место на литерарном
конкурсу поводом „Доловачке
штрудлијаде”, а добила је и
специјалну награду за афоризме на качаревачкој „Малој
жаоци”.

– Тиме ћемо добити седамсто педесeт уредно поплочаних квадрата на стази дужине
сто четрдесет метара, а ширине од три и по до осам метара.
У питању је најпрометнија пешачка траса која повезује
школу, спортску халу, цркву и
летњу позорницу с малим стадионом и биће забрањена за
саобраћај – навео је Илић.
У међувремену је ЈКП „Водком” започео чишћење кишних
канала у улицама Гоце Делчева
и Омладинској, односно на потезу где је у прошлости често
било проблема са отицањем атмосферских и подземних вода,
а последњи пут пре нешто више од годину дана. Радови ће
се одвијати кад год малобројни
радници поменутог предузећа
за то буду имали времена.

Банатско Ново Село: Турнир
у малом фудбалу у спортској
хали, уз учешће осамнаест
екипа, почео је пре неколико дана, а финале ће бити
одиграно у недељу, 19. фебруара. Представници Дома
културе учествују на семинару у Врднику посвећеном
игри и музици етнокореолошких зона у Србији.
Долово: Деветнаеста „Винаријада” завршена је програмима у суботу, 11. фебруара,
и у уторак, 14. фебруара, када су додељене награде најбољим произвођачима. Ловци су у недељу, 12. фебруара,
организовали хајку на лисице и шакале. Ради прикупљања средстава за помоћ
суграђанину Милану Петковићу, којем је због недавно
доживљених тешких опекотина неопходно хитно пресађивање коже, биће приређена
хуманитарна журка у петак,
17. фебруара, у дискотеци
Дома културе.
Глогоњ: Слободан Николић
приредио је у четвртак, 8.
фебруара, у Дому културе,
предавање под називом „Тумачење снова”. Деца из вртића су у оквиру пројекта „Разна занимања” у уторак, 14.
фебруара, посетила сеоску
библиотеку. Изборна скупштина удружења повртара
одржана је у четвртак, 16.
фебруара.
Иваново: Међународни дан
матерњег језика биће обележен десети пут у уторак, 21.
фебруара, у 12 сати, у Дому
културе. Месна заједница
очекује расписивање јавних
набавки за изградњу капеле
и паркинга испред гробља.

Јабука: Реконструкција пешачке стазе поред школе
стартовала је у четвртак, 9.
фебруара, а ЈКП „Водком”
започео је чишћење кишних
канала у улицама Гоце Делчева и Омладинској. Удружење винара и виноградара
„Грозд” обележило је славу
Свети Трифун симболичним
орезивањем винограда.
Качарево: Тридесета „Сланинијада” отворена је у четвртак, 16. фебруара, тачно у
подне, и трајаће до раних вечерњих сати у недељу, 19.

фебруара.
Хумористичка
представа под називом „Конкурсијада у Кикиригији” изведена је у суботу, 12. фебруара, у Дому омладине. Циклус пројекција 3D филмова
у спортској сали почиње у
петак, 25. фебруара, у 19 сати, приказивањем најновијег
домаћег хита „Зона Замфирова 2”.
Омољица: Изложба фотографија под називом „Три објектива” отворена је у четвртак,
9. фебруара, у Дому културе.
Одбојкашко спортско удружење „Младост 1973” припрема годишњу скупштину,
на којој ће трасирати будуће
планове.
Старчево: Месна заједница
израдила је пројектну документацију за реконструкцију Зрењанинске и Пролетње
улице. Шести „Најлепши
славски колач” одржан је у
недељу, 12. фебруара, и то
другу годину заредом у организацији Удружења жена
„Неолит”.

НАШИ КОРЕОГРАФИ УСПЕШНИ У НЕМАЧКОЈ

Омољчани развијају
фолклор у дијаспори

ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ИНФИНИТУМ”

Глогоњ у речи
и слици на два језика
Културни центар „Инфинитум” недавно је завршио реализацију пројекта „Глогоњ у
речи и слици”, који је путем
конкурса финансирао Град
Панчево. Реч је о својеврсном
наставку радионица учења румунског језика, у организацији
професорке Родике Марјану.

Ученица петог разреда Основне
школе „Аксентије Максимовић” из Долова Теодора Радоњин освојила је треће место на
престижном конкурсу „Златна
кацига”, који је објавио Културни центар из Крушевца.
Реч је о двадесет петом интернационалном фестивалу,
на којем су се, у две старосне
категорије, такмичили млади
до осамнаест година и преко
тог узраста. Конкурс је био

Месне актуелности

Овог пута су деца и млади
најпре фотографисали мултинационално село и тиме се
упознавали са особеностима
Глогоња, а потом су израдили
слике и описивали их на два
језика – српском и румунском. Напослетку су све то

окачили на паное великих
формата.
Интересовање за секцију било је велико, првенствено код
млађе популације, која је на
тај начин приказала главне сеоске институције, али и немало глогоњско културно наслеђе. У плану је и да поменути

панои буду излагани на пригодним културно-уметничким
манифестацијама.
У оквиру рада Културног
центра „Инфинитум”, ученици
су одиграли представу „Црвенкапа” на румунском језику, што
је изазвало посебну пажњу.

Прекаљени омољички фолклорни играч и ентузијаста
Дејан Ћосић неколико година живи и ради у Немачкој,
али страст према српској народној игри није га напустила. Напротив, одвела га је до
оближњег Српског културног
центра у месту Шинделфинген код Штутгарта.
Та мо је ан га жо ван као
уметнички руководилац за
дечји ансамбл и већ бележи
прве запажене резултате –
освојио је сребрно признање
на управо одржаној седмој
европској фолклорној смотри за децу на тлу Немачке,

коју су организовала српска удружења у граду Бад
Рапенау.
Овај успех изнедрио је још
амбициозније планове наведеног Српског културног центра, па је у помоћ позван још
један Омољчанин. У питању
је Ћосићев друг из детињства
и првих играчких дана – Богољуб Поткоњак, који годинама води четири фолклорне
групе КУД-а „Жисел”.
Тако сада деци у дијаспори стручна играчка знања
преноси поменути кореографски двојац Ћосић–Поткоњак.
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ХРОНИКА
НАГРАЂЕНИ ПОЛИЦАЈАЦ И ВАТРОГАСАЦ ГОДИНЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СНАЖНИ, СТАБИЛНИ
И ПОТПУНО ПОСВЕЋЕНИ

„Улична академија”
Лазара Ристовског
„Улична академија” утврђује овог свестраног уметника
као даровитог писца који је
обогатио свој књижевни поступак и проширио тематски оквир својих књижевних интересовања. Догађаје
из свакодневног живота и
судбине „малих људи” прате
у свакој причи изненађујући обрти, а драматичност
радње и уверљивост дијалога остварују се кроз особен
хумор и иронију. Исприповедане у трећем лицу, све
приче у овој збирци обједињује својеврсно меланхолично расположење и разумевање психологије њених
јунака, што неке приче сврстава у праве бисере кратке
прозе у савременој српској
књижевности.
Лазар Ристовски је наступио у преко 4.000 позоришних представа и имао 73

Први међу
најбољима
Плакете уручила
начелница Данијела
Лончар

улоге у филмовима и ТВ серијама. Глумио је и у неколико филмова холивудске
продукције. Написао је два
кратка романа и збирку
„Једноставне приче”.

Два читаоца који до среде, 22. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта се учи на
уличној академији?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Улична академија” Лазара Ристовског. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Хемичар” Стефани Мајер
Она зна превише… Они желе њену смрт. Тако почиње
битка њеног живота. Радила
је за америчку владу, али је
врло мало људи знало за то.
Била је једна од најбоље чуваних тајни агенције толико
тајновите да чак нема ни
име. А када су њени послодавци схватили да би могла
да буде проблем, решили су
да је уклоне, и то што пре.
Зато је сада у бекству – ретко се задржава на једном
месту и стално мења идентитет. Убили су једину особу
којој је веровала. Она је следећа.
А онда добија прилику да
прихвати још један посао за
њих, као једини начин да
остане у животу. Док се припрема за најтежу мисију до

Најбољи полицајац у јужном
Банату у 2016. години био је
Радош Бурић, вођа Групе за сузбијање разбојништава у Одељењу криминалистичке полиције у Панчеву, а најбољи ватрогасац спасилац је Душко
Михајловић, командир Одељења ватрогасно-спасилачке јединице у Панчеву.
То је јавности обзнањено у
уторак, 14. фебруара, када су
овој двојици истакнутих професионалаца свечано уручене
плакете у просторијама Јужнобанатског управног округа.
– Окупили смо се да још
једном одамо част занимању
и професији; појединцу, односно људима. Професија полицајца и ватрогасца је несвакидашња, јер тражи много више од осталих: тражи стабилност, посвећеност, стручност,
ентузијазам, храброст, пожртвованост. Откад сам именована за начелницу Јужнобанатског управног округа, а самим тим и за ко манданта
Штаба за ванредне ситуације,
пружила ми се прилика да се
мало ви ше дружим с тим
момцима и да их упознам и
као људе и као професионалце. Схватила сам да их красе
снага, одважност и посвећеност до краја, као и спремност да брзо реагују у тешким
ситуацијама, што су и показа-

ли у претходној години – нагласила је Данијела Лончар,
начелница Округа, приликом
свечане доделе плакета.
Она је искористила прилику
и да појасни шта је то што је
Бурића и Михајловића издвојило међу њиховим колегама,
односно шта је пресудило да
се овако значајна признања
нађу баш у њиховим рукама.
– Када сам прикупљала информације о ова два момка,
односно о томе шта је то њих
делегирало да буду први међу
најбољима, и у Полицијској
управи и у Ватрогасној јединици добила сам исте одговоре: ради се о изузетним људима, који личним примером
показују својим колегама како
треба и како се може поступати. Они су увек и у свему први,
не питају за своје животе и
спремни су да их жртвују да
би спасли друге или њихову
имовину. То је оно што их је

одредило и мени је заиста
част и привилегија што имам
прилику да се нађем у друштву најбољих – додала је Данијела Лончар.
Душко Михајловић у Одељењу ватрогасно-спасилачке
јединице у Панчеву ради непуних седамнаест година, а
поред особина и заслуга због
којих му је припала плакета,
краси га и скромност.
– Плакету доживљавам као
сатисфакцију за свој досадашњи труд и рад. Међутим,
треба сви да се сетимо да посао ватрогасца није посао појединца, већ сваки задатак
захтева тимски рад. Због тога
ћемо сви ми ватрогасци ово
велико признање чувати у нашој јединици и поносити се
њиме – рекао је Михајловић.
Сличан став је изразио и полицајац године Радош Бурић,
не издвајајући себе из групе
коју предводи.

– Током 2016. године наставили смо да остварујемо
добре резултате, као што је то
био случај и током 2015, како
у погледу смањења кривичних дела, тако и у проценту
расветљавања укупног броја
извршених кривичних дела.
Очекујем да ћемо и током ове
године постићи исте такве резултате, ако не и боље. Признање за мене лично значи
велику мотивацију за даљи
рад – рекао је Бурић.
Он из разумљивих разлога
није желео да залази у разлоге
који су га делегирали за најбољег полицајца у прошлој години, али је кратко рекао да је
томе допринело успешно расветљавање већег броја тешких кривичних дела.
Начелница Данијела Лончар искористила је прилику да
захвали двојици награђених и
њиховим колегама на свему
што чине за локалну заједницу.
– Сада имате обавезу да наставите још јаче и упорније, да
и даље будете пример другима. Хвала вам на свему што
сте учинили за своје професије и за своје грађане – рекла је
Данијела Лончар.
Начелница је потом у неформалном разговору с представницима медија истакла да
је можда помало неправедно
то што су ватрогасци и полицајци често код нас у сенци и
што њихов рад није довољно
пропраћен, што није случај у
неким другим срединама, где
им се много чешће упућују похвале, признања и захвалност,
којих су и те како достојни.
Д. Кожан

ПИСМО ЧИТАОЦА ЗА РУБРИКУ „ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ”

Лична карта за продужење живота
сада, неочекивана страст само ће умањити њене шансе
да преживи и довести у питање сва њена убеђења.

Два читаоца који до среде, 22. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико је тешко
чувати тајну?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хемичар”
Стефани Мајер. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Дајте ми витеза Коју
У прошлом броју нашег листа питали смо вас како изаћи из финансијске кризе.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Плес у тами”
Стејнара Брагјиа за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Тако што ћемо се вратити на село и почети производити, а не чекати на стране
инвеститоре и на њихове
’послове’. Ту нема среће.”
060/3702...
„Лично не знам, али знам
да знају Пецони, Мишковић, Костић, а тек кандидати пред изборе! Биће море
предлога.” 060/6672...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
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креативнијих одговора на
питање на шта их асоцирају
витезови. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Српски витешки код” Марка Алексића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Мало на цртаћ ’Витез Која’, више на витешко јунаштво када је витез бранио
себе од других, а највише на
витешко чојство, када је витез бранио другог од себе.”
064/3856...
„Асоцирају ме на мамуте
и диносаурусе, јер су и они
постојали некад давно.”
060/6672...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

Током децембра прошле и јануара ове године заиста сам се добро помучио да мојој ташти помогнем да дође до личне карте.
По што је она ро ђе на у Хр ват ској (Срп ки ња је), а жи ви
у Ср би ји не где од пе де се тих
го ди на про шлог ве ка, са
стал ним бо рав ком у Кра гу јев цу, за тим Но вом Са ду и у
Пан че ву, до би ла је 1970. го ди не од МУП-а Пан че во ре ше ње о ју го сло вен ском др жа вљан ству.
Ипак, како би извадила нову личну карту, било је неопходно да из Хрватске прибави
домовницу. Матичарка из
Гарчина (Хрватска) крајње
људски и цивилизовано изашла нам је у сусрет и у најкраћем могућем року чак два пута послала тражену документацију. Овим путем желим да
јој захвалим на труду и људскости које је показала.

Са администрацијом у Панчеву све је ишло мало теже, али
после два месеца моја ташта је
добила нову личну карту. О тешкоћама на које старе особе
наилазе у процесу добијања тог
документа не бих полемисао,
али бих желео да кажем да је

АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКИХ ЛОВАЦА

Хајка на лисице
Ловци из Ловачке секције „Долово”, али и њихови пријатељи
и колеге по пушкама из других
удружења и места, приредили
су у недељу, 12. фебруара, хајку на лисице и шакале.
Дружење ловаца почело је у
Дому културе, у раним јутарњим часовима, уз доручак и
договор о акцији. Доловцима
су у госте дошле колеге из других панчевачких места, као и
из Инђије, Обреновца, Белегиша, Самоша...
Њих четрдесетак убрзо је
патролирало доловачким атаром, не би ли пронашли лиси-

це, којих је све више на овим
просторима, али и нешто мање присутне шакале. Изузетно
неповољни временски услови,
с јаким ветром, нису погодовали ловцима да акцију спроведу онако како су планирали.
Они су обишли већи део атара, али су се и штеточине сакриле од хладноће.
Епилог хајке су две убијене
лисице.
Након тога ловци су се угрејали у Дому културе, уз договор да се до краја сезоне, то
јест до краја фебруара, акција
понови.
Н. Р.

организација рада на тим пословима на веома ниском нивоу и да су, поред свега тога,
поједини службеници за сваку
похвалу. Нажалост, био сам
сведок да старе особе, ради потврде идентитета, доносе и односе на рукама.
О томе толико. А сада нешто
веселије. Дакле овако: ја имам
70 година и добио сам чипова-

ну личну карту с роком важења
од 10 година. Моја стара лична
карта важила је трајно. Моја
супруга има 64 године и личну
карту с роком важења 10 година. Лепо! Али моја ташта у августу ове године пуни 90 година и добила је личну карту с роком важења до 2057. године!
Тада ће, уз мало среће и здравља, напунити 130 година!
– А зашто да не? – била је
прва реакција моје таште када
смо констатовали овај срећан
податак из личне карте.
– Па да ли ви знате – обратила се мени и мојој супрузи –
да је било људи који су живели
и преко 130 година? А читала
сам да је на Кавказу један живео преко 160 година. И не само то! Стручњаци предвиђају
да ће се људски век продужити и трајати управо око 130 година и ја у то верујем!
Верујемо и ми, наравно! А ви?
Име и адреса
познати редакцији

У ОПШТИНИ КОВИН

Полиција запленила
марихуану
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву пронашли су лабораторију
за производњу марихуане и
запленили 65 стабљика са 6,5
килограма сирове марихуане.
Због основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање
у промет опојних дрога, прошле недеље је ухапшен и задржан до 48 сати двадесетшесто-

годишњи мушкарац из околине Ковина.
Полиција је тада пронашла
лабораторију у којој је узгајана
марихуана, опремљена лампама, вентилаторима, трафоима
и тајмерима за узгајање опојне
дроге у вештачким условима.
По истеку задржавања осумњичени ће бити приведен надлежном тужилаштву у Смедереву.
М. Д.
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НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ”? (2)

О ОЗБИЉНОЈ СИТУАЦИЈИ И ПОШТОВАЊУ ПРОЦЕДУРЕ
Занемаривање
деце и друге тешке
оптужбе
Два паралелна
судска поступка
Постоји институт
притужбе
Покрајинском
секретаријату за
социјалну политику,
демографију и
равноправност полова
Пол родитеља не
игра улогу – кажу у
Центру
Прошле недеље објавили смо
текст под насловом „Незадовољних има, баш као и објашњења за то”, у ком смо изнели део приче Панчевке С. С.
(47), која је огорчена због, како је непрестано понављала,
бројних неправилности у раду
стручних служби панчевачког
Центра за социјални рад „Солидарност”. Ради се о процени
родитељских капацитета после развода у вези с поверавањем деце на старање.
Да поновимо најважније детаље: након развода брака деца су припала њој, а после тужбе њеног мужа започет је судски процес који је трајао три
године. На крају су деца поверена оцу, који је, како нам је
објаснила С. С., у међувремену
правоснажно осуђен за насиље
у породици. У овом тексту наставићемо њену исповест, али
ћемо, као и прошли пут, једнак
простор оставити и, у овом
случају, другој страни: Зорану
Албијанићу, директору Центра. У разговору с новинаром
учествовале су и Сузана Јовановић и Нада Кузмановић Томушиловић, супервизори у
Служби за децу и младе.
Ненајављена посета
Наша суграђанка је казала да је
њен бивши муж приликом честих посета Центру, пре саме
тужбе, систематски припремао
терен за оно што ће се касније
и догодити. Објаснила је:
– Причао им је како занемарујем децу, да су то чак и учитељице приметиле, а изговорио
је и милион других будалаштина које није изнео три месеца пре тога на суду приликом развода. У фебруару 2013.
године стигла ми је тужба. После паузе од шест месеци две
госпође из Центра изашле су
на терен други пут. Упале су

ми у двориште, дошле ненајављено. Игром случаја, била
сам код куће, на боловању;
једно дете је било са мном,
друго у школи. Улетеле су у
кућу, причале с мојим сином
и направиле неки записник.
Пала сам у несвест кад сам
месец дана касније прочитала
тај извештај на првом рочишту: изгледало је као да живим у Малом риту. Иако је у
кући све било исто као и када
су долазиле пре развода, сада
ништа није ваљало. Рецимо,
прљави судови од пода до плафона, испало је као да је потпуно неусловно за живот. Јесте било мало хладније у моменту када су стигле, али треба
загрејати велику кућу, која је,

на улици! Отишла сам с полицијом у село у ком живи. Полицајци су му рекли да мора да
врати децу, а он им је узвратио
да то неће учинити по цену да
иде у затвор – прича С. С.
Небезбедност као важна тема
Паралелно су почела два судска поступка: по њеној тужби
против бившег супруга за насиље у породици и за противправно задржавање деце, као и
по његовој против ње, за измену старатељства. Она додаје:
– Извештај који је из Центра
отишао у суд ни у једном свом
делу нема извештај полиције,
која је по службеној дужности
записник послала Центру; испало је као да полиција није
учествовала у целој причи.

