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Култура
ДОНЕТ ПРВИ ОВОГОДИШЊИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

ДЕФИЦИТ НОВЦА И ИНФОРМАЦИЈА
Неутрошена средства из
2015. привидно повећала
мањак у градској каси
О Апотеци само
немушто и на силу
Да ли АТП поново тоне
у проблеме?
Скупштина Панчева усвојила је у петак, 12. фебруара, ребаланс буџета,
који је тиме увећан за 389 милиона
динара и сада износи нешто преко
шест милијарди. Највише пажње
опозиционих одборника на овој седници, поред буџетског дефицита,
изазвало је стање у Апотеци Панчево
и чињеница да се та тема није нашла
на дневном реду упркос оставци
комплетног руководства установе.
Предраг Живковић, већник задужен
за финансије, ишчитао је одборницима на који начин ће бити распоређен
новац од ребаланса, који заправо
представља пренос неутрошених
средстава из прошлогодишњег буџета.
Локална власт и њена предузећа 2015.
нису успели да потроше готово милијарду динара, од чега је највећи део
пренет у ову годину приликом усвајања буџета за 2016, а сада је градској
каси прикључен и остатак тог новца.
Највише ће добити Дирекција за
изградњу и уређење Панчева, којој
ће за различите инвестиције и послове на располагању бити још 134
милиона динара, а потом социјала и

ЈКП „Младост”, куда ће отићи по 41
милион динара.
Зоран Јовановић (ДС) упозорио је
власт да је овим ребалансом буџетски
дефицит повећан на 40 одсто, што је
четири пута више од законом дозвољеног, те да је разлог томе пренос
превеликог салда из прошле године.
– Пренета средства су катастрофално висока. Прошле године милијарда и ове године исто толико.
Дефицит се рачуна с пренетим средствима, а ви ако не умете да троши-

шене, па је дефицит заправо 17 одсто, али је то језгро које никако не
можете да уклоните, а битно крши
Закон о буџетском систему – рекао
је Јовановић.
Он је изнео тврдњу да ДС никада
није имао толики мањак у градској
каси и додао како је покушао да добије и званичне податке о стању буџета у ранијим годинама, али му те
информације од јавног значаја нису
дате иако је председник скупштинског Савета за буџет и финансије.

те новац, немојте да се задужујете.
Ово никада није било у новијој
историји Србије – што је омиљена
реченица вашег врховног шефа – да
једна локална самоуправа има оволики буџетски дефицит. Покушало
се да се то оправда тврдњом како су
у буџету и паре које неће бити утро-

Живковић је негирао да се овако
нешто никад раније није дешавало и
навео пример 2011, када је мањак
средстава у градској каси био 30 одсто. Рекао је како се дефицит сада
погрешно израчунава јер се у њега
укључују и пренета средства, те да је
Панчево затражило измену закона.
Већник је потврдио да је реалан дефицит 17 процената и додао да је за
то добијено одобрење Министарства
финансија, јер се ради о кредитном
задужењу за инвестиције.
– Од пренетих средстава 700 милиона чине наменски приходи које није
лако утрошити као што је то случај с

НО ВА ОД БОР НИ ЦА
Скупштина је констатовала да је престао мандат члану ПУПС-а Богољубу
Ђурици, који је преминуо 1. фебруара. Њега је у одборничкој клупи заменила Милка Бајић, чланица те партије и пензионерка из Панчева.

кредитом. Мислим да ћемо уколико
се не промени њихова намена, и даље
имати проблем с буџетским дефицитом, а постоје наговештаји да би
то могло да се догоди – рекао је
Живковић.
Примедбу на план расподеле новца из ребаланса ставио је Синиша
Митрески (ЛДП), протестујући због
тога што је 33 милиона динара остављено за финансирање пројеката
информисања. Оценио је да ће тај
новац отићи РТВ Панчеву и негодовао зато што ће сви грађани плаћати
„режимску телевизију” која ради за
корист само једне странке. Живковић га је „утешио” рекавши како тај
медиј може рачунати на највише 80
одсто тог новца.
Најбурније је било поводом теме
која у последње време заокупља пажњу Панчеваца, а није се нашла на
дневном реду овог скупштинског заседања. Реч ја о стању у Апотеци
Панчево. Одборници ЛСВ-а и ЛДП-а
су на почетку седнице захтевали да
се у расправу уврсти бар информација о томе, као и о мерама које се
предузимају за помоћ тој установи,
али је владајућа већина то одбила.
Митрески је рекао како власт покушава да заташка овај проблем и,
рекламирајући повреду Пословника о раду Скупштине, оценио да
председник Тигран Киш крши тај
акт тако што није обавестио званично одборнике о оставкама директорке Апотеке и чланова Управног
и Надзорног одбора. Кад је почео да
говори о висини дуга, неисплаћеним зарадама запослених и опасности да Апотека буде угашена, за шта
власт нема решење, Киш га је прекинуо рекавши да говори о нечему
што није на дневном реду, јер су одборници већине одбили расправу на
ову тему.
» Наставак на страни 5