њиховом мишљењу, за децу боље да свакодневно, по свакаквом времену, самa путују тридесет километара до школе
уместо да живе у кући поред
ње. Оне су сматрале да су бољи
услови у недовршеној кући на
селу, без грејања, него код мене. Указивала сам на небезбедност због путовања, али никога
то није занимало.
Каже да је због дужине трајања процеса продала родитељску кућу и купила стан од
70 квадрата с централним грејањем у истој улици у којој је
школа.
– У новом извештају Центра
приликом инспекције стајало је
да је за децу небезбедно због тога што је стан дуплекс, па има

успут, на сто метара од школе
у коју деца иду.
Родитељи су јој преминули,
па је с малом децом остала сама у кући од двеста квадрата.
– Њихов отац није плаћао
алиментацију. Ма, ни у чему
није учествовао! Али је зато
ишао у Центар да се тужака на
мене. Имала сам врло непријатан разговор у Центру, током
ког су ме две поменуте стручне
особе све време нападале.
Схватила сам озбиљност ситуације и ангажовала врхунског
адвоката, уз чију помоћ сам
кренула у озбиљну борбу, да не
кажем рат. У међувремену, деца су отишла на викенд код
оца. Он их није вратио, иако
сам имала извршну пресуду по
којој деца треба да су код мене.
Ишла сам и испред школе да
их узмем назад. Он их је отимао, скандали су се дешавали

Обраћала сам се локалном и
покрајинском омбудсману, па
Покрајинском секретаријату за
социјалну политику, демографију и равноправност полова,
од ког сам тражила да у панчевачки центар пошаље инспекцију. Због сукоба интереса судије Елвире Дражилов председник суда поставио је другог
судију, а укупно се до краја
процеса променило њих четворо. Адвокат мог бившег мужа
Анђелија Милошевић тражила
је привремено старатељство, а
он је у међувремену правоснажно осуђен за противправно
одузимање деце и насиље у породици на затворску казну. Госпође из Центра су то занемариле и фаворизовале њега, уз
констатацију да је најбоље да
деца узраста од девет и десет
година буду код оца на селу. То
је практично значило да је, по

степениште! Врло злонамерно!
Касније сам сазнала да је мом
бившем мужу госпођа Милошевић обећала да ће све бити
готово у његову корист после
три рочишта, а пошто то није
било тако и када је он остао без
новца, она га више није заступала. У Центру су ме називали
злостављачицом! И вртели су,
од почетка до краја, своју манипулативну причу – тврди С. С.
Првом пресудом деца су јој
враћена:
– То је било само на папиру
– он није хтео да их врати!
Жалио се на пресуду, а ја нисам имала механизам да их
доведем кући; то је проблем
ове државе. Жалба је усвојена
са образложењем да је став
Центра да он препознаје, а ја
не препознајем потребе деце.
Поступак је враћен на ново суђење, новом судији. У октобру

2013, после притисака госпођа
из Центра на суд, донета је
пресуда о привременом старатељству у његову корист до
окончања поступка, чиме је
добио и правни основ да задржи децу.
Ускостручно
На питање какву улогу игра
пол родитеља приликом њихове опсервације о томе коме поверити децу, директор и супервизори Центра одговорили су:
– Ми не претпостављамо,
ниједног родитеља не стављамо испред оног другог. Они су
за нас једнако важни и једнако
обавезни. Пол не игра скоро
никакву, а свакако не пресудну
улогу. Ако имате оца и мајку
који су једнако подобни да врше родитељско право, онда се
дете узраста од две-три године
углавном поверава мајци, јер
она може боље да испрати његове потребе него отац. У таквим ситуацијама немамо великих проблема, пошто су и
сами очеви свесни свега.
О томе да ли постоји други
степен у струци приликом опсервације о томе ко ће се старати о деци и колико пута је
она оборена, говорио је Албијанић.
– Не постоји у оном општеприхваћеном смислу, јер ми
овде не водимо некакав правни, већ ускостручни поступак.
Зато постоји институт притужбе, и то Покрајинском секретаријату за социјалну политику,
демографију и равноправност
полова. Наши корисници, када
су незадовољни, могу да се
обрате тамо и онда се изврши
нека врста екстерне контроле и
надзора над нашим поступањем, где се тачно провери да
ли смо поштовали процедуру и
законске и подзаконске акте у
конкретном поступку. Иначе,
рад сваког стручног радника
подлеже интерној контроли у
оквиру Центра, где имамо супервизију, руководиоца службе
и, на крају, директора. Дешава
се да се корисници који су незадовољни прво обраћају људима из самог центра. Масовно се
користи и могућност обраћања
омбудсманима на различитим
нивоима – објашњава директор.
Он додаје да је у већини
случајева мишљење Покрајинског секретаријата да је панчевачки центар у свему поштовао прописану процедуру.
– У последње три године било је неколико случајева где су
пронађени извесни ситнији
административни пропусти у
раду, па нам је указано да их у
даљем поступању на предмету

отклонимо. У том периоду није било таквих примедаба које
би захтевале да предузимам
било какве мере против стручних радника. Такође, није било ниједног случаја за који је
утврђено да су направљене
грубе омашке или велики пропусти, који би захтевали дисциплинску одговорност радника или који би налагали да
променимо мишљење. Никада
се није десило да је грешка такве природе да нам је речено
да смо трајно оштетили интерес неког детета и да се то одразило на његов развој због
наступања трајних последица
– каже Албијанић.
Нико никада није задовољан
Центар, према његовим речима, ради сијасет других важних послова. Албијанић подвлачи:
– Ово је установа у којој нико никада није задовољан. Ту
мислим на оне који нису добили социјалну помоћ, па нас
питају зашто нису; они који јесу добили, траже одговор на
питање зашто нису добили више... Родитељ је задовољан
што му је поверено дете, али
није начином виђања оног
другог родитеља с дететом.
Врло ретко се дешава да неко
дође код нас и захвали нам речима да смо му помогли. Овде
сви долазе због неке невоље:
да ли зато што је сиромашан,
да ли зато што му је дете малолетни преступник, да ли зато што се разводи; непријатне
ситуације их везују за установу. Ми то као људи можемо да
разумемо. Месечно имамо четири-пет притужби које иду ка
другим органима, а у последње три године и дуже нисмо
имали налоге за кажњавање
стручних радника.
По налогу заштитника грађана Покрајински секретаријат је прошле године вршио
стручни надзор над предметима насиља у породици у последњих десет година.
– То је рађено на територији
целе Србије, не само у Панчеву. По методи случајног узорка узели су, отприлике, сваки
двадесети предмет. Изузетно
добро смо прошли. Увек смо
на време реаговали. У нашем
граду полиција, тужилаштво и
ми изузетно добро сарађујемо.
Састајемо се најмање једном
месечно, а по потреби и чешће. Свака интервенција полиције у вези с насиљем у породици се у Центру чита. Све
озбиљне предмете заједно решавамо – тврди директор.
(Наставиће се)
С. Трајковић

СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

Потресна прича о најмлађим херојима
Међународни дан деце оболеле од малигних болести, 15.
фебруар, успостављен је 2002.
године и обележава се у више
од 85 земаља широм света. На
иницијативу Удружења родитеља деце оболеле од рака и уз
подршку Министарства здравља, и у нашој земљи је 2013.
године тај дан постао део националног Календара јавног

здравља. Циљеви кампања које
се одржавају поводом 15. фебруара јесу едукација и ефикасно спровођење свих мера које
ће омогућити рану дијагностику, адекватну терапију, рехабилитацију и бољи квалитет
живота оболеле деце.
Статистика показује да сваке године у свету више од
160.000 деце оболи и 90.000

ЗЛАТНА ТРАКА
Симбол деце која се боре против рака је златна трака. Настала је 1997. године у САД. Злато приказује како су деца
племенита и непроцењива. То је и симбол пута који оболели малишани пролазе у својој борби и асоцира на злато које у процесу обраде и топљења постаје снажније.
Суочавајући се с болним изазовима рака, деца развијају
отпорност и захваљујући својој храбрости постају прави хероји, баш као што су то и њихове породице, као и добровољци, особље и лекари, који им помажу на путу ка излечењу.

умре од неког малигног тумора. Рак код деце чини од 0,4

до 4% свих малигних болести
у општој популацији широм

света (у Србији око 0,7%).
Упркос добрим резултатима
лечења малигне болести су
чак и у развијеним земљама и
даље други по учесталости
узрок смртности код деце узраста 0 до 14 година, одмах
иза повреда.
Потресна је чињеница да у
Србији готово сваког дана једно дете оболи, а сваке недеље
једно умре од малигних болести. Према последњим доступним подацима, у нашој
земљи тренутно од рака болује
триста тридесет четворо деце
до 19 година. Леукемије, тумори мозга и лимфоми чине
најчешће заступљене малигне
болести у дечјем узрасту.
На основу података Регистра
за рак Завода за јавно здравље
Панчево, у Јужнобанатском
округу годишње у просеку деветоро деце оболи, а троје
умре од малигних болести.

Најчешћи малигни тумори
код деце у нашем округу су
акутне леукемије и лимфоми,
затим малигне болести локализоване на мозгу, костима,
меким ткивима, бубрезима,
гонадама и другим органима.
У последњих пет година умирање од малигних болести код
деце најчешће је регистровано
у узрасту 15–19 година
(61,5%), затим у узрасту 0–4
(30,8%) и најмање у узрасту
10–14 (7,7%).
На срећу, проценат излечења болести код деце је већи
него код одраслих, поготово у
случају акутне леукемије, и то
захваљујући увођењу савремених протокола лечења ових
болести. С обзиром на то да је
лечење дуго и напорно, свака
помоћ и подршка деци и њиховим породицама од изузетног је значаја.
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ астру
1.7, 2002, цена 9.000
евра. 371-568,
063/773-45-97. (235)
РЕНО 4, 1991. ГТЛ,
1.1, регистрован до
јануара 2018, атест
плин и куке, у одличном стању. 064/14437-33. (235377)
КЛИО 1.6, 16 В, бензинац, 2005, прешао
114.000, домаће таблице, у одличном
стању. 063/844-5597. (235361)
ОПЕЛ агила 1.2,
2005, атестиран
плин, у одличном
стању. 063/263-025.
(235360)
АУДИ 80, 1991. годиште, продајем.
013/332-057,
064/293-94-84.
(235458)
ЗАФИРА 1.6, ЦНГ,
2003. увезена из Немачке, урађен атест
до 2021. регистрован
до 19. јануара 2018,
потрошња око 5 кг.
метана (5 х 80 динара = 400 динара).
Власник. 3.250 евра.
063/320-670.
(235065)
СИТРОЕН берлинго
1.4, бензин, плин,
2006. годиште, теретни, регистрован.
063/329-340.
(235444)
ОПЕЛ вектра Б лимузина, 2002, бордо,
регистрован до маја
2017. 013/251-41-08,
064/270-15-50,
065/544-79-79.
(235590)
ОПЕЛ корса 1.0,
2002, металик сребрн, изузетан, гаражиран, власник, мала потрошња и регистрација. 064/12363-65. (235574)

ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет, дизел,
2006, власник, петора врата, фул опрема. 064/130-36-02.
(235554)
ПУНТО 2, 1.2, 8 В,
2001, децембар,
98.000 км, власник,
фул опрема.
064/130-36-02.
(235554)
ФОРД фијеста 1.4,
2006, 73.000.
064/280-31-95.
235544)
МЕРЦЕДЕС Ц 200,
2009, замена за стан
(доплаћујем) или ауто. 064/134-06-30.
(235495)
ГОЛФ 2, дизел, 1992.
годиште, регистрован, 800 евра, хитно.
062/856-64-94.
(235514)
АУДИ А 3, 1997, 1.9,
турбо дизел, металик
сив, само 2.300.
063/744-28-66.
(235617)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
југо 55, регистрован,
голф 2, нерегистрован, култиватор 506
са папирима, ТА пећ
2,2 кв. 062/867-1167. (235618)
АУДИ 80, 1990. годиште, бензин, плин, у
перфектном стању.
061/322-04-94.
КАМИОН 508 Д,
мерцедес, Б категорија, сандук са цирадом, одлично стање,
на продају.
061/322-04-94.
(235630)
ЈУГО ин ВАН, 2007.
годиште, први власник, прва боја,
69.000, плин, 680
евра. 065/809-11-83.
(235634)
ФИЈАТ пунто 1.2, 8
В, августа 2002, увоз
Немачка, 1.680 евра.
064/668-85-53.
(235635)

ОГЛАСИ
ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
исплата одмах, од 80
до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(235319)
НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих
врста возила, акумулатора, катализатора, продаја делова,
долазим на кућну
адресу. 069/203-0044, 066/409-991.
(234977)
ОТКУП свих врста
возила, алата и осталих секундарних сировина. Долазим на
адресу. 061/211-5915, 063/782-82-69.
(234977)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(235401)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(235634)
МАШИНЕ

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Содари. Тел.
063/872-16-40.
(235412)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте видео касета,
квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(235362)
ПРОДАЈЕМ исправан
телевизор марке
grown, 27 инча, 80 х
70 цм, има 200 канала, телетекст, цена
5.000 динара. Тел.
251-40-97. (235400)
ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни
делови од веш-машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(235518)
СЕРВИС телевизора,
монитора, даљински
управљачи свих врста. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(235566)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НОДЕТ пнеуматска
четвороредна сејалица, 1.450 евра. Тел.
061/255-03-44.
(235441)
МОТОКУЛТИВАТОР
са фрезом, ИМТ 504,
бензин, исправан
потпуно. Цена 250
евра. 064/997-79-09.
(235477)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гараже у
центру, роло-капија,
Карађорђева 43. Тел.
063/323-584.
(235635)

ОГРЕВНО ДРВО, багрем, буква, храст,
мерење на лицу места. 064/191-02-73.
(234253)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.200, столови од
4.500, кревети од
9.000, угаона кухињска клупица од
7.000. Стара утва,
060/600-14-52.
(234655)
НА ПРОДАЈУ црни
лим, 2 мм, 1250 х
2500, 1000 х 2000.
064/248-88-92.
(235057)
БАГРЕМОВА и церова дрва на продају.
060/603-32-32.
(234940)
БАЛИРАНА детелина
на продају. Тел.
064/539-62-04.
(235332)
ПРОДАЈЕМ клавирну
хармонику, 120 басова. Тел. 064/20384-63, 013/633-607.
(235341)
ДРВА за огрев, преостала са превозом,
повољно. 064/12269-78. (235352)
НА ПРОДАЈУ преостало огревно дрво,
мешано. 064/341-7973, 063/726-12-32.
(235369)
БАЛИРАНА детелина
и сено на продају.
060/444-55-01.
(235371)
ПРЕКРУПАР, круњач
пољострој, пасат Б 2,
1600, караван, регистрован до јуна.
063/717-12-33.
(235373)
ПРОДАЈЕМ гробницу
на старом гробљу у
Панчеву. 064/14065-99. (235386)

ПРОДАЈЕМ 18 коза
сјарених и два јарца.
Може замена за мангулице, обичне свиње
или крупнију стоку.
Прекрупач оџаци и
лимфа (исто може
замена).
061/189-92-61.
(235392)
ХЛАДЊАК 210 литара, штедњак, електрични мало коришћени, као нови.
063/844-97-99.
(235393)
ПРОДАЈЕМ саднице
сталнорађајућих малина. 061/462-71-94.
(235395)
ПРОДАЈЕМ изложбену витрину, топла и
расхладна.
064/217-48-56.
(235413)
ПРОДАЈЕМ полован
намештај. 064/44033-27. (235399)
ПРОДАЈЕМ товљенике и круњач-прекрупач оџаци. 064/24394-85. (235382)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000 динара.
371-568. (235418)

ЈЕЧАМ, овас, пшеница, кукуруз, сунцокрет. Борачка 1, Војловица. 342-819,
064/306-87-33.
(235497)
ПРАСИЋИ на
продају, могућност
клања. Мића
064/303-28-68.
(235517)

ПРОДАЈЕМ гипсане
плоче и профиле за
зидове и спуштене
плафоне, ново, повољно. Тел. 064/18757-13, Ст. Немање
72, Омољица.
(235465)
БАГРЕМОВА дрва.
064/080-86-99.
(235587)

КАРАБИН 30-06, застава, монтажа
швенк, оптика zeiss
2,5 -10 х 52, 850
евра.
063/738-22-72.
(235487)
ПРОДАЈЕМ хладњак
210 л сандук, алфа
пећ на дрва, шиваћа
машина багат.
064/003-74-80.
(235485)

ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, регале, мост + регал,
сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакар, разно.
063/107-78-66.
(235139)

ЛР кошнице комплетне или делове,
пољопривредне машине продајем.
060/660-79-60. (235)
БЛАЖУЈКЕ 1.25 х 2.5
м, дебљина 21 мм,
један пут коришћене,
повољно. 064/99779-09. (235478)

СТОЛАРСКА машина
са више операција,
комбинирка, 40 цм,
ножеви. 064/323-9488. (235580)
ПРОДАЈЕМ добар
електрични шпорет
алфа. 064/489-40-36,
013/251-42-66.
(235548)
КОМПЛЕТ спаваћа
соба, кухиња, замрзивач, регал, витрина, комода, плакар.
060/144-66-99.
(235556)
МОТОРНА тестера
штил 250, веш.машина ободин, мали бојлер 10 л. 064/822-9682, 061/644-62-07.
(235561)
ДЕТЕЛИНА балирана, лепа зелена, није
кисла. 064/260-0393. (235562)
НА ПРОДАЈУ преостала топола и врба
и турска калдрма.
064/503-31-35. (235)
ПРОДАЈЕМ/КУПУЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција. Долазак. 063/195-0717. (235623)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТА пећ 3,5 кв, комбиновани фрижидер
с два мотора, вешмашина, телевизор
51 цм, угаона гарнитура, тросед мојца,
трпезаријски сто са
столицама. Тел.
063/861-82-66.
(235597)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице, фрижидери,
замрзивачи, шпорети
из Немачке, гаранција. 062/824-23-21.
(235610)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
очувану старинску
витрину, бојлер, кауч, радијатор, судоперу. 064/154-25-82.
(235620)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва, топола, врба, мешано. 061/61214-50, 061/222-4214. (235625)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ очуван намештај, кухињске
клупе, угаоне гарнитуре, столове, столице. 063/195-07-17.
(235623)
КУПУЈЕМ гвожђе,
акумулаторе, замрзиваче, веш-машине,
шпорете, телевизоре
и остало. 061/32204-94. (235630)
КУПУЈЕМ секундарну
сировину, гвожђе,
обојене метале, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 064/484-1376. (235630)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре. 061/321-77-93.
(235630)
КУПУЈЕМ обојене
метале, акумулаторе,
гвожђе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, телевизоре.
061/206-26-24.
(235630)

ОГЛАСИ

ХИТНО, апартман на
Златибору, 1/1,
укњижено, дуплекс
63 м2, насеље Потоци, 800 м од кружног
тока. 064/147-20-28.
(235444)
ПРОДАЈЕМ зграду
1620 м2 на плацу 10
ари, може замена.
060/312-90-00.
(235438)
ПРОДАЈЕМ приземну кућу, две стамбене јединице, има грејање, 126 м2.
066/944-55-82.
(235420)

ПОНУДА

ОТКУП старог гвожђа, веш-машина,
фрижидера, замрзивача и осталог отпада. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(235062)

КУПУЈЕМ полован
намештај, половне
плинске боце, старо
гвожђе, итд.
066/900-79-04.
(235353)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(235354)
КУПУЈЕМ полован
намештај, гарнитуре,
кухиње, остало покућство. 062/148-4994. (235389)

ПРОДАЈЕМ кућу,
сређена, одмах усељива, без улагања у
Бан. Новом Селу.
063/874-70-77.
(СМС)
КУЋА на продају, није за рушење, Јове
Максина 31.
064/813-00-21.
(233905)
ХИТНО продајем кућу са окућницом.
Омољица, Ул. Бихачка бр. 1. 061/680-1770. (234548)
ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена са два стана,
ЕГ, 7 ари. 061/22447-97. (235205)
КУЋА 130 м2, гаража
50, 11 ари плаца, Тамишка 43, Јабука.
063/890-70-01. (234)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Панчево, 87 м2 + сутерен + гаража.
064/545-82-16. (235)
КУЋА на плацу од 8
ари у Јабуци, повољно. 060/142-21-83,
064/877-53-69.
(235337)

КУПУЈЕМ старе стрипове, играчке, албуме са сличицима, пез
фигурице, сатове,
новац, пенкала, упаљаче, ножеве, грамофонске плоче, фотоапарате, војне ствари, ситне антиквитете, сребро. 064/18756-80. (235456)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, каблове,
акумулаторе и остале метални отпад.
060/521-93-40.
(235614)

ПРОДАЈЕМ приземље у кући, посебан
улаз. 063/137-27-18.
(235349)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
60 м2, 4 ара, сређена, усељива, 38.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (235431)
ЦЕНТАР, две засебне
јединице, 5.30 ари,
80.000, договор. „Гоца”, 063/899-77-00.
(235431)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Новом Селу за
стан у Панчеву.
063/808-40-43.
(235363)

ПРОДАЈЕМ плац на
Миси, повољно.
062/415-377.
(235406)
КУЋА, 8.5 ари, 1/1,
11.500 евра ар. Лава
Толстоја 38.
064/290-49-89.
(235497)

КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(235500)
ПРОДАЈЕМ плац са
две куће, шири центар, повољно.
060/034-19-58.
(235509)

КУЋА, Георги Димитрова 17-б, 120 м2,
дворишни стан 40 м2,
2 ара, 51.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(235491)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ три ланца на путу Ковин-Гај
и беле паунове.
064/948-71-22.
(235419)

ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари
у Банатском Новом
Селу. 063/863-80-15.
(235417)
ПЛАЦ 4 ара, 42 м2,
Браће Југовића,
Маргита, 40.000.
065/502-43-17.
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу са
воћњаком. Легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(235381)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, викендица 25 м2,
помоћне просторије
64 м2, све легализовано, на 14 ари воћњака и баште, 15.000
евра. 063/771-42-24.
(235393)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу, 6 ари, ограђен.
Тел. 064/165-15-53,
013/362-076.
(235398)
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ПЛАЦ 20.5 ари, викенд зона мале шуме
Долово.
063/738-22-72.
(235487)
КУЋА за рушење, 80
м2 + 40 м2, повољно.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(235465)

ШИРИ центар, 180
м2, нова, 4 ара,
110.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235465)

КОТЕЖ 1, кућа реновирана, две стамбене
јединице, ЦГ, повољно. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(235577)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Иванову,
200 м2. Тел.
066/629-17-55.
(235558)
ЗИДАНА хала, 90 м2,
на 5 ари, фронт 16
м, ограђено.
069/213-97-37.
(235565)

ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, 75
ари на улазу у Скробару, поред асфалта,
близу северне зоне.
060/034-19-58.
(235509)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (233)
КУЋА, нова Миса,
две етаже, на 2 ара,
54.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (235172)
КУЋА, Војловица 105
м2, 50 ари. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (235172)
КУЋА, Карађорђева
на већем плацу, договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (235172)
КУЋА на продају,
усељива, од тврдог
материјала, договор.
061/602-31-63.
(235516)

КУЋА, 50 м2, на 9
ари плаца, са грађевинском дозволом,
Новосељански пут,
Пелистерска.
065/410-97-32.
(235517)
У ЈАБУЦИ продајем
кућу, власник.
064/412-95-88.
(235553)
ЛЕПА кућа, Охридска, ЕГ, 4 ара плац,
43.000 евра, четири
собе. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(235106)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву.
Тел. 601-281. (2355)
ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара,
довособна, новија,
приземна, 38.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (23555)

БРЕСТОВАЦ, новија
трособна, 90 м2, 7,45
ари, 18.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (235217)
ВОЈЛОВИЦА, две одличне стамбене јединице, 7 ари, 26.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(235217)
СТАРЧЕВО, лепа
приземна трособна,
91 м2, 6.5 ари,
26.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(235217)
ПРОДАЈЕМ плац на
Караули, Ул. Рибарска, укњижен.
069/355-13-33.
(235542)
ПРОДАЈЕМ стару кућу, 180 м2, плац 60
ари, поред цркве.
065/686-05-02.
(235538)

КУДЕЉАРАЦ, 88 м2,
плац 4,8 ари, 38.000.
120 м2, плац 5 ари,
29.500, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05. (232)

МИСА, комплетно
сређена, 290 м2, три
етаже, 5 ари, 66.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(235547)
СТАРА МИСА, ново
насеље, Златиборска
улица, 5 ари, власник. 063/449-798.
(235551)

СТРЕЛИШТЕ, 96 м2,
две стамбене јединице, плац 2,24 ара,
37.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(235552)
ЦЕНТАР, Гимназија,
приземна, 60.000
евра. 061/114-11-34.
(235596)

МИСА, Банијска, 124
м2, 5,5 ари, 30.000;
Кудељарац, Преспанска 88 м2, 5 ари,
38.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(235560)
ТЕСЛА, кућа 4,7 ари,
61.000; центар 140
м2, 3.5 ара за реконструкцију, 60.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (235560)
МАРГИТА, монтажна
кућа, 67 м2, 3,3 ара,
42.000. (320), „Премиер”,063/800-4430. (235607)

ПАНЧЕВО, строги
центар, кућа 98 м2 +
26 м2, на 3 ара продајем/мењам.
063/768-96-43.
(235605)
КАРАУЛА 43 м2, на
50 ари, 23.500 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(235602)
СТАРА МИСА, Банијска, 11,3 ара плаца, 23.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(235602)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
ПР, помоћни објекти, колски улаз, плац
10.50 ари, 40.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05. (232)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 68 м2, на 10 ари,
41.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (235602)
СТРЕЛИШТЕ, кућа за
рушење, 6 ари, повољна, замена за кућу, село Долово;
Омољица две куће
4,67 ари, 14.500; Војловица, две јединице, 4.0. 063/744-2866. (265617)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари
у Банатском Новом
Селу. 063/863-80-15.
(235417)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Новом Селу за
стан у Панчеву.
063/808-40-43.
(235363)

КУЋА, 8.5 ари, 1/1,
11.500 евра ар.
Лава Толстоја 38.
064/290-49-89.
(235497)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фул сређен стан на Тесли, 52
м2, 27.000 евра.
064/444-42-90.
(234445)

СТАНОВИ, центар,
продаја нових укњижених и у изградњи,
од 40 до 120 м2, цена
600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323584. (234515)
ПРОДАЈЕ се стан 84
м2, на Котежу 2, спрат
VI. 065/398-98-99.

ПЛАЦ 4 ара, 42 м2,
Браће Југовића,
Маргита, 40.000.
065/502-43-17.
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу са
воћњаком. Легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (235)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, викендица 25 м2,
помоћне просторије
64 м2, све легализовано, на 14 ари воћњака и баште,
15.000 евра.
063/771-42-24.
(235393)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу, 6 ари, ограђен.
Тел. 064/165-15-53,
013/362-076.
(235398)
ПРОДАЈЕМ плац на
Миси, повољно.
062/415-377.
(235406)

ТЕСЛА, трособан,
ЦГ, терасе, IV, 80 м2.
Власник. 013/331079. (235055)
ГАРСОЊЕРА, 26 м2,
централно грејање,
сређена, или замена
за возило новијег датума, договор, усељив одмах.
064/917-72-02.
(235347)
ХИТНО, повољно,
продаја, двособан
стан, укњижен, 1/1
власник. Тел.
013/344-388,
060/071-59-64. (231)
СТАН, 38 м2, Тесла,
Лава Толстоја 58,
32.300 евра. Марија,
064/644-10-76. (235)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лифта, сређен. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235465)

ОГЛАСИ

СОДАРА, двоипособан, ЦГ, тераса, двострано оријентисан,
I, добра зграда.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(235465)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
ЦГ, V, две терасе, повољно. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(235465)
ХИТНО, Содара, 83
м2, I, ЦГ, две терасе,
само 39.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (235465)
ПРОДАЈЕМ зграду
1620 м2 на плацу 10
ари, може замена.
060/312-90-00.
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 46 м2, нова
зграда, С. Милетића,
II спрат. Тел.
066/920-33-90,
013/312-429. (23542)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 23.500; 54 м2,
двособан, 28.000; 74
м2, трособан,
35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (231)
КОТЕЖ 1, 50 м2, двособан, 26.500; 54 м2,
двособан, 28.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (235431)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
једноипособан,
22.500; 63 м2, двособан, 33.000; 61 м2,
двособан, 28.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (235431)
ЦЕНТАР, 50 м2, улични део, хитна продаја, 19.800. „Гоца”,
063/899-77-00.
(235431)
ГАРСОЊЕРА, 24 м2
+ тераса, 17.500; 50
м2, двособан, 21.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (235431)
КОТЕЖ 2, 62 м2, двособан, сређен,
36.000; 74 м2, трособан, 42.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (21)
ЦЕНТАР, 106 м2, четворособан, 65.000;
74 м2, трособан, нов,
43.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(235431)
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ГАРСОЊЕРА центар
Стрелишта, централно грејање, тераса,
подрум, власник, договор. 064/635-7742. (235367)
МЕЊАМ/ИЗДАЈЕМ
стан 45 м2, у Сомбору за Панчево.
065/519-33-21.
(235372)
ОДМАХ усељив стан,
78 м2, два мокра чвора, Стрелиште, вреди
погледати.
064/340-26-43.
(235388)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, I, 90 м2, 480
евра/квадрат, ново,
хитно.
064/052-41-57.
(235410)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен. 064/938-41-99.
(235451)
СТАН, Стрелиште, 58
м2, V спрат, 26.500
евра. 063/329-340.
(235444)
ТАМИШ капија, 63
м2, III спрат, 52.000
евра. 063/329-340.
(235444)
ХИТНО, апартман на
Златибору, 1/1,
укњижено, дуплекс
63 м2, насеље Потоци, 800 м од кружног
тока. 064/147-20-28.
(235444)
ПРОДАЈЕМ приземну кућу, две стамбене јединице, има грејање, 126 м2.
066/944-55-82.
(235420)
ПРОДАЈЕМ три ланца на путу Ковин-Гај
и беле паунове.
064/948-71-22.
(235419)
НОВА МИСА, гарсоњера, 12.000; једноипособан, 24.000, у
згради, ЦГ. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(235515)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, II, TA, тераса,
28.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(235515)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, двособан, II,
ET. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(235515)
СОДАРА, двособан,
58 м2, ТА, једноипособан, 45 м2, ЦГ,
26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (235515)

ПОВОЉНО, двоипособан, 61 м2 + тераса, Котеж, 34.000
евра. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(235524)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 55 м2,
стари Тамиш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(235594)

ПОВОЉНО, двоипособан, Тесла, две терасе, алу столарија,
ново купатило, ЕГ,
одмах усељив. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(235524)
СТРОГИ центар, двособан, две терасе, I
спрат погодно за
канцеларију, ординацију. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(235524)
ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, 26.500 евра, могућа замена. „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (235524)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(235491)

ПОВОЉНО, двоипособан 61 м2 + тераса,
Котеж, 34.000 евра.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (235)
НОВА МИСА, трособан 85 м2, ЦГ, замена
за мањи стан.
064/134-06-30.
(235495)

АГЕНЦИЈА „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15, Ул.
Кнеза Михаила
Обреновића 39.
(235491)
КОТЕЖ 1, 45 м2, мањи двособан, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (235491)
ТЕСЛА, двоипособан,
61 м2, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(235491)
ТЕСЛА, двоипособан,
69 м2, одличан,
45.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (235)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 28.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (235491)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2, 19.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (235491)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(235491)
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СТАНОВИ
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КОТЕЖ 1, продајем
функционалан једноипособан, ЦГ, полунамештен, договор.
064/133-54-18.
(235511)
СТРЕЛИШТЕ, одличан двособан, сређен, ПВЦ, IV, 56 м2,
две терасе, лифт,
31.000. „Олимп”,
351-061, 063/494898. (235573)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, тераса, 48 м2,
усељив, ЦГ, 27.000,
договор.„Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(235573)
СТРОГИ центар, 60
м2, двоипособан, IV,
ЦГ, две терасе, двостран, комплет сређен, 53.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(235573)
КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан, III, ЦГ,
усељив, 40.000.
„Олимп”, 351-061.
(235573)
ТАМИШ КАПИЈА, 68
м2, двособан, IV, ЦГ,
усељив, поглед на реку, 58.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(235573)
НОВОГРАДЊА, Ц.
Лазара, трособан, 58
м2, ВП, усељив,
42.000. „Олимп”,
063/494-898.
(235573)

НОВОГРАДЊА, Ц.
Лазара, трособан, 65
м2, III, усељив,
46.000,
и једноипособан,
49 м2, III, 35.000.
„Олимп”,
063/494-898.
(235573)
КОТЕЖ 2, трособан,
сређен, 83 м2, хитно,
45.000. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(235577)

ЦЕНТАР, нови станови, 56 и 66 м2, ексклузивни. „Весна 2”,
066/937-00-13. (235)
ТЕСЛА, новији, ВП,
ЦГ, двоипособан, 50
м2, гаража, 31.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (2355)
ТЕСЛА, двособан,
реновиран, I, TA,
32.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(235550)

МИСА, леп једнособан,
37 м2, II, велика тераса, 20.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
ХИТНО, строги центар, двоипособан,
50 м2, I, 25.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (235550)
ХИТНО, Содара, 35
м2, једнособан, IV,
ЦГ, тераса, 18.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.