Вече гломазне поезије
и сумњивог џеза
» страна 12

Завршна
Живот у ритму музике
» страна 32
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КОМЕНТАРИ

Петак, 19. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Долази циркус!

***
Поређење на страну, у Србији још није изашло из моде да се продаје
вера за вечеру. Зарад краткотрајне личне користи, зарад тренутка моћи, млади људи спремни су чак и да батале своје послове не би ли постали некакви повереници у каквој месној заједници, јер су се већ ваљано код шефа свог доказали. Сплеткама и лажима, подразумева се.
Па сад чекају прекоманду. Мисле, биће им боље. Тренутно, можда,
али шта кад једном све прође? Шта онда раде јавне слуге политичке
„елите”, које данас немају срама у обављању најпрљавијих послова?
Хоће ли имати образа да колегама неистомишљеницима и непроданим душама погледају у очи, да ли ће их бити срамота када корачају градом, шта ће радити и с ким ће разговарати? Којом страном
улице ће проћи? Које место ће у кафани заузети? Заборављају они да
нико од њих није способан да направи било какву озбиљнију каријеру, да нико неће отићи у амбасадоре или министре и да ће се кад-тад
вратити у своје мемљиве канцеларије (ако их буде било), портирнице, ћевабџинице, СЗТР-ове... И да ће нестати из јавног живота, као и
многи њихови претходници. Па виђено је то већ у последњих двадесетак година...
Проклета је работа та политика. Нарочито када се постане слуга
небитних или лажнопредстављајућих страначких моћника. Тренутна
„слава” очас помути разум, а када се и то мало памети изгуби, ход по
жици постаје опасан плес.
А шатра само што није постављена. Спремите кокице. Ако вам се и
не иде, зато што сте представу до сад већ схватили, онда сачекајте јер,
као што је једном рекао један паметан човек – нове пајаце ће маса наћи лако и други циркус ће доћи у наш град... Једног дана... Широк
друм што излази на мост ту је да подсети ко је домаћин, а ко је био
гост...

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Ближе се још једни избори у Србији, ко зна који по реду у последњих
двадесетак година. Више и не бројимо. Иако званично још нису расписани, предизборна кампања увелико траје. Лажна обећања, разноразна бусања у груди и самохвалисања политичких вођа (п)остала су
наша свакодневица. Ускоро ће почети и рат плакатима. Осмехиваће
се те велике нацерене, нашминкане главе с билборда, стубова и градских зидова. Осмехиваће се и – лагаће. Па тако је то већ више од две
деценије: исти глумци, сличне акробације, већ виђене тачке, офуцани трикови и познате шарене лаже за декорацију. И све се продаје
као чудо невиђено, иако у чуда више ни деца не верују.
По окончању избора и обзнањивању резултата победници ће држати стиснуте песнице високо изнад главе, заједно са својом свитом улизица и користољубаца... Тапшаће једни другима, грлиће се, љубити...
Овације неће изостати, како то у циркусу увек бива, била представа
осредња ил’ сасвим лоша. А изван шатре отвориће се ново пространство. Обмане и лажи с позорнице постаће видљиве и офуцане на дневном светлу; нестаће шљокица и блештавила, остаће сурова стварност.
И остаће нам бол у ушима, кад из њих исцуре лажна обећања... Али
главним глумцима то више неће бити важно, јер после аплауза публика више није важна. Све до следеће преставе...
Рад у циркусу... пардон – бављење политиком, одавно спада у најпрофитабилнија занимања у Србији, а и шире. Зато сви и јуре у неку трупу, пардон – странку. Знају артисти, пардон – активисти, да за
владавине свог вође могу да уживају разне повластице, субвенције,
награде... Хиљаде младих људи, на први поглед би се рекло паметних, данас јурца од врата до врата, сакупља некакве потписе, џеџи
по пијацама и буџацима делећи којекакве летке и обећања, а све у
нади да ће продати коју карту више за велику представу и тако постати неки важнији „шраф” у трупи и да ће себи продужити благостање у виду смештаја у најпопуларнијим шатрама – оним што носе чудне називе „јавно предузеће” или пак „управно-надзорно-саветнички одбор”.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Чекајући Бернија
И док сви ишчекују звиждук за почетак изборне утакмице, па да народно
весеље почне да се шири на све стране,
то ни најмање не спречава страначке
играче да и у „минут до дванаест” мењају дресове.
Тако је пре неки дан цео панчевачки ПУПС прелетео у владајуће
напредњачко јато. (Добро, њима не
треба замерити, јер им је потребно
мало више времена него, рецимо,
„млађим” колегама – бившим урсовцима, деесесовцима, социјалистима,
демократама...)
Иако се, дакле, огромна већина
креће „у смеру премијерових реформи”, прелазака има и у разним
другим неслућеним правцима. Чак
и кад немају очигледну лукративну
подлогу, тешко се може наћи идеолошки смисао. Сведоци смо да се
ових дана по васцелој Србији догађају необјашњиви трансфери, попут оних из ЛДП-а или Палмине
странке у Боркову „Левицу”, социјалиста у Сандин ДСС или пак проевропских напредњака ка проруским странкама. Чињеница је да је,