ПОЧЕТАК Котежа,
најлепши двособан,
53 м2, III, 35.500.
(398), „Кров”,
060/683-10-64. (235)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2,
II, ЦГ, 24.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (235)
КОТЕЖ 2, 64 м2, IV,
35.000, Стрелиште,
трособан, 47.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
ВПР, 31.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(235552)
МИСА, стара Козарачка 80 м2, плац 6.5
ари, 27.000, намештено. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(235552)

СОДАРА, двособан,
ЦГ, 27.500, трособан,
I, ЦГ, 38.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (235)
СОДАРА, војне, двоипособан, ЦГ, 41.000,
Дринска, трособан,
III, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (2355)
ТЕСЛА, ВП, двоипособан, ЦГ, 28.000; центар дворишни двоипособан, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (235)
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САЛОНСКИ тип стана, 86 м2, 38.000; 114
м2, 60.000; 104 м2,
50.000.„Лајф”,
061/662-91-48. (235)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III, тераса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235546)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, III, ЦГ, 20.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (235546)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85 м2, VII, новија градња, 42.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235546)
СТРЕЛИШТЕ, центар;
трособан, 69 м2, ВП,
новија градња,
38.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235546)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, III, ТА,
усељив, 25.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (235546)

КОТЕЖ 2, дуплекс,
84 м2, тераса, укњижен, усељив, 35.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (235546)
ЦЕНТАР, једноипособан 37 м2, IV, ЕГ,
новији, 26.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235546)
ЦЕНТАР, једнособан,
37 м2, I, TA, тераса,
24.500. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(235546)
САМАЧКИ, ВП, 17
м2, ЦГ, комплет реновиран, прелеп,
13.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (235549)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 74 м2 + Т,
ЦГ, II, квалитетан,
39.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (235549)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, ЦГ, IV, сређен,
38.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (235549)
СОДАРА, двособан,
53 м2, VII, ПВЦ, добар, 28.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(235549)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, једноипособан, 51 м2 + тераса, ВП, реновиран,
30.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(235549)
МАРГИТА, нов двоипособан, приземље,
55 м2, гас, 36.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(235607)
СТРОГИ центар, двособан, 56 м2, IV, ЦГ,
33.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(235607)
КОТЕЖ 1, гарсоњера
сређена, II, 27 м2,
ЦГ, 20.500. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(235607)
КОТЕЖ 1, једноипособан, V, лифт, 45
м2, ЦГ, 26.000. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(235607)
ПРОДАЈЕМ, Тесла,
70 м2, VI спрат, ЦГ.
Тел. 064/867-48-48.
(235603)
ПОТКРОВЉЕ, 50 м2,
Архив, Зелена пијаца, 6.000 евра.
061/114-11-34.
(235596)
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КОТЕЖ 2, двособан,
59, 25.000; Содара,
једнособан, 37,
22.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(235600)
КОТЕЖ 1, двособан,
59, 31.500; шири
центар, 37, одлично,
22.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(235246)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, комплет реновиран, 48 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(235602)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, ТА,
III, 20.700. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (235602)
ЦЕНТАР, трособан,
90 м2, тераса, два
мокра чвора, ЦГ.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(235602)
ГАРСОЊЕРА, шири
центар, 25 м2, I, TA,
терасе. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(235602)
КОТЕЖ, једноипособан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипособан, 45 м2, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(235111)
КОТЕЖ, трособан, 71
м2, 39.500; двособан,
61 кв , 27.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(235602)
НОВОСАДСКА, 50
м2, високо приземље,
реновиран, 30.000
евра. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (235602)
СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двоипособан, 70 м2,
36.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(235602)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 66 м2, први спрат, 24.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(235602)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60 м2, 27.000;
двоипособан, 69 м2,
38.000; једнособан,
37 м2, 23.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(235602)
ТЕСЛА, двособан, 61
м2, II, ЦГ, комплетно
сређен, 36.000, договор. (300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(235604)
СТРЕЛИШЕ, једнособан, 32 м2, ВП, сређен, 24.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-1052.(235604)
СТРЕЛИШЕ, трособан, 62 м2, 33.000; 72
м2, 39.000, договор.
(300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(235604)
КОТЕЖ 1, двособан,
58 м2, III, 31.000.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-1052. (235604)
СОДАРА, двоипособан, 64 м2, I, ЦГ,
37.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(235604)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, III, ЦГ,
тераса, 20.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(235604)
ДВОИПОСОБАН, Котеж 1, ЦГ, 35.000;
Маргита, нов, укњижен, 39.500.
063/744-28-66. (265)
МАРГИТА, нов, фул,
53, 32.000; центар, I,
тераса, 31.000.
063/744-28-66. (265)
САМАЧКИ, I, само
11.500; С. Милетића,
II, 22, тераса, намештена. 063/744-2866. (265617)
ТРОСОБАН, Тесла,
ЦГ, 61, само 31.000;
центар, II, ТА, 78 м2,
40.000; центар, једнособан, I, лукс, 34
м2, 28.000, одмах
усељив. 063/744-2866. (265617)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
ВП, реновиран, 43,
28.000, фул; Маргита, ВП, нов прелеп,
18.500. 063/744-2866. (265617)
ТЕСЛА, двособан, II,
празан, 27.000; Тип
Станко, 46, сређен,
26.000. 063/744-2866, „Милка М”. (267)

МИСА, 56 м2, 19.500;
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835.
(235624)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈА „Дива”
купујем двособан
стан за сигурног купца. 345-534,
064/246-05-71.
(235524)
КУПУЈЕМ стан директно од власника,
без посредника.
063/846-76-82.
(235489)
КУПУЈЕМ стан до
15.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30.
(235495)
КУПУЈЕМ
на Котежу 2,
двособан стан без
посредника.
061/215-66-95.
(235440)
КУПУЈЕМ стан
у згради за реновирање. Исплата
одмах.
061/172-31-93.
(235546)
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ПОТРЕБАН једнособан стан за реновирање, брза исплата.
064/206-55-74, 362027. (235546)
ХИТНО купујемо у
насељу Стрелиште
двособан стан, новоградња, или у улицама: М. П. Аласа,
Вељка Петровића,
Вељка Влаховића,
Ђуре Даничића, кеш
исплата. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (235552)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер, 063/80044-30. (235607)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан 46 м2
на Котежу 2, намештен, договор.
062/271-124. Саша
(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 46 м2
на Котежу 2, намештен, договор.
062/271-124. Саша.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у згради на Тесли, II спрат, ТА грејање, цена 90 евра +
депозит. 069/339-0467. (СМС)
ЦЕНТАР, двособан,
56 м2, ЦГ, опремљен,
високи партер.
069/307-40-60.
(235200)
ИЗДАЈЕМ већи стан
у приватној кући на
Новосељанском путу.
Тел. 064/390-34-91.
(235097)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру за једну
особу. 343-635.
(235351)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, полунамештен,
кућа, посебан улаз,
Карађорђева.
064/994-13-16.
(235493)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
ЦГ, кабловска, интернет.
Тел. 063/118-22-09.
(235479)
ИЗДАЈЕ се намештен
стан на новој Миси.
061/303-32-80.
(235488)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан,
центар, ЦГ, клима,
интернет, кабловска.
Тел. 063/118-22-09.
(235479)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 44 м2, ЦГ, на
Тесли.
060/519-93-30.
(235503)

ИЗДАЈЕМ мали једнособан намештен
стан. 013/355-537,
065/335-55-37.
(235506)
КУЋУ издајем, шири
центар, за пословну
активност.
062/347-667.
(235504)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Котежу 1, 44
м2, ЦГ. Тел.
064/014-81-24.
(235529)
ИЗДАЈЕМ стан у новој згради, полунамештен, центар, приземље. 063/262-127.
(235415)
ИЗДАЈЕМ стан у
строгом центру, стара градња, ТА пећ.
064/922-76-22.
(235472)
ИЗДАЈЕМ девојци
намештену гарсоњеру у центру. 069/35163-63. (235430)
ИЗДАЈЕМ два дворишна намештена једноипособна стана,
грејање, Стрелиште.
362-406, 064/218-8345. (235414)

ИЗДАЈЕ се дворишни
једнособан стан,
Синђелићева 58-а.
352-028. (235374)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен комфоран
стан, Стрелиште.
061/159-84-51.
(235375)
ГАРСОЊЕРА, центар, ТА, 70 евра. Тел.
069/113-00-73.
(235384)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, Содара,
ЦГ, клима, интернет,
на дуже. 064/502-8932. (235396)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Миса, интернет, ТА, одвојена
струја и улаз. Тел.
061/132-54-21.
(2353949
ИЗДАЈЕ се намештен
стан, нови, са централним грејањем.
Тел. 064/165-15-53,
013/362-076.
(235398)
ГАРСОЊЕРА за издавање, Цара Лазара. 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(235411)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру. 064/85070-33. (235568)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400. (4700)
ЈЕДНОСОБАН полунамештен дворишни
стан код Турске главе, на дуже. 331-958,
063/361-529. (23554)
СТАН на Котежу 2, II
спрат, 50 м2, ЦГ, полунамештен, клима,
телефон, СББ.
063/735-44-45.
(235567)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици, 80 м2, ЦГ,
клима, телефон, тераса, двориште и две
гараже и одвојени
дворишни једнособан стан с баштом.
064/084-21-62,
013/263-80-93.
(235613)
ПОВОЉНО издајем
намештену гарсоњеру. 063/810-92-39.
(235611)

ОД 1. МАРТА издаваће се стан у строгом центру Панчева,
Карађорђева 13, на
четвртом спрату,
комплетно намештен, дневна соба,
кухиња, спаваћа, купатило, ходник, око
50 м2. 064/370-7947. (235628)
ЛОКАЛИ

МАГАЦИН, хала са
канцеларијама, екстра локација, хитно,
повољно. 062/10520-12. (235584)
ИЗДАЈЕМ локал у
Стевана Шупљикца
на главном путу.
064/370-79-47.
(234904)

ИЗДАЈЕМ локал, Р.
Путника 17, телефон,
клима, паркинг, мокри чвор. 064/44868-15. (235066)
ПРОДАЈЕМ или издајем пословни или
складишни простор
450 м2. 060/312-9000. (235438)
У ЦЕНТРУ продајем
45 м2, локал, ајнфор
30 м2, гарсоњера, у
дворишту 20 м2, Ул.
Браће Јовановић 45.
063/560-380,
015/355-351.
(235419)
КОД новог „бувљака”
издајем једнособан
стан, четири магацина, 7 ари.
064/948-71-22.
(235419)
ИЗДАЈЕМ локал 40
м2 у Синђелићевој
бр. 35. 064/217-4856. (235453)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ киоск 10 м2, стајалиште железничке
станице Стрелиште,
Ул. Лазе Лазаревића
бр. 32. 064/132-4195. (и)
КУПУЈЕМ локал у
центру за канцеларију. 060/302-89-43.
(235575)
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ПОСЛОВНА зграда
са магацинским и
производним простором. Хитно, повољно.
062/105-20-12.
(235584)
ИЗДАЈЕМ локал,
строги центар, Војводе Радомира Путника 21. 063/891-0558. (235585)
ИЗДАЈЕМ локал 23
м2, код Аутобуске
станице, погодан за
агенцију. 352-105.
(235519)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза пијаце, близина три школе, прометно. 060/351-0356. (235722)
ИЗДАЈЕМ локал 12
м2, у центру, телефон, роло решетке,
100 евра. 063/622209. (235486)
ЛОКАЛ за издавање,
центар Старчева,
близу школе, услован
за књижару. Тел.
633-195. (235477)
ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(235490)
ИЗДАЈЕМ локал 72
м2, Војводе Путника
29. 063/278-250.
(235545)
ИЗДАЈЕМ локал 15
м2 и канцеларијски
простор 25 м2, у пролазу. Војводе Путника 29. 063/278-250.
(235545)
ИЗДАЈЕМ локал 110
м2 и канцеларијски
простор АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца
88. 063/278-250.
(235545)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ 80 м2, Дом
омладине, Макси.
061/114-11-34. (235)

КИОСК брзе хране,
са покривеном баштом на аутобуској
станици. 064/188-5561. (235637)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством за рад
на индустријским
шиваћим машинама.Тел. 062/471-951.
(СМС)
ПОТРЕБНЕ искусне
раднице за шивару.
065/235-76-37.
(СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице
за шивење на ибердеку и ендлерици,
искусне. 060/ 73869-43. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц
и Е категорије за рад
са грајфером.
065/551-17-22.
(СМС)

ПОТРЕБНА конобарица перионици
„Пионир”.
069/108-06-54.
(234387)
ФИРМИ „DARMIL”
потребан радник са
искуством за рад на
индустријским машинама. Дарко.
063/218-795.
(234963)

„ХАЛО ЛЕСКОВАЦ”,
потребне раднице за
рад на роштиљу, локал у центру.
063/834-88-10.
(234741)
ПОТРЕБАН комплетан пекар и возач
пензионер за развоз.
064/120-09-42.
(235579)
ПОТРЕБНА радница
за прехрамбену продавницу. Тел.
060/661-11-07.
(235508).
ПРОДАЈЕМ разрађену продавницу здраве хране, због одласка у иностранство.
066/908-66-58.
(2135520)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице на
палачинкари.
063/820-87-61.
(235531)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Камелеон” тражи
перача са искуством,
услови одлични.
064/244-42-19.
(2354639
ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством, на индустријским машинама за шивење.
061/721-54-11.
(235619)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОМБИ превоз робе
и ствари, тура у Панчеву 1.000 динара.
063/315-381. (СМС)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам,
гуртне. 064/181-2500. (234610)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел. 060/691-0113. (229077)
ПОПРАВЉАМОУГРАЂУЈЕМО ПВЦ
АЛ столарију, комарници, ролетне, сигурносна врата, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(234935)

ПОПРАВКА беле технике, веш-машине,
замрзивачи, судо-машине... Овлашћени
сервис „Фриго-Пеђа”. 063/771-24-16,
013/301-300.
(234880)
МАЛТЕРИСАЊЕ; зидање, реновирање
кровова, кречење,
бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49.
(235079)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(235033)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(234603)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(234366)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09.
(234570)
УГРАЂУЈЕМ видео
надзор у стамбеним
и пословним објектима. 064/134-30-18.
(234802)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(234747)
МОЛЕРАЈ, глетовање, фарбање, кречење, брзо, чисто, педантно. Мајстор Јан.
061/313-34-13.
(235336)
НЕГА старих, болесних и инвалидних
лица.
Тел. 064/651-17-13.
(234352)
ДУБИНСКО прање
намештаја, тепиха,
душека, аутомобила.
Наташа, 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(235346)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа
бојлера, шпорета,
грејача. Слободан,
063/865-80-74.
(2354269
РАДИМО све физичке послове: рушења,
утовари, обарање
стабала, одношење
ствари, итд. 064/12269-78. (235526)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(235383)
НЕМАЧКИ А 1, Б 1,
припреме за сертификат Gete института. Тел. 069/113-0073. (235384)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци), искусна
дипломирана професорка математике.
Повољно, центар.
343-370.
(235385)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте,
припрема пријемних,
контролних.
064/462-37-64.
(235930)
ЕЛЕКТРИЧАР, поравке, израда инсталација, индикатори,
бојлери, купатила,
ТА. Тел. 062/271661, 061/132-85-43.
(235934)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета.
064/341-79-60.
(235931)

ПРЕВОЗ кипером,
огревни, грађевински
материјал, шљунак,
песак, одвоз шута.
063/822-97-26.
(235402)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарија.
062/382-394.
(235410)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професорка.
Центар. 013/353-569,
061/603-94-94,
066/405-336. (23513)
СРПСКИ језик, часови, припрема за пријемни. Професор
књижевности. Ивана,
063/857-98-29.
(235446)
МАСТЕР професор
српског: часови, сваки пети час бесплатно. 063/175-45-08.
(235447)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (235445)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс. Обраде око прозора,
комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(235592)
ЧАСОВИ енглеског
језика за све нивое,
искусни професор.
060/477-78-20. (235)
НЕГА старих и болесних, терапије, катетери, превијања, медицинске сестре са
искуством. 060/06761-05. (235589)

ОГЛАСИ

МЛАДА и одговорна
жена врши услуге чишћења станова, кућа, локала, педантно.
064/929-19-46. (235)
ПЕДИКИР, курје очи,
урасли нокти, масажа терапеутска, релакс, парцијална.
061/308-95-86.
(235540)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
поправке, славине,
одгушење канализације одмах. 063/269173. (235498)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(235606)
НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима, преводи, сигуран успех.
Тел. 352-892,
061/656-04-04.
(239499)
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УСЛУГЕ

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 22 године
искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(235507)

ЧАСОВЕ немачког
дајем ученицима.
065/554-70-91.
(235512)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(235492)
РАДИМО фасаде,
кровове, зидамо,
малтеришемо.
064/206-50-91.
(235471)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13.
(235553)
АГЕНТ за некретнине
са положеним стручним испитом тражи
посао. 063/870-7456. (235576)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах. 377-930,
064/586-85-39.
(235582)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством
квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(235583)
КРЧЕЊЕ, кошење,
сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање башти. 064/19617-32. (235627)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме,
радимо све.
061/321-77-93.
(235630)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/ 342-338.
(СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665220, 063/847-74-38.
(235603)
СЕЛИДБЕ, превоз
1.000 динара, градска, попуст ванградске, радници.
064/482-65-53.
(233272)
ПОЛИРАМ фарове,
фабричко стање.
Панчево, Радничка
1-а. 063/240-591.
(235244)
ИСПРАВЉАМ алуфелне. Панчево,
Радничка 1-а.
063/240-591.
(235244)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације, поправке, замене.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(235096)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе. Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
СЕЛИДБЕ, превоз робе, могућност хладњаче. Џаја.
065/403-58-43.
(234576)

ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77,
013/311-514.
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(234899)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(234819)
СЕРВИС телевизора,
ауто-кључева, електрика, ауто-електрика, уградња, ауто-радија. Дејан, 063/80001-96. (235427)
СЕЛИДБЕ станова и
пословних простора,
паковање и заштита
ствари, монтажа и
демонтажа, одношење непотребних
ствари. 061/288-2838, 065/560-85-85.
(235464)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, све за воду, 0024 сата, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (231)
КРОВОВИ, поправке,
мењање црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа, рогови,
патошење, изолације,
најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(235411)

Петак, 17. фебруар 2017.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, сваког дана и недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (4700)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(4700)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(4700)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(4700)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (470)

СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(4700)
СЕЛИДБЕ, екипа
радника, превоз, одвозимо непотребне
ствари. 063/731-7767, 064/280-30-16,
013/236-77-34,
Владимир.
(235453)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, камионом, радници, повољно. Аутопревозник „Вук”.
064/176-91-85,
063/278-117.
(235354)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправка:
веш-машина, фрижидера, шпорета, бојлера, пећи, електроинстлаације, одмах.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(235739)
ЛИМАРСКИ радови,
израда и монтажа,
кровопокривачки радови, санације. Најјефтиније.
064/466-42-14.
(21355639)
ДАЉИНСКЕ поправљамо, имамо типске
и универзалне даљинске.
Д. Туцовића 28.
353-463. (235566)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(235521)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.
(235124)

ОГЛАСИ

РАДИМО кровове,
фасаде, зидамо куће
од темеља до крова.
064/206-50-91.
www.pangradjevina.rs
(235471)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић. (235469)

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету града
Панчева за 2017. годину („Службени лист града Панчева” број 37/16) члана 2. Уредбе о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине односно јединица ликалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије” 105/16) члана 4. Паравилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма
у култури који се суфинансирају и финансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева”
број 3/11 и 1/16), градоначелник Града Панчева
расписује

ПРЕВОЗ: шљунка, песка, шута, дрва, селидбе, рушење објеката, радници.
061/639-50-09.
(235631)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски
радови, постављање
ламината, керамике,
брзо, квалитетно.
061/639-50-09,
062/816-66-78.
(235632)
СТОЛАРИЈА „АЛНИК”, АЛУ и ПВЦ
столарија по мери,
по најповољнијим ценама. 063/804-79-52,
063/308-890.
(235636)
РАЗНО
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Пројекти обухватају културне области:
· Књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
· Музика
(стваралаштво,
продукција,
интерпретација)
· ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн
и архитектура
· филмска уметности остало аудио-визуелно стваралаштво
· манифестације везане за филмску уметност и
остало аудио-визуелно стваралаштво
· позоришна уметност (стваралаштво, продукција и
интерпретација)
· Уметничка игра - класичан балет, народна игра,
савремена
игра
(стваралаштво,
продукција,
интерпретација)
· остала извођења културних програма и културних
садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)
· откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување,
представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем.

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и
члановима 55. и 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС” бр. 64/2015)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове у сарадњи
са Комисијом за планове

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Измене и допуне Плана детаљне регулације
комплекса централног терминала система
продуктовода Панчево на подручју града Панчева
Нацрт наведеног планског документа, излаже се на јавни увид у
згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 17. 02. 2017.
године.
За пружање информација у вези са наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева, на тел. 308905 и 308-787.
Представници обрађивача плана даваће обавештења везано за
плански документ за време трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 сати. Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног увида, искључиво у писаном облику Градској управи града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложених планских докумената биће организована дана 28. 02. 2017. године у 12 сати, у сали на деветом
спрату зграде Градске управе Града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана 22. 03. 2017.
године, са почетком у 13 сати, у сали на деветом спрату зграде Градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне
седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад из Новог Са-

МУШКАРАЦ, 55 година, материјално
обезбеђен жели да
упозна жену или
девoјку до 40 година,
ради дружења, излазака. Звати од 21 сат.
013/352-203.
(235588)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ, Копаоник,
7 дана за четири особе, 120 евра, интернет, IPTV, 20 м од
жичаре, Бела река.
065/377-86-58.
(235265)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно.
063/709-44-97.
(СМС)

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе за 2017. годину (у
даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и
друга удружења регистрована за обављање делатности
културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, стим да се пројекат реализује на територији града Панчева.
Пријава на конкурс, уз пратећу документацију,
подноси се на посебно попуњеном и овереном обрасцу. Пријава се може добити у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда
Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 4, или преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs
Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се
у 2 штампана примерка у Услужном центру Градске
управе града Панчева и електронском поштом на еemail nevenka.kljajic@pancevo.rs. Рок за подношење
пријава је 20.03.2017. године.
Додатне информације се могу добити на телефоне
308-906.
Контакт особа: Невенка Кљајић.
Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће
организована 28. 02. 2017. додине, у малој сали
зградe Градске управе града Панчева са почетком у 12
сати.

да, улица Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Постројење за
дубоку прераду нафте – постројење за одложено коксовање у кругу Рафинерије нафте Панчево, на животну средину, на к.п. бр. 3568, 3570, 3557, 3547, 3583,
3569, 3582, 3552/1, 3563, 3567, 3566, 3571, 3572, 3558,
3559, 3522, 3548, 3549, 3561/1, 3565 и 3584 КО Војловица .
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
(приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, „VIP mobile” д. о. о, Београд,
Омладинских бригада 21, Нови Београд поднео захтев
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину за пројекaт РБС „БА1350 01 ПА Панчево Горња Варош2”, Панчево, улица Јове Максина бр. 37, Панчево, на катастарској парцели бр. 1527 к.о.Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614 у
року од 10 дана од дана објављивања радним данима
од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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Драги наш

Отишао је наш драги чика

Наш вољени

МРКИ

МИЛИСАВ МИЛОВАНОВИЋ МРКИ
1957–2017.

чика МРКИ

МРКИ

Вољени не умиру док

Твоје велико и топло
срце и даље куца у свакој нашој сузи и сваком
дрхтају што гуши нам
глас.
Нека те анђели чувају.

Човек умире тек када га сви забораве, зато ћеш
ти чико живети још дуго.
Твоји: СВЕТЛАНА, ЂОРЂЕ, МИХАЈЛО и ИЛИЈА

Празнина... најгори осећај... кад си нешто изгубио, а не можеш га
вратити... кад ти неко недостаје, а не можеш га загрлити... кад
имаш жељу која се не може испунити...
С љубављу и поштовањем твоји: супруга МИРЈАНА, син ЖАРКО,
снаја МАРИЈА, ћерка ДАНИЈЕЛА, унук СТЕФАН
и унука ТЕОДОРА

(81/235559)

живе они који их воле.
Хвала што си био део
наших живота.

Последњи поздрав
Твоји: СЛАВКО и БИЉА

(82/235559)

Последњи поздрав синовцу

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

Драги брате

МИЛИСАВУ МИЛОВАНОВИЋУ МРКИЈУ
од комшија и другара с фудбала: МИША, ЋУНЕ,
ДРАГО, КАРИ, КОЛЕ, ЧОЧЕ, СЛАВКО, ДЕЈА, МИКИ,
НЕША, БАЋКО, МИРЗА, НЕЦА и ФИЛЕ

с децом

Твоји: брата ДРАГАН
и снајка СТАНОЈКА

(80/235589)

(79/235559)

Последњи поздрав драгом брату, деверу и
стрицу

(43/235490)

Последњи поздрав драгом брату

МРКИЈУ

МРКИЈУ

МРКИЈУ

од стрица МИЋЕ

ТЕОДОРЕ и СТЕФАНА

од сестре ЉИЉАНЕ,
зета ДРАГИШЕ,
НИКОЛЕ и ЈОВАНА

(87/235559)

(86/2355

(88/235559)

од РАЈКА,

МРКИЈУ

МРКИЈУ
од сестре ДРАГИЦЕ с породицом
(85/235559)

од брата РАДАНА,
снаје РАДЕ, братанца
Последњи поздрав нашем драгом брату

Преминула је наша драга мајка, бака и прабака

Последњи поздрав брату

БОБЕ и братанице

ПАНЧЕВАЦ

ВИОЛЕТЕ
с породицама

телефон: 013/301-150

(84/235559)

Последњи поздрав нашој мами

МРКИЈУ

ОЛГА
СТАНЧЕВСКИ

Сестре МИРА и ГОЦА
и брат РАДЕ
с породицама

1938–2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: син ТОМИСЛАВ
и ћерка ВЕСНА
с породицама

(83/235559)

(53/235494)

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу

МРКИЈУ
МАРИЈИ КУРУЧЕВ

од сестре МИЛЕСЕ
с породицом

1925–2017.
Сахрана ће бити обављена, 17. фебруара у 14 сати, на
Католичком гробљу.
Вечно захвални БИЉАНА и ВЛАДИМИР с породицама

(89/235559

(106/235609)

МРКИЈУ
од ЖИКЕ с породицом
(45/235467)

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

Петак, 17. фебруар 2017.

У 76. години, окружен пажњом и љубављу,
у свом дому преминуо је

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Нашој драгој и вољеној мајци, свекрви,
баки и прабаки
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Последњи поздрав нашој комшиници

ЉУБИЦИ
ШЕРБУЛИЋ

ЈУЛИЈАНИ МИЛИКИЋ
ВОЈИН ТОМИН

1936 – 7. II 2017.

1926–2017.
од станара зграде у
Ослобођења 27/к

економиста

7. фебруара 2017. преминула је наша мила
ћерка

(29/235432)

Вечна захвалност за сву љубав, пажњу и
мудрост коју си нам подарила.

ПАНЧЕВАЦ

Заувек у нашим срцима и мислима.
Ожалошћена породица

Твој син ВУКОМИР с породицом

(8/235538)

(31/235433)

Последњи поздрав поштованом пријатељу и тасту

телефон:

Последњи поздрав пријатељу

ВОЈИНУ ТОМИНУ
од породице ЈОВИЧИЋ

ВОЈИН ТОМИН

(76/235543)

Последњи поздрав најбољем зету
и течи од породице ЂУРИН

ЉУБИЦА
МИЛУТИНОВ

013/301-150

РАДИ
ЧИКОШУ

ЉУБИЦА
МИЛУТИНОВ

1964–2017.

после тешке трогодишње болести.
Живећеш у нама док
смо и ми живи.

На језера два из бајке
личе очи моје мајке.
Срећице моја напаћена,
муко моја и жалости
моја нежна. Буди ми добро.

Мајка МИЛЕВА
и отац ЖИВА

Воли те твоја ДИЈАНА

(66/235535

(65/235535

Ако ти јаве, умро сам, не веруј, то не умем...
Тати

Последњи поздрав драгој
ИВАН и КАЈА ТОШИЋ

(10/235358)

(100/235593)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем вољеном деди

РАДИ ЧИКОШУ
1954–2017.
ћерке ТАЊА, МАЈА и ДУШИЦА с породицама

ЉУБИЦИ

(98/2355593)

Била си велики борац и
племенито срце. Заувек

РАЦА и ЉУБИЦА

Никада те нећемо заборавити. Хвала ти на свој
твојој доброти.
Твоји: ВЕСНА, ЂУРА
и ПРЕДРАГ

(73/235535)

(70/235535)

у нашем сећању.

Брату

ДРАГАНА, ЂОРЂЕ,

СЛОБОДАНУ
ЦВЕТКОВИЋУ

ВОЈИНУ
Живећеш заувек у нашем сећању. Нека те анђели чувају.
Твоји унуци: МАКИ, ЈЕЦА, НЕША и СЕКА
(9/235358)

Последњи поздрав

РАДИ ЧИКОШУ
1954–2017.
Заувек у срцу и души.
Сестра РАДОВАНКА с породицом

од комшије СТОЈАНА,
МИЋЕ, РАДЕ, НЕМАЊЕ
и МИЛОША

(99/235543)

(75/235537)

Последњи поздрав драгој комшиници

Последњи поздрав

Заувек у срцу и сећању. Великом пријатељу, још већем човеку. Мирно спавај.
Породица
ЈАКОВЉЕВИЋ

БАРАЋ-СТРАИНОВИЋ

(71/235535)

(72/235535)

од ДАРКА и његове
породице

БОЖАНКА ДИНИЋ ЖАНА

БИЉАНИ МИЈАТОВ

1938–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

од комшија из зграде у Љубомира Ковачевића 6

Твоји најмилији

(32/235436)

(4/235348)

РАДОВАНКИ
ВУЛОВИЋ
18. IX 1956 – 10. II 2017.

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгом брату

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Љубишка, част је била

Твоји најмилији

Никада нећеш бити заборављена. Живећеш вечно у нашим мислима.
Брат ЂУРИЦА
и ОЛИВЕРА

(114/235630)

(69/235535)

(74/235535)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав

ЈОЛАНИ ГАВРИЛОВ
1932–2017.
од ћерки с породицама

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ

(17/235380)

познавати те.
ЉИЉА из Сутомора
с породицом

Последњи поздрав драгој куми

од сестре ЕЛЗЕ
с породицом
(14/235368)

ТОМИСЛАВУ ИГЊАТОВИЋУ

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

1949–2017.
Заувек неутешни: супруга ЉИЉА, синови ЗОРАН
и ГОРАН, снаја ЗОРИЦА и унуке ИВАНА, ВАЊА
и АЛЕКСАНДРА
(15/235376)

ЉУБИЦИ
од ВАСЕ БЕЖУНАРА
(68/235535)

ЉУБИЦИ
од НАТАШЕ
с породицом
(67/235535)
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Последњи поздрав течи

14. фебруара 2017. напустио нас је наш
драги супруг, отац и брат

МИЛОРАДУ

МИЛОРАД ОЊИН
грађевински инжењер

8. фебруара 2017. заувек нас је напустио наш вољени супруг, отац и деда

14. фебруара навршила се година од смрти наше
драге

ГЛИГОРИЈЕ ДИВАЦ

МИЛИЦЕ Ђ. ВУЈНОВИЋ

1942–2017.
Био си наш ослонац и подршка. Заувек ћеш
остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА, синови
ПРЕДРАГ и НЕНАД с породицама

од породице БУЛОВАН

у пензији

(111/235629)

(109/235622)

дипл. инж. агрономије
рођ. Мишковић , 1924, у Бешенову,
Фрушка Гора
учесница антифашистичке борбе у Срему, удова
дипл. инж. агронома Душана.
Остаће нам у вечном сећању.
Ћерка ГОРДАНА ВУЈНОВИЋ МАРИНО
с породицом
(78/235557)

Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, син
ВЕЉКО, сестра НАДА, зет МИРОСЛАВ
и остала родбина и пријатељи

Последњи поздрав драгом пријатељу

24. фебруара 2017. обележавамо четрдесетодневни помен на Новом
гробљу, у 11 сати

СЕЋАЊЕ

(105/235608)

Последњи поздрав вољеном супругу

МИЛОШ
КЕЦМАН КЕЛЕ
ГЛИГОРИЈУ
ДИВЦУ

ВЛАДИМИРУ
РУДИНЦУ

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ
23. II 2013 – 23. II 2017.

ГОГИ

Породица ЖЕКИЋ
(113/235629)

Провели смо живот заједно. Отишао си изненада. Туга и немоћ су закуцали на моја врата. Остаје ми само да се сећам и молим Бога да ми подари снаге да издржим.
Заувек твоја МИЋА
(112/235629)

С љубављу и поносом чувамо успомену на
тебе.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(107/235612)

2004–2017.
Недостајете нам.

У недељу, 19. фебруара
2017, у Долову дајемо
четрдесетодневни помен нашем драгом

1957–2008.

19. фебруара навршава
се седам година

СТЕВИЋ

ПЕРСА
МИЛОРАД

2007–2017.

ДУШАН
КИРИЛОВ

(92/235571)

(64/235535)

ЧАСЛАВУ
ЈОВИЋУ
МИЛОРАД

С поносом те помињемо, у срцу носимо, с тугом живимо без тебе.
Твоји: СРЂАН и САЊА
с породицама

Навршава се тринаест година и десет година од смрти наших

СТЕВИЋ

Пре девет година напустио нас је наш брат

Породица БОГДАНОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.
Супруга МАРИЈА
и ћерке СНЕЖАНА
и СВЕТЛАНА
с породицом

21. II 2002 – 21. II 2017.

ПЕРСА

Остаћете заувек у нашем сећању.

Ћерка ЗЛАТА и унука НАТАША

Снаја са унукама

(34/235436)

(93/235572)

У суботу 18. фебруара 2017. на Новом гробљу, у 11 сати, дајемо шестомесечни помен нашем драгом

Мили наш деко, увек
ћемо те волети.
Твоје унуке: ТИЈАНА
и ТАМАРА
и твоји најмилији

ТИХОМИР
КАПОР
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.
Супруга ЗОРА
с породицом
(52/235484)

(97/235586)

СЕЋАЊЕ

ДИВНА и ЈАСМИНА
(110/235626)

18. фебруара 2017. даје
се четрдесетодневни
помен нашем драгом

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ
МИЛЕНКУ ПОЧУЧИ
Породица ПОЧУЧА

23. II 2004 – 23. II 2017.
Тужно и болно сећање на тебе.
Мајка ДРАГИЦА, брат МАРКО, снаја ИВАНА
и братанци МИЛОШ, МИЛИЦА и МИЛЕНА

(55/235502)

(22/235418)

РАДОСЛАВ
СИМИЧИЋ
2000–2017.

ЈОВАНЧЕ
ЈОЦИЋ
1991–2017.

Навршава се десет година откад није с нама наш
Заувек у нашим срцима.