откад постоји вишестраначје у Србији, идеолошки аспект на најнижем нивоу и претворен у бесмисао
и бљузгу.
Нарочито је интересантно бавити
се постојањем леве опције. Без обзира
на то што се многе странке тако номинално декларишу, у стварности то
тешко да могу доказати. Прва асоцијација пада на социјалисте, али они су
се одавно „обешчастили” учешћем у
свим владајућим комбинацијама.
Исто важи за Тадићеве социјалдемократе, који су замутили левичарску
воду коалицијом са Чединим (нео)либералима; на вулиновце је сувишно
трошити речи, док се демократе и саме упињу да побегну ка центру.
Дакле, на сцени је алармантна
оскудација левице. То покушава да
искористи довитљиви Борко, који је,
истини за вољу, измењао више идеологија (а и виспрени Јово Бакић га је
откачио).
У сваком случају, било би нужно
да се изроди харизма која ће какотако бранити права социјално угрожених категорија. Да је то неопходно, говоре светска гибања, односно
изборни резултати грчке „Сиризе”
или шпанског „Подемоса”, а можда
понајвише почетни успеси социјалистички оријентисаног кандидата Демократске партије Бернија Сандерса. И сама његова појава у задриглом
неолибералном друштву какво је
америчко право је откровење.
Берни, Борко, Баки или неко четврти, али одавно је куснуо час да
(овде или у Америци, свеједно) неко
дигне глас против умоболно неравномерне расподеле капитала...
Ј. Ф.

Спремајмо се за
најгоре
Према према вестима из Сирије и
реакцијама влада Немачке, Аустрије, Хрватске, Грчке и Македоније на
избеглички талас који се не смирује,
Србија ће по свему судећи морати

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Вежба за врат. Окрените главу налево. А вандали ће ваљда одговарати.
У паркићу код Старе пиваре, ових дана
Снимила Данијела Исаков