ЉУБОМИРУ
НИНКОВИЋУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

МИЛАН ВУКАЈЛОВ
2007–2017.
Милане, десет година је прошло, али туга никад.
Твоја породица
(38/235449)

(108/235621)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(91/235570)

2007–2017.
Године пролазе, а туга не.
Твоје: ДУДА, АЛЕКСАНДРА и АНДРЕА

Твоји најмилији

(96/235581)

(56/235505

У среду, 22. фебруара, у
11 сати, обележићемо
четрдесет дана од смрти

Четрдесетодневни помен

(46/235473)

Сећање на нашу драгу

ДРАГИЊА
ВУЧКОВИЋ

ДРАГОЉУБ ГЛИШОВИЋ

С љубављу и тугом
његови најмилији

СТЕФАНОВИЋ

МИЛЕТЕ
ГУЦИЈАНА

ГОСПУ ДОЈЧИНОВИЋ
рођ. Вујановић
2012–2017.
С љубављу породица ВУЈАНОВИЋ
(95/235581)

БОЖИДАР

НЕВЕНА

2002–2017.
2007–2017.
С љубављу и тугом чувају успомену на њих: син
ЈОВАН и ћерка ГОРИЦА с породицама
(62/235532)

МИЛОРАД
СТОЈАДИНОВИЋ
Заувек у нашим срцима.

Његова породица

Брат ДРАГАН
с породицом

(57/235510)

(54/235501)

Петак, 17. фебруар 2017.
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После кратке и тешке болести преминула је наша вољена мајка

ВЕРА ЂОРЂЕВ
1935–2017.

преминула 11. фебруара 2017. године.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ћерка ЗЛАТА и зет ХЕРБЕРТ
(59235528)

Мојој вољеној бакани

ВЕРИ ЂОРЂЕВ
1935–2017.

Најтеже је очима када се твог лика сете, кад заплаче душа као мало дете. Још је теже срцу кад рана
заболи кад не могу да те видим, а пуно те, пуно волим.

Последњи поздрав од унуке БОЈАНЕ и праунука ДИЈЕГА
(60/235528)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
IN MEMORIAM

Сећања трају

СТЕВАН СОМБОРАЦ
СТАНКА
18. фебруара 2017. навршава се четрдесет дана откада си ме напустио. Отишао си тихо и неприметно, али никад нећеш из мог живота.

НИКОЛИЋ

ЗВЕЗДА

ДРАГУТИН

ОГНЕНОВСКИ

ИВАНКА

ТОМА МИРЧОВ
2013–2017.

БОЖИНОВСКИ
Бескрајно ми недоста-

10 година

15 година

12 година

15 година

Твоја ћерка МАРИЈАНА

Син и брат МИРКО с породицом

(39/235430)

(49/235480)

јеш...
ЉИЉА
(37/235448)

16. фебруара 2017. навршава се двадесет година
од смрти наше највољеније и никад непрежаљене бабе и прабабе

ПРЕДРАГ ИЛИЋ ПЕДА
ЈЕЛЕНЕ ПОПЕСКОВ

2000–2017.

рођ. Тасић
1912–1997–2017.
Сећања и успомене на тебе не бледе и увек ћеш
бити у нашим срцима као највољенија баба.
Хвала ти вечно за све и много нам недостајеш,
најдража наша.
Вечно ожалошћени твоји најдражи: унуци
ЗОРАН и ЈУГОСЛАВ и праунука МИРОСЛАВА

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM

Дугих седамнаест година без тебе, али живиш у
нашим срцима.
Супруга МИЛЕНА и кћерка АЛЕКСАНДРА
с породицом

МАРИЈА

ДРАГАН

1935–1987.

1961–1997.

Заувек живите у нашим срцима.
ЂОРЂЕ и ЗОРАН с породицом
(41/235457)

(35/235438)

ГОРАН
ДЕСПОТОВИЋ
1967–2009–20. II 2017.
Живећеш заувек у нашим срцима.
Твоја породица:
ИРЕНА и УГЉЕША
(6/235355)

(101/235597

У суботу, 18. фебруара 2017, у 11 сати, одржаћемо шестонедељни помен нашој драгој

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
13. фебруара 2017. навршило се пет тужних година откако је престало да куца срце нашег вољеног

Четири године откад немам моју милу мајку и
мог милог оца

Драгом

ЕРДЕЉАН

МИЛОРАДУ
ЈАЊИЋУ

ДУШАНКИ ДОШЕН
БРАНКА СТОЈИЉКОВИЋА
Син МОМЧИЛО и снаја НАТАША

1. IX 1946 – 13. II 2012.
Успомену на њега вечно ће чувати
његови најмилији

(40/235452)

(50/235481)

18. фебруара, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ЉИЉА ГВОЗДЕНОВИЋ

ЉИЉАНИ ГВОЗДЕНОВИЋ

Твој девер ЉУБА, јетрва ЈОВАНКА и синовица
СЛАВИЦА с породицом

Само ми знамо колико ћеш нам недостајати. У
долини вечног мира нека те анђели чувају, а ми
ћемо од заборава.
Твоји најмилији: супруг НИКОЛА, ћерка БИЉА,
зет БОБАН и твој ЦОЛЕ

(58/235525)

(51/235483)

Драга моја и вољена снајка, прошло је четрдесет
тужних дана од нашег растанка.

МАРИЈА

ЈОВИЦА

2007–2017.

16. V 1939 – 20. II 2013. 4. III 1933 – 6. VII 2012.
Ваша љубав ми је увек давала подршку, снагу и
радост. Недостајете ми пуно у сваком дану Анђели моји. Сећамо Вас се с љубављу.
Ваша ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО

Прошло је тужних десет
година.
Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(77/235555)

(39/235441)

18. фебруара 2017. навршава се година нашем

ПЕТРУ ПЕТРОВИЋУ ДЕДИ

БУДИМИР
СТАНИШИЋ
16. II 2003 – 16. II 2017.

Недостајеш као првог дана...
Нека те анђели чувају.

Недостајеш!

Твоји најмилији
(63/235534)
(44/235466)

Четрдесетодневни помен вољеној сестри

ЉИЉИ
ГВОЗДЕНОВИЋ

Четрдесетодневни помен

Четрдесетодневни помен

ЉИЉИ
ГВОЗДЕНОВИЋ

ЉИЉАНА
ГВОЗДЕНОВИЋ

13. фебруара навршило
се шест година од смрти

ЉУБИШЕ
КЕНДЕРЕШКОГ

Увек си у мојим мислима. Бол за тобом све је
већа.
Тугују: сестра ВЕРА
и зет ИВА с породицом

Сејо, бол за тобом не
престаје.
Тугује отац РАДЕНКО,
брат ЗЛАТКО и снаја
ВЕСНА с породицом

Снајка, никада те нећемо заборавити.
Девер РАДЕ
с породицом

Успомене и сећања од
заборава на тебе чува
сестра ЈАСМИНА
с породицом

(21/235405)

(20/235404)

(5/235350)

(90/235669)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА
ЛАЦКОВ

Прошло је пет година
откад ниси с нама

ЗОРАН
ЦВЕТКОВИЋ
ТУМБА

21. II 1972 – 21. II 2017.
Четрдесет пет година
ниси с нама, али си у нашим мислима и срцима.
Ћерка ЗАГА, зет ТОМА
и сестра МЕЛА
с породицом

Недостајеш нам пуно. С
поносом те чувамо у нашим срцима и мислима.
Твоја породица

(24/235472)

(61/235530)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР
САНАДЕР
Бол у души за изгубљеним братом заувек остаје.
МИРОСЛАВ
с породицом
(94/235578)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 17. фебруар 2017.

СЕЋАЊЕ

18. фебруара даваћемо
четрдесетодневни помен нашем вољеном

пПре две године, 16. фебруара 2015. заувек нас је напустила наша

БРАНИСЛАВ
Радмиле
ФОРГО БАНЕ

БОГОЉУБУ
ИГЊАТОВИЋУ

ЛИДИЈА РАНЧИЋ

20. II 1984 – 20. II 2017.
Био си нам прва и највећа радост, остала
су сећања и вечита туга.
Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР
(3/235343)

27

1947–2017.

дипл. фармацеут
1955–2015.
Носи нас време као моћна река и све је
даље обала на којој си ти остала.
Прошле јесени наша Невена прославила
је свој осамнаести рођендан и ја сам био
поносан, али не и потпуно срећан, јер
срећа се дели са вољном особом, а ти ниси била поред мене.
Твој ЗОЋА ЗОРАН КОМАДИНА

Време пролази, туга и
бол за тобом су све већи.
Твоја супруга НАДА,
ћерке СВЕТЛАНА
и ЖАКЛИНА, зет
ЖЕЉКО, унуци
СТЕФАН, ИВАН
и АЛЕКСАНДАР
и унука НАТАША
(13/235367)

(16/235379)

18. фебруара 2017, у 11 сати, на гробљу Котеж
даваћемо деветогодишњи помен нашем вољеном

У недељу, 19. фебруара
2017, у 11.30, на Старом
православном гробљу
даваћемо четрдесетодневни помен драгој
мајци

19. фебруара 2017. навршава се шест месеци
откако није с нама наша
вољена супруга, мајка и
бака

Последњи поздрав

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР НЕДЕЉКОВ КАНДИЋ
17. II 2012 – 17. II 2017.
Матори мој, желим да нас гледаш, са неба, и да
будеш поносан да нас, баш као што ми често гледамо у небо и поносимо се тобом. Недостајеш до
бола.
Воле те и носе у срцу твоји: МАТОРА ЛОЛА,
ДАДА, ШИКЕ, АНДРИЈА и АНЂЕЛИЈА
(1/234943)

БОГОЉУБУ
од сестре ЈАСМИНЕ,
зета ЖИВКА и њихове
фамилије

ОЛИВЕРУ МЕСАРОШУ

БОЛНО СЕЋАЊЕ
22. фебруара 2017. навршавају се две године од
смрти мог јединог сина

(25/235497)

1966–2008.
С љубављу заувек у срцу и мислима.
Твоји најмилији

МАРИЈИ
ЋОСИЋ
С тугом у срцу твој син
БОБА, унука ТЕОДОРА,
праунук МИХАЈЛО,
снаја МИЦА и унук
МАКСИМ

1949–2016.
Знала си колико те волимо, али не знаш колико нам недостајеш.
Твоји: супруг СРЕЋКО,
синови МИЛОРАД
и НЕНАД, унуци
АНЂЕЛА и ОГЊЕН
и снаја ИВАНА

(102/235598)

(42/235459)

(33/235436)

8. XI 1938 – 10. I 2017.

У суботу, 18. фебруара, у 11.30, на Католичком
гробљу у Панчеву одржаћемо годишњи помен
нашем вољеном супругу, оцу и брату

МИЛКА
ПЕТРОВИЋ

Прошла је тужна година откако ниси с нама

ВЕЛИМИРА БАЈАГИЋА
БУДИМИР
ЋУРЧИЋ
20. фебруара навршавају се четири године од
смрти нашег вољеног
супруга и оца.

Сине мили, каже се време ране лечи, ране боле
све јаче и јаче. Нема дана када мајка не плаче.
Изгубих те чедо моје мило, две године не сазнадох шта је с тобом било.
Почивај у миру мој једини сине, нека те анђели
чувају.
Твоја мајка МИЛЕНА
(11/235365)

21. фебруара 2017. навршава се четрдесет дана
од смрти наше маме

Најмилији
(23/235411)

СЛОБОДАНУ ЋИРКОВИЋУ ЋИРИ
1959–2016.
С љубављу, поштовањем и захвалношћу чувамо
успомену на тебе.
Твоји најмилији: супруга ЈАСМИНА, ћерка
АНДРИЈАНА и брат ЗОРАН

Последњи поздрав

ДОНКА
АЛЕКСИЋ

(104/235601)

ПАНЧЕВАЦ

Помен снаји

телефон:
013/301-150

СЛАВИЦА
МОЈИН

ЈУЛКЕ БОГДАНОВ
рођ. Петрашек
1925–2017.

Прошло је четрдесет
дана откад ниси с нама.
Чувамо те у срцу.
Супруг РАДЕ и син
БРАНИСЛАВ
с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

од породице МИТИЋ

(103/235599)

(48/235476)

(12/235364)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛИЦИ
НИКОЛИЋ

С љубављу и поштовањем ћерке БРАНКА
и ЉУПКА с породицама
(26/235424)

17. фебруара навршава се тужних четрдесет дана од
смрти снаје

ЈЕЛИЦИ
од МАЛИНЕ, ДЕЈАНА
и деце
(18/235387)

18. фебруара 2017, у 11
сати, даваћемо четрдесетодневни помен

ЧЕДО МАРЈАНОВИЋ
ГОРАН ЛУПИНКА ГОГА
Твоји најмилији
(28/235429)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛИЦИ
НИКОЛИЋ

Нека те анђели чувају.
Свекрва МАРИЈА и свекар ПЕРО

21. II 2009 – 21. II 2017.
Чувамо те од заборава.
Супруга РАДА, кћи МАРИЈАНА и син МИШО
с породицама

(47/235475)

(27/235425)

НАДЕ

1970–2009.

Драго Надо, прерано си нас напустила

ЛАЗАР ПЛАВШИЋ

15. фебруара 2017. навршава се четрдесет дана откако
није с нама наш драги

Ожалошћена породица
НИКОЛИЋ

17. II 2012 – 17. II 2017.
Недостајеш нам.
Супруга ВЕРА и син ЗОРАН с породицом

Остаћеш у лепом сећању колегиницама из „Пиварe”.
ЈЕЛКА, ПЕТРА, МАЦА, ЈЕЛКА, МИЛАНКА, РУЖА,
ГРАДА, СЛОБОДАНКА и МИРА

Ожалошћени: супруга СТАНИСЛАВА, синови
ВЛАДИМИР и СРЂАН с породицом

(7/235356)

(30/235433)

(19/235902)

(2/235334)

БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
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ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО: 1. стручњак за компјутерско програмирање, 2. учинити ре-

1

ђим, 3. монах, калуђер – декоративна биљка, перуника, 4. управник бановине – владарска наредба у старом Риму, 5. рачунски центар (скр.) – скраће-

2

3

4

1
2
3
4

ница за грчку ослободилачку војску у Другом светском рату – први вокал, 6.
ознака за ампер – документ, акт – академија наука (скр.), 7. новински чланак, допис – најмањи троцифрен број, 8. овој, омотач – прождрљив, 9. помагачи у неком послу, 10. српски писац, аутор „Избирачице” (Коста).
УСПРАВНО: 1. сабраност, присебност, 2. руксак – наш позоришни и филмски редитељ (Зоран), 3. алотропска модификација кисеоника – троми, 4. држављанин балканске земље – натпис на надгробном споменику, 5. друга но-

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Како ће вам напредовати послови, зависи од вашег личног ангажовања. Будите упорни, јер ваш
владар Марс даје вам ветар у леђа. Колико искрено сте се давали
своме партнеру у протеклом периоду, толико можете очекивати
да добијете. Могућа прехлада.

Успешно ћете решити све пословне заврзламе, обновити неке старе
договоре и кренути растерећени од
проблема у нове акције. Љубавни
живот вам је на клацкалици. Нисте
сигурни ни у своја ни у партнерова
осећања. Оставите одлуку за касније. Опрез у саобраћају.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

У најави су пословни проблеми.

Битно је да не одлажете ниједан

Будите мудри и покушајте да их
решите без много драме. Незадовољни сте својим емотивним животом, али то не значи да треба да
срљате у авантуру. Своје дилеме
решите тако што ћете се осамити
на неко време. Проверите вид.

пројекат, јер оно што пропустите, нећете моћи брзо да надокнадите. Немојте доносити одлуке на брзину, да
се после не бисте кајали. Емотивни
живот ће вам бити пун сексуалног
набоја и страсти. Слободне Шкорпије могу очекивати лепу авантуру.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пажљиво анализирајте своје пословне планове пре него што кренете у реализацију, јер вам је можда нешто промакло. Партнерски
односи долазе у фазу великог захлађења. Особа о којој слободни
Близанци сањају више није њихова. Могућа вирусна инфекција.

Избегавајте да много причате о
својим плановима и успећете да
довршите све пословне пројекте.
Више контаката ће уродити плодом. Интуиција вам је изражена,
па је искористите. Могуће је познанство са особом из иностранства. Проблем са жучи.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Проблеми су саставни део живота,
али будите упорни, јер је поред вас
особа која вас испуњава. Наоружајте се стрпљењем. Није повољан тренутак за радикалне пословне промене, али ако искрсне могућност новог
посла, добро се информишите пре
но што донесете одлуку.

Планови и послови које сте мало запоставили поново ће бити
актуелни. Стара пословна познанства ће вам донети позитивне помаке. Блага напетост у вези
је само мање искушење. Не сумњајте у искреност партнерових
осећања. Дијета!

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Налазите се у фази самодеструкције, мада је ситуација боља
него што вам се чини. У изгледу је
добар посао, па га немојте пропустити само зато што вам се не
свиђају сарадници. Критике партнера су добронамерне, прихватите их. Проблеми са стомаком.

Сумње које вас море у погледу
ваше пословне позиције делимично су оправдане. Потребно је
да се концентришете на догађања око себе и да усмерите енергију у решавање проблема. Не
секирајте се, подршка партнера
је несебична и потпуна. Умор.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Јако је битно да не постанете ле-

та музичке скале – острво у Микронезији – дом културе (скр.), 6. марка

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. неосујећен, неспутан, 2. вртети, обртати, 3. побожан, покоран наклон према вишем по ранморалист, етичар – насртаји, напади, 9. некадашњи новинар „Панчевца” гу (мн.), 4. накнада аутору извођеног уметничког дела (стр.).

таргични и незаинтересовани за
догађања око себе. Најављују
вам се велике промене у послу.
Потрудите се да их спремно дочекате. Мало ће вас пореметити
љубавни или чак здравствени
проблеми.

(19. 2 – 20. 3)
Период пред вама је повољан
за рашчишћавање нагомиланих
обавеза. Никако немојте размишљати о узимању кредита, јер
могу настати непланирани проблеми. Превише сте напети, а
због тога највише трпи партнер.
Треба да се добро одморите.

спортске опреме – чешка и словачка афирмација, 7. једно чуло – поречје, 8.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(Љубомир).

1
1
2
3
4
5
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9

Први опис односи се на шестословне
речи које уписујете почев од сивих поља до краја лика, а други опис на осмословне речи које уписујете кроз цео
лик. Као коначно решење, у осенченим
пољима добићете име и презиме средњег блокера Женског одбојкашког клуба „Динамо” Панчево (на слици).
ВОДОРАВНО: 1. јаруга, јама, рупа –
пензија, 2. мале оранице – нераднице, 3.
мировање, застанак, починак – постанак, 4. захтевати, тражити – улудо потрошити, страћити, 5. не отићи – отпорник којим се регулише јачина или напон струје (мн.), 6.
мушкарац поодмаклих година – житељ града на Неретви.

1
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(1) OTMИЧАРИ
Oтели су многе
и момци сурови,
људима су тако
ПРЕКИДАНИ снови.

(2) СЛУЖБЕНА ОДЕЋА
Meдицинска сестра,
то је јасно свима,
MOРA ФИНУ белу
одећу да има.

(3) ЖЕНИНА СЕСТРА
Oд женине сестре
слађег нема рода,
кaжу да je oнa
СТИСКАВА природа.

РЕШЕЊА – Укрштеница: програмер, разредити, инок, ирис, бан,
едикт, рц, елас, а, а, спис, ан, напис, сто, омот, алав, сарадници, Трифковић. Укрштени слогови: неометан, окретати, метаније, тантијема.
Стиховни анаграми: (1) киднапери, (2) униформа, (3) свастика. Испуњаљка: мировина, лењивице, настанак, спискати, реостати, Мостарац (коначно решење: Милена Спремо).

ИСПУЊАЉКА
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 17. фебруар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОКОНЧАНА ДЕВЕТНАЕСТА ДОЛОВАЧКА „ВИНАРИЈАДА”

ДАНИ УЖИВАЊА У ПИЋУ БОГОВА
Долово је одвајкада било згодно место за узгој винове лозе, а
пре отприлике две деценије,
следећи нове трендове, тамошњи произвођачи вина засновали су удружење и, нимало
неочекивано, назвали га „Свети Трифун”.
Недуго затим осмислили си
„Винаријаду”, коју су приређивали у првој половини фебруара. Манифестација је с годинама стицала реноме и увек
била не само добра прилика
да доловачки винари покажу
шта знају већ и да се заслужено опусте и подруже уз понеку
добру капљицу.
Након готово месец дана трајања деветнаеста доловачка „Винаријада” завршена је кад и доликује – на дан Светог Трифуна, у уторак, 14. фебруара. Чланови удружења које носи име
поменутог заштитника винове
лозе и виноградарства приредили су много тога – поред већ
симболичног орезивања њиховог винограда, отварања пригодне изложбе слика у школи и
уобичајеног резања славског
колача, подељене су награде
власницима најбоље оцењеног
божанског нектара.
На деветнаестој „Винаријади”
било је веома живо и пре тога –
одржано је неколико промоција
и дегустација, као и предавања
из области виноградарства.
Вино и јако мезе – најбољи
антифриз!
Ипак, може се рећи да је ударни догађај било окупљање у
суботу, 11. фебруара, у преподневним сатима, на пијачном
доловачком тргу. Ни ледени
ветар, који је резао као бритва,
није помутио препознатљиво
летаргичну боемску атмосферу, у којој је својски уживао
завидан број љубитеља квалитетне капљице, а ни гурмани
нису остали ускраћени за задовољење истанчаних чула.

Уместо цвокотања и цупкања, многи су против сибирске
хладноће радије користили
комбиновани „доловачки антифриз” сачињен од вруће ракије, црвеног вина и јаке хране.
Било је ту, за ову згоду, неизбежног „’леба и масти посољене
алевом паприком”, а није недостајало ни сухомеснатих
прерађевина – од шваргле и
сланине, преко шунке, до кобасица, чак и оних пегланих пиротских. Весело друштво локалних овчара свој штанд је
прошарало разним „шпецијама”, док су „Доловке” поново
изнеле још једно вредно обележје тог села – прослављене
штрудле, и то од мака, вишања,
ораха, рогача...
Брзопотезни шприцераши
Након краћег наступа младе
певачке групе КУД-а „Банaтски вез” поздравне речи изговорио је Богдан Анкуцић, а
„Винаријаду” је званично отворио Зоран Грба, први човек Секретаријата за пољопривреду
Града Панчева.

У грчевитој борби против
против ветра који леди крв,
промрзлим жилама одлично
је легао и шприцер. Надметање најбржих испијача ове надалеко популарне мешавине
белог вина и киселе воде изазвало је френетично расположење свих који су се затекли
на доловачком „пијаном” тргу.

другом Живан Гава и Иван
Станковић. Напослетку, у великом финалу пресудило је
искуство: прекаљени шприцераш седамдесетдвогодишњи
Јарковачки није оставио ривалу ни грам шансе.
Потом је, у видно „загрејанијој” атмосфери, члановима
удружења подељено неколико

Такмичари су се у потезању
чаше огледали у дуелима, тако
што би онај који би на знак судије брже изгутао задату текућину, пролазио у следећи
круг.
Било је веома узбудљиво,
многима је од силне жеље за
победом велики део садржаја
завршио у недрима, а страствени навијачи су добацивали „умотворине” као што су
„овај опасно гута” или „брз је
ко змија”. Након елиминаторних мечева у најужем кругу
нашло се четворо најутрениранијих – у првом полуфиналу
чаше су укрстили Петар Јарковачки и Золтан Шорбан, а у

стотина садница лозе. Једино
што су морали да прикажу,
била су елементарна знања из
виноградарства, а свако је добио по пет комада.
По традицији, винари и њихови гости обишли су вински
подрум удружења у кући Ђорђа Стајића, а увече је стручни
жири обелоданио имена победника.
Међу многобројним узорцима награђени су и неки Панчевци: Иван Лалић је са својим
кабернеом заузео треће место
у конкуренцији црвених вина,
а розе винарије „Филиповски”
био је други. Исти успех ова јабучка кућа поновила је с бер-

„НАЈЛЕПШИ СЛАВСКИ КОЛАЧ” У СТАРЧЕВУ

Новосељанке однеле победу
Старчевачки „Најлепши славски колач” одржан је шести
пут у недељу, 12. фебруара, и
то другу годину заредом, у организацији Удружења жена
„Неолит”.
Тридесетак учесника, двоструко више него лане, направило је прелеп амбијент у виду креативно украшених
штандова постављених у великој сали Дома културе. Поред седамнаест организација
које окупљају припаднице
лепшег пола из околних места, у конкуренцији су се нашли и појединци, као и две
пекаре.
Програм су отворили ученици четвртог разреда Основне школе „Вук Ст. Караџић”
драмским комадом под називом „Здравица за славу”. По-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

том су три дечје групе КУД-а
„Неолит” извеле фолклорне
кореографије. За то време велики број знатижељника могао је да дегустира производе
локалних пчелара и винара.
Стручни жири, који су чинили по један свештеник, пекар и просветни радник, оцењивао је изглед узорака, тако
што је акценат стављао на
естетске и верске детаље.
Након подужег већања и
нимало лаког задатка проглашени су најбољи, па је у конкуренцији колача у домаћој

изведби прво место освојила
Родика Веселинов из удружења „Новосељанке/Boboacele”,
а све остале награде припале
су Старчевкама – друга је била Злата Димић, a треће место
су поделиле Тадијана Димић
и Славица Чикара. Када је реч
о индустријски прављеним
славским колачима, победила
је пекара из Банатског Карловца. Оцењиван је и изглед
штандова, а за најлепши је
проглашен онај који је уредило Мало Баваниште, испред
Овче и Глогоња. Важно је истаћи да су сви узорци намењени штићеницима Дома за децу и омладину „Споменак”.
Манифестацију су помогли
Дом културе, мењачница
„Спарта 2015”, „Сунпетрол”,
Месна заједница Старчево,
Савез инвалида рада и други.
Још једном је доказано –
оваква окупљања су одлична
згода да припаднице лепшег
пола из руралних средина покажу шта знају и, пре свега, да
се лепо друже.

метом и када је реч о десертним винима. У тој категорији
победила је Доловка Биљана
Пејчић с малином, а са истом
сортом трећа је била Панчевка
Ружица Шмит.
С вером у Светог Трифуна
Винари су протеклу годину
оценили као не баш њима наклоњену. Жика Новковић има
један омањи виноград, а већину од прилично лошег рода
грожђа искористио је за ракију и направио тек извесну количину вина од сорте вранац.
Лазар Пејчић је произвео нешто више божанског нектара,
пре свега од купине, као и шардонеа, а било је нешто франковке, смедеревке и аутохтоних
доловачких сорти.
Јован Данилов поседује виноград величине око пола хектара, који је још увек „млад” за
прераду, а од старог засада направио је нешто мало белог и
црвеног вина.

Лајош Шмит, иначе Панчевац, већ десетак година је члан
удружења „Свети Трифун”. У
међувремену се спријатељио с
многима и заволео Долово. Заједно с породицом у Војловици,
у башти, гаји само купину и малину и од њих прави воћна вина, махом за сопствене потребе,
али нешто и претекне, тек толико да не буде пуки хоби.
На свој штанд Јовица Илијевски из јабучког удружења „Грозд”
изнео је углавном ракије и нешто
вина. Његова кућа већ близу седамдесет година има виноград, а
поред деветсто старих чокота, он
је засадио хиљаду двеста нових.
Добитник је вредних награда за
вранац и бело вино.
Све у свему, и винари су некако преживели минулу годину, али чврсто верују да ће их
Свети Трифун већ у наредној
неупоредиво боље сачувати...
Фото: В. Ђурђевић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Чоколадица
Преслатка женкица пронађена је у Новом Селу пре
неколико недеља. Била је
промрзла и гладна, али захваљујући несебичним и
хуманим суграђанима успела је да стане на ноге и
да се веома брзо опорави.
Након тога је стерилисана и потом привремено
збринута, али би било најбоље да се што пре скући.
Ниска је растом, стара око годину дана и изузетно мирна
и привржена. Сви заинтересовани могу се јавити на телефон
060/513-72-00.

Теслаши
Четворочлана банда уништитеља ситних гранула,
старих око два месеца, тражи власнике у што краћем
року. Оштенила их је брижна мајка на скривеном месту овог дела града и она ће,
након њиховог удомљавања, бити стерилисана.
Све ове куце биће онижег раста, а када за то дође време,
чека их бесплатна стерилизација. Контакт-телефон је
064/276-04-84.

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

ДЕВЕТИ ТРИЈУМФ „ЛАВИЦА”
Одбојкашице Динама
наредног викенда на
финалном турниру
Купа Србије
Борац ниже победе

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ АК-а ДИНАМО

РАСТУ НОВИ ШАМПИОНИ
У Бечу је прошлог викенда
одржан велики међународни
митинг, а међу бројним врхунским атлетичарима из целе Европе нашла се и Зорана
Барјактаровић, члан АК-а
Динамо.
Она се надметала у квалификацијама на 60 м и без великих проблема пласирала се
у даље такмичење, у борбу за
одличја. У финалу је поменуту дистанцу истрчала у времену од 7,64 секунде, што је било довољно за четврто место.
Зорана ће већ следећег викенда наступити на јаком међународном митингу у Београду под називом „Србија
опен”, на којем ће конкуренција такође бити жестока.
Потом следи још једно велико такмичење – сениорска
„Балканијада”, која ће бити
одржана у београдској „Арени”, као увертира за Европско првенство.
У исто време у нашем главном граду одржани су државни шампионати за млађе и
старије пионире. Да Динамо
не треба да брине о наследницима садашњих репрезентативаца, показали су бројни

успешни наступи младих
атлетичара, који су достојно
репрезентовали свој клуб и
град Панчево. Много личних
рекорда, али пре свега залагање на самом такмичењу,
прави су показатељи рада у
атлетској школи Динама.
Златну медаљу и титулу
првака Србије на 800 м освојио је Страхиња Стевшић. Од
самог почетка трке кренуо је
напред и до краја је био убедљиво најбољи. Његова победа ни у једном делу трке није
долазила у питање. Одличје
сребрног сјаја заслужила је
Марија Мркела, која је у трци
на 600 м највреднији трофеј
изгубила у самом циљу. Поправила је свој лични рекорд
за осам секунди, трчала је
храбро и одважно, али је
ипак неискуство било против
ње. Ако се зна да је она годину дана млађа од својих ривалки, овај њен успех још више добија на значају.
Страхиња и Марија су тренутно најперспективнији млади атлетичари у Панчеву.
Школа АК-а Динамо наставља да „производи” репрезентативце...

БЕЛИ КРОС, ПЕДЕСЕТИ ПУТ

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВКИ

Утакмицама петнаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Суперлиги за одбојкашице.
После дуела са шампионом
пред панчевачким „лавицама”
био је наизглед нешто лакши
задатак и мегдан с последњепласираним Јединством из
Ужица. Око 300 гледалаца у
Хали спортова на Стрелишту
видело је утакмицу с много
грешака на обе стране, али најважније је да је тим из нашег
града остварио и девету победу
у елитном каравану: Динамо–
Јединство 3:1, по сетовима:
25:14, 25:21, 24:26 и 25:21.
Као ретко када у овом шампионату, па и ранијих сезона,
одбојкашице Динама су у један меч ушле као апсолутни
фаворити, и то у утакмицу која им је служила и као генерална проба пред њихово најзначајније надметање у каријерама, које им предстоји наредног
викенда – финални турнир Купа Србије у Старој Пазови.
Панчевке су одлично започеле меч. После паузе од неко-

Панчевке су и у другом сету
лако стигле до предности, јер
су бројне грешке одбојкашица
Јединства лако претварале у
поене. Сервис и блок били су
јако оружје „лавица”, па је Динамо већ на технички тајм-аут
отишао са осетном предношћу
(12:6). У тим моментима су солидно играле и Катарина Симић и Тијана Стојковић, али и
Александра Владисављев, либеро домаћег тима. Динамо је
врло брзо стигао и до вођства
од 21:14, а када се очекивао
крај сета, уследили су пад концентрације и бројне грешке.

лико утакмица у тим се вратила и Николина Ашћерић,
средњи блокер, па је Динамо у
тренутно најјачем саставу кренуо на ривала. Ужичанке, које
предводи Драгољуб Јанић, некадашњи тренер млађих категорија у Динаму, успеле су да
парирају само у почетку сета,
до резултата 7:7, а онда су Јелена Медаревић, Јелена Лазић, Нина Коцић и Николина
Ашћерић преузеле утакмицу у
своје руке и рутински довеле
свој тим до убедљивих 25:14 и
вођства од 1:0.

Тренер Владисављев је при резултату 23:18 био принуђен да
затражи први тајм-аут на утакмици, како би девојкама указао на многобројне грешке.
Мини-одмор је уродио плодом, па је Динамо са 25:21 дошао у вођство од 2:0.
„Лавице” су фантастично започеле трећи сет. Повеле су са
7:1 и када су сви у хали на
Стрелишту помислили да ће
ускоро уследити крај утакмице, догодио се велики преокрет. Већ на „одмор за рекламе” Јединство је отишло са два

поена „вишка” (10:12), а потом
је наставило да игра добро и да
користи грешке домаће екипе.
Ипак, домаће играчице успеле
су да се некако извуку из тешке ситуације, да изједначе и
чак да дођу до меч-лопте
(24:23), али нису имале довољно концентрације за завршни
ударац, па су Ужичанке, које је
предводила Мирјана Комленовић, такође некадашња
играчица Динама, смањиле на
2:1 и вратиле се у утакмицу.
Иако је четврти сет обиловао грешкама на обе стране
мреже, „лавице” су смогле
снагу да покажу да су у овом
тренутку ипак бољи тим од Јединства, па су стигле до заслужене победе и сва три бода.
– Увек ми је драго када сам у
Панчеву, јер ми је рад у Динаму
остао у лепом сећању, а мислим
да сам и ја оставио неки траг у
овом клубу. Имам много другара овде и заиста се лепо осећам.
Што се тиче утакмице, покушали смо кратким сервисима да
пореметимо ритам домаћина.
Мислим да смо се у солидном
светлу представили публици
упркос поразу – истакао је тренер Јединства Драгољуб Јанић.
Ужичанке су се готово већ
опростиле од суперлигашког
друштва, а пред Динамом су
многе важне утакмице.
– Најважније је да смо победили и да се нико није повредио. Девојке нису имале адекватан приступ мечу. Њихова
размишљања су већ била на
финалном турниру Купа Србије. То свакако да није добро,
али донекле могу и да их разумем, јер су оне први пут у ситуацији да играју тако велике
утакмице. Бодови се пишу, то

је најважније, а ми ћемо кроз
наредне тренинге покушати
да се што боље припремимо за
искушења која су пред нама –
рекао је тренер Динама Александар Владисављев.
Финални турнир Купа Србије биће на програму 18. и 19.
фебруара у Старој Пазови. У суботу од 18 сати играју домаће
Јединство и Визура, а у 20.30
састају се Динамо и Спартак из
Суботице. Победници тих дуела бориће се у недељу за трофеј
намењен победнику најмасовнијег такмичења.
Одбојкаши Борца наставили
су да нижу победе у Првој лиги.
Они су прошлог викенда у Хали
спортова на Стрелишту у 14. колу савладали ВА-014 с 3:0, по
сетовима: 25:21, 25:19 и 25:15.
По стању на табели, требало
је да то буде дерби кола, али
Давор Милошевић и његови
саиграчи ниједног момента
нису ривалу дали ни грам наде
да може изборити повољнији
исход. Предвођен Бојаном Познићем и Стефаном Владисављевим, Борац је остварио и
десети тријумф у шампионату,
па је тако наставио потеру за
водећим тандемом – Младим
радником из Пожаревца и
Спартаком из Суботице.
– Момци су играли веома
добро с квалитетном екипом
из Ваљева и честитам им на томе. Пред нама су две нешто
лакше утакмице, а потом следи меч с лидером. Покушаћемо да се уиграмо што боље и да
спремно дочекамо највећа искушења – рекао је тренер Борца Душан Јовић.
Наредног викенда Старчевци путују у Јагодину на мегдан
са истоименим ривалом.

С ПРИПРЕМА ФУДБАЛЕРА ЖЕЛЕЗНИЧАРА

„ДИЗЕЛКА” У ПУНОМ ПОГОНУ

Београдски Кошутњак био је
педесети пут домаћин међународног тркачког такмичења
познатог под називом „Бели
крос”. Ово популарно и јако
атлетско надметање одржано
је у недељу, 12. фебруара, на
атлетском стадиону у нашем
главном граду, али и на отвореним теренима Завода за
спорт и медицину спорта Републике Србије. Све је било у
складу с правилима Атлетског
савеза Србије и Европске
атлетске асоцијације.
Трку пионирки, на температури испод нуле, праћену

кошавом, на неравној и тешкој стази дужине 1.000 метара, ученица ОШ „Ђура Јакшић” из нашег града Ана Драгојевић крунисала је бронзаном медаљом, и то у конкуренцији с годину дана старијим ривалкама.
Као четврта, међу шест награђених, била је још једна
наша суграђанка – Кристина
Кртенић, чланица АК-а Партизан. Медаље и признања
најуспешнијим такмичарима уручио је генерални секре тар АСС-а Слободан
Бранковић.

Фудбалери панчевачког српсколигаша Железничара увелико се припремају за искушења у пролећном делу шампионата. Момци вредно раде
под командом шефа стручног
штаба Ненада Стојчића, а сада
је ред дошао и на играње контролних утакмица.
Од почетка припрема популарна „дизелка” је одмерила
снагу с три противника, па иако је резултат у другом плану,
све навијаче овог спортског
колектива може да радује све
већа ефикасност играча.
У првом пријатељском мечу
Железничар је играо без голова против Борца из Владимираца, потом је савлaдао Пролетер из Вранова са 2:1, а прошлог викенда, такође на терену с вештачком травом поред
Хале спортова на Стрелишту,
Жељко Стајчић и његови другови савладали су Раднички
из Баранде са 6:1. Капитен је
постигао хет-трик, Ковачевић
је био прецизан два пута, а у

листу стрелаца уписао се и
Вигњевић.
Железничар је играо у саставу: Катанић, Новаков, Текијашки, Недучић, Трипковић, Јанићијевић, Јовановић, Симоновић, Ковачевић, Шалипуровић и Стајчић, а прилику су добили и: Јевтић, Руњајић, Вигњевић, Савков, Спасковски,

Михајловић, Ковач, Дробњак,
Косовић и Варагић.
Током зимског прелазног
рока клуб из нашега града довео је и неколико вредних појачања, па су тако дрес Железничара задужили и Недучић,
који је дошао из Динама 1945,
доскорашњи играч Вршца –
Вигњевић, повратник с Малте

– Јанићијевић, бивши фудбалер Сопота – Косовић и дојучерашњи играч нишког Радничког – Цветковић.
– Задовољан сам залагањем
играча и њиховим односом
према тренингу и утакмицама.
Најтежи део припрема је за нама, али потребно нам је још
времена да се све коцкице у тиму сложе. До почетка пролећног дела првенства у Српској
лиги група „Војводина” одиграћемо још неколико контролних
мечева. Оптимиста сам, верујем у момке и очекујем успешну сезону – рекао је тренер
Железничара Ненад Стојчић.
У среду, 15. фебруара, Панчевци су гостовали у Грачаници (у следећем броју „Панчевца” читајте опширну репортажу с Косова и Метохије), а већ
у суботу, 18. фебруара, имаће
нову проверу пред својим навијачима. Од 14 сати, на терену крај Хале спортова, Железничар ће угостити Вршац јунајтед.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗЛАТНЕ МИЛИЦА
И АНДРЕА
Међународни џудо-турнир под
називом „Темерин 2017” одржан је 11. и 12. фебруара у том
граду. Учествовало је око 850
такмичара из 66 клубова из:
БиХ, Бугарске, Хрватске, Румуније и Србије. У тако јакој конкуренцији ЏК Динамо се представио са 23 такмичара. Борци
из нашег града освојили су девет медаља, а Милица Секуловић и Андреа Стојадинов проглашене су за најбољу пионирку
односно најуспешнију кадеткињу на турниру. Екипу је предводио тренер Љубомир Станишић,

а судили су Миленко Крајновић и Петар Илијин.
Дакле, највредније трофеје
у својим категоријама зарадиле су Милица Секуловић и Андреа Стојадинов. Сребром су
се окитили Вук Николић, Душан Станковић и Милена Секуловић, а бронзана одличја
су заслужили Урош Ђуришић,
Андријана Кртенић, Матеја
Стојановски и Вук Васић.

ТРОФЕЈИ
ИЗ АРАНЂЕЛОВЦА
Квалитетан међународни карате турнир под називом „Сретење 2017” одржан је прошлог
викенда у Аранђеловцу. На
том надметању је учествовало
око 500 каратисткиња и каратиста из 40 клубова из Србије
и земаља у окружењу, а међу
њима и девет бораца КК-а
Младост из нашега града, које
је предводио тренер Тихомир
Макитан.

Најуспешнији су били јуниор Срђан Јокић у борбама и
нада Маја Жунић у катама,
који су освојили златне медаље. Сребрна одличја су зарадили сениори Милош Макитан и Лука Станојковић у борбама, као и Тара Ђурђевић у
катама. Бронзе су заслужили
Јована Новаков и Михајло
Пантелић у борбама, као и
Драгана Мацура, Лука Станојковић и Миљана Романов у
катама.

Стране припремио

Александар
Живковић
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО (ОПЕТ) СРУШИО ПАРТИЗАН
Баруџић стрелац за
победу у последњем
минуту
Пресудила дужа клупа
Настављена је првенствена трка за бодове и у
рукометној Суперлиги. Прошлог викенда на програму
је било шеснаесто
коло, а у првој рунди после зимске паузе рукометаши Динама били су на великом искушењу. Момци
које предводи тренер
Иван Петковић гостовали су у Београду, где су
одмерили снагу с Партизаном. Као што се и очекивало, био је то прави дерби,
прштало је на све стране,
играло се борбено, динамично, беспоштедно... Око 800
љубитеља игре с лепљивом
лоптом уживало је у одличној
рукометној представи, у којој
је бодове освојио ипак бољи и
квалитетнији тим: Партизан–
Динамо 28:29 (16:15).
Млад али веома талентован
и борбен тим Партизана, који
предводи искусни Ненад Максић, још једном је показао да
је пред њим лепа будућност.
„Црно-бели” су се одлично супротстављали ривалу из Панчева у првом полувремену,
што показује и резултат после
првих тридесет минута игре.
Почетком другог полувремена домаћи су имали и три
гола предности, али Динамо
се није уплашио. Бранко Радановић и његови саиграчи заи-

грали су чвршће у одбрани,
почели су да повезују своје редове, да из акције у акцију, из
напада у напад, постају све сигурнији, прецизнији, бољи и –
надмоћнији.
Тренер Петковић је „мешао
карте”, комбиновао тим,
мењао играче, тражио добитну комбинацију... Као
и током целе
утакмице, неизвесно и занимљиво било
је и у финишу. У
55. минуту на
се ма фо -

тешко свих шездесет минута.
Без икакве дилеме, овог пута
су пресудили наша дужа клупа
и већи број квалитетних играча у ротацији. У прилог овој
тврдњи иде и податак да је
сваки мој играч који се нашао
на терену постигао гол, а на
овој утакмици је, од њих шеснаест, четрнаест рукометаша
било на паркету. Сви момци

заслужују похвале за освојене
бодове, задовољан сам у потпуности, а можда су за нијансу
одскочили Милош Баруџић,
Иван Дистол и Јован Стојановић – анализирао је дерби тренер Динама Иван Петковић.
Најефикаснији у редовима
екипе из нашег града били су
Иван Дистол и Милош Баруџић, који су по пет пута савладали голмана Партизана. Са
по четири поготка, сјајни су
били и Петар Жујовић и Миљан Буњевчевић, као и Срђан
и Павле Бандука, који су
по три пута били
прецизни.

Овог викенда
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈУГОВИЋ
субота, 19 сати

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВОЛЕЈСТАР
недеља, 19 сати

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО
Шимановци: ПИНК–БНС

Јован Стојановић је постигао два гола, а у листу стрелаца уписали су се и Миломир
Радовановић, Бранко Радановић и Милош Ивошевић.
После шеснаесте рунде суперлигашког каравана Динамо је и даље на трећем месту.
Има 25 бодова, само два мање
од водеће Војводине, и добру
прилику да већ у суботу, 18.
фебруара, поправи свој салдо,
јер у Халу спортова на Стрелишту долази последњепласирани Југовић из Каћа. Ипак, опуштања не сме и неће бити, а
сви љубитељи спорта у нашем
граду и пријатељи Динама
имаће прилику да уживају у
још једној доброј рукометној
представи. По свему што су до
сада показали, момци заслужују подршку. Утакмица почиње у 19 сати.

ру дворане на Бањици стајао
је резултат 28:28.
Прошло је неколико
напада на обе стране,
али мреже ривала су
мировале... Време је
пролазило, неизвесност
је достизала тачку усијања, напетост је била на врхунцу... А онда, у последњем минуту утакмице, на
радост многобројних навијача Динама који су пратили
овај дуел, Милош Баруџић,
лево крило „жуто-црних”, победничким поготком крунисао је иначе сјајно издање. Гол
за победу, за нова два бода, за
наставак једне лепе спортске
приче...
– Као што сам и најављивао
пре почетка утакмице, било је

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ СИГУРАН У НИШУ
Кошаркаши Тамиша одиграли
су прошлог викенда у Нишу
утакмицу седамнаестог кола.
После дуела с лидером Динамиком пред момцима које
предводи Бојан Јовичић био је
мегдан с последњепласираном
екипом на табели. Панчевци
су пре почетка утакмице важили за апсолутног фаворита,
али пошто је у спорту увек најтеже добити „унапред добијене” мечеве, ваљало се добро
припремити и с много концентрације одиграти сусрет у нишком „Чаиру”. На срећу свих
навијача тима из нашега града, тако је и било: Константин–Тамиш 54:79, по четвртинама: 17:20, 11:23, 10:13 и 16:23.
Око 700 гледалаца у Нишу
присуствовало је лепој кошаркашкој представи у којој гостујући тим ниједног тренутка није дозволио изненађење. Од самог почетка утакмице Никола
Симић и његови саиграчи диктирали су темпо игре, држали
су меч под контролом, а податак да су добили све четири четвртине довољно говори о њиховој надмоћности на терену.
Момке који играју за клуб
из нашега града овог пута је
служио шут, а остварили су и
дванаест скокова више од противника. Изузетно расположен

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

за игру био је Игор Кесар, који
је постигао двадесет поена, а
имао је и шеснаест скокова.
Њему уз раме био је некадашњи играч Константина, сада
вредно појачање Тамиша,
Младен Витковић, који је био
прецизан 25 пута.
Најважније је да су кошаркаши Тамиша још једном показали јак карактер. Брзо су се
издигли после пораза од Динамика, збили редове и –
освојили нове бодове. Они их
остављају у трци за највиши
пласман, поготову када се зна
да је седамнаесто коло КЛС-а

донело неочекиване поразе
водећег тандема. Динамик је
изгубио на свом терену од Дунава, а Вршац у Чачку.
Тамиш је у Нишу наступио у
саставу: Немања Ђорђевић,
Владимир Величковић, Александар Илкић (три поена), Владимир Трајковић, Владимир
Кањевац, Игор Кесар (20),
Младен Витковић (25), Никола
Симић (два), Адам Мирковић
(девет), Стефан Савић (девет),
Душан Милошевић (девет) и
Душан Вулетић (два поена).
– Одлично смо одиграли
утакмицу у Нишу. Истина, били

смо фаворити и пре почетка
дуела, поготово што је Константин био ослабљен због одсуства стандардног центра.
Ипак, морали смо да играмо
дисциплиновано и максимално одговорно, што су момци и
урадили. Дао сам шансу свим
играчима, а они су је искористили. Све у свему, задовољан
сам. Сада следи мала пауза у
првенству, а потом нам предстоје два велика искушења:
мечеви с Борцем и Спартаком.
Покушаћемо да се припремимо што боље и да добијемо бар
једну од те две утакмице – истакао је тренер Тамиша Бојан
Јовичић после гостовања у
Нишу.
Дакле, идућег викенда неће
бити првенствених окршаја у
Кошаркашкој лиги Србије, јер
се управо у Нишу одржава финални турнир Купа Радивоја
Кораћа. Било како било, Тамиш је већ сада остварио примарни циљ за ову сезону, а то
је опстанак у Кошаркашкој
лиги Србије. То не значи да се
Бојан Јовичић и његови играчи неће борити до самог краја
и искористити сваку шансу
која им се укаже да начине
још које велико изненађење.
Доказали су то већ неколико
пута.

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – ЈЕДИНСТВО (У)

3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – ВА 014

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

28:29

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ

54:79

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА

87:84

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПИНК
108:48
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО 62:77

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МИЛИЦА КОЈИЋ
ПРЕДСЕДНИЦА
У великој сали Спортског савеза Панчева 31. јануара је
одржана ванредна изборна
скупштина Атлетског клуба
Тамиш, на којој је изабрано
ново руководство.
Једногласном одлуком делегата за новог председника је
изабрана Милица Којић, члан
клуба од његовог оснивања.
Нови потпредседник је Саша
Васиљевић, а Управни одбор
чине и Иван Нертица, Зорица
Јанковић и Мишо Марковић.
На место генералног секретара постављен је Александар
Бошковић.
Скупштина је усвојила и низ
промена у Статуту, које су усаглашене с новим Законом о
спорту.

ШАХОВСКИ КУТАК

Wurzburg
8

ПИОНИРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

СТЕФАН ЛАЗИЋ ШАМПИОН
У београдској атлетској дворани у суботу, 11. фебруара,
одржано је Првенство Србије
у категорији старијих пионира.
Атлетски
клуб
Тамиш
остварио је велики успех освајањем двеју медаља. У трци
дечака на 1.000 м у брзом хо-

дању Стефан Лазић је постао
нови шампион Србије, а Јелена Васиљевић је освојила сребрну медаљу у истој дисциплини.
Сутрадан је на програму било Првенство Србије, али за
млађе пионире. Јелена Васиљевић је постала вицешампи-

онка наше земље у трци на
600 м у брзом ходању.
Запажен успех су остварили
и Ања Марић, Алекса Нертица,
као и Сања Марић, која је, иако је три године млађа од ривалки, заузела четврто место у
трчању на 600 метара, поставивши нов лични рекорд.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да5)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ У ГРАДУ

РОМАНТИКЕ КОЛИКО ТИ СРЦЕ ИШТЕ...
Један од најлепших дана у току године, нарочито
за оне које се искрено воле, сасвим сигурно је Дан
заљубљених, познат и као Свети Валентин.
Додуше, има и оних национално (пре)освешћених који за њега превише не маре, већ им је много
милији Свети Трифун.

Ипак, чак и они тешко ће одолети искушењу да
тог 14. фебруара, са својом одабраном половином,
не проведу незаборавне тренутке на неком романтичном месту.
А таквих је на Дан заљубљених у нашем граду било колико ти срце иште...
Ј. Ф.

„Неверне бебе” разнежиле су многе
заљубљене у Културном центру

Велика
Страхови и стрепње. Надања. Лепе мисли које захтевају осаму.
За све то и многе непоменуте умне радње природа је право
место. Да би човек био природан, искрен према себи. Искуства
говоре да му у моменту у коме почне да се самозаварава нико
не може помоћи.
Свако мора покушати да проникне у своју душу, посебно када
је велика.
Неки су „гугутали” у романтичној „Ветрењачи”

Право уживање било је у царству
срца – „Поко локо”

Посебан доживљај представљало је и
љубавно путешествије „Европом”

Неке сродне душе су се оправдано
задржале у „Златном Прагу”...

Скоцкана
Живот је такав да често, на прво проматрање, делује као да је
нелогичан, неправедан и препун контрадикторности.
Ипак, с годинама искуства долазе и зрелији погледи на свет.
Схватиш да је живот чудо, да од сваког понаособ, иако не све,
много тога зависи.
И онда ходаш, трчиш по планети, стварност постане скоцкана.

... друге, у добром расположењу,
стигле су чак и до „Распућина”...

... а треће „Крузером” упловиле у мирну луку

Било је и оних, попут породице Дамјанов, који нису
мрдали од куће; из једноставног разлога – крсна
слава им је управо Свети Трифун

Превара
Породични људи из искуства знају да не постоји ништа важније
од сопствене породице. То је познато, барем из прича, и онима
што живе сами.
Деца умеју да понекад заборавног човека подсете на истину
да су она прва, једина. Гукањем, плачем или речима, сасвим је
свеједно. Ту нема лажи, нема преваре.
За разлику од других начина испољавања, попут, рецимо, политике.
В. Ђурђевић
С. Трајковић
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КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Стефан Сљепчевић,
средњошколац:

Ненад Кајтез,
средњошколац:

Мирјана Мићић,
средњошколка:

– Моја девојка слави
осамнаести рођендан
па сам јој спремио
прелепо изненађење
и планирам да цео
викенд будем с њом.
Део времена посветићу школи и фудбалу.

– Викенд ћу провести
на тренинзима
америчког фудбала и
у вежбању у теретани.
Ако буде потребно,
мало времена ћу
посветити и учењу.

– Ништа посебно не
планирам за предстојећи
викенд. Одмараћу се
код куће, ићи ћу
с другарицом у шетњу
и вежбаћу да свирам
клавир.
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