на дуже време да задржи велики
број миграната из те блискоисточне
земље.
Нажалост, још увек најчешће добијамо само похвале и тапшања по
рамену за начин на који примамо
избеглице, а обећана новчана помоћ
што нам се уплаћује за ту намену је
„на кашичицу” и далеко је од потребне.
Према незваничним информацијама, напуштене фабрике и касарне
у десетак градова у Србији већ неко
време се убрзано преуређују у објекте који ће моћи да приме избеглице.
Иако с једне стране наша држава
заслужује похвале због тога што не
седи скрштених руку и унапред се
припрема за случај да дође до нежељеног расплета избегличке кризе,
има питања која још немају одговоре.
Шта ће бити ако останак већег
броја избеглица у Србији буде повод
за немире, незадовољство и демонстрације и ако десничарске партије
и покрети покушају то да искористе
за своје циљеве?
Да ли ће наша полиција и службе
безбедности моћи да открију на време и спрече терористе који би могли
да се умешају међу избеглице?
Судећи по вестима које ових дана
стижу из Сирије, ситуација у тој земљи из дана у дан је све гора. Од
двадесет милиона људи, колико је
пре рата живело у тој држави, око
милион и по је ушло у Европу. Између два и три милиона је привремено
смештено у избегличке логоре у
Турској, а између четрнаест и петнаест милиона људи (!) још увек је на
сиријској територији.
Живот им је из дана у дан све тежи с обзиром на то да се однедавно
скоро на половини територије те
земље воде жестоке борбе, а ситуацију додатно чине неиздржљивом
све чешћа жестока бомбардовања
руске авијације. Уколико се још у
рат у Сирији умешају Турска и Саудијска Арабија, као што се најављује, преостаје само да се спремамо
за најгоре.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Свим нарцисима честитам Дан заљубљених!
Где би ми био крај кад бих све знао. Био бих портир у некој
доброј фирми.
Он зна кад треба да ћути. Није он мутав!
Целу ноћ смо водили љубав. Усијао ми се „Фејсбук”!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ИЗМЕЂУ СРБА И ХРВАТА ОДУВЕК ВЛАДА ВЕЛИКО РИВАЛСТВО.
КО ЋЕ КОГА?
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ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ КО ЗНА КОЛИКО ГОДИНА

У УТОРАК У СТАРЧЕВУ

АТП КУПИО НОВЕ АУТОБУСЕ

Хуманитарни стендап
за Владу

Олакшица за
градског превозника,
али и за грађане, јер
ће се возити удобније
Просечна старост
возила АТП-а
осамнаест година, а
има и оних од тридесет
четири године
Од прошле недеље возни парк
АТП-а богатији је за дванаест
нових аутобуса, које је за панчевачког превозника направио земунски „Икарбус”. Тиме
је реализован уговор вредан
милион и седамсто хиљада
евра који је потписан у мају
прошле године.
Поводом тога у Ауто-бази
АТП-а је 12. фебруара одржана свечаност којој су присуствовали највиши функционери у градској власти, одборници, представници јавних комуналних предузећа и многи
други гости.
– Ово ће много значити грађанима, јер ће се возити неупоредиво удобније и комфорније
него раније, али и АТП-у, јер ће
сада давати много мање пара за
одржавање застарелог возног
парка – истакао је градоначелник Панчева Саша Павлов.
Он је додао да је лепо то
што је производња аутобуса за
АТП и за бројне друге градске
превознике у Србији поверена
нашој фабрици, а не некој
страној, јер је то допринос јачању домаће привреде.
Директор АТП-а Миленко
Крајновић изјавио је да о значају куповине нових аутобуса
за то јавно комунално предузеће најбоље говори податак да

АТП има седамдесет три возила просечне старости осамнаест година, а има и оних која
су купљена пре тридесет четири године.
– Нови аутобуси ће знатно
подићи ниво услуга које пружамо и због тога очекујемо већи број путника. Желимо да
се што више њих опредељује
за нас, а не за друге превознике – нагласио је Крајновић.
Он је додао да је АТП до летос
за одржавање возила трошио
око три и по милиона динара
месечно, а да су онда трошкови
порасли на шест милиона.
Објаснио је да то није за чуђење с обзиром на старост аутобуса и додао да је, поред великих трошкова одржавања
возила, проблем и велика потрошња горива.
Нови аутобуси АТП-а имају
низ техничких карактеристи-

ка које заслужују пажњу. Прављени су на „Мерцедесовој”
шасији и уграђени су им најновији мотори „евро 5” јачине
300 коњских снага.
Такође, поседују „Мерцедесову” технологију за пречишћавање издувних гасова, због
чега неће загађивати ваздух,
као и шестостепене аутоматске
мењаче, што ће бити олакшица
за њихове возаче.
Нови аутобуси имају противпожарне уређаје и сви су
климатизовани. У моторе су
им уграђени и систем за
лакше кочење ЕBS, као и
уређаји ABS и ASR, који такође олакшавају вожњу и
постали су стандард у ауто-индустрији.
Подсећамо, седам нових
аутобуса ће саобраћати на
најпрометнијој АТП-овој
линији Панчево–Београд,

а пет ће појачати градски
саобраћај.
Аутобуси који ће превозити
путнике у главни град имају 45
места за седење, а они који ће
ићи на градским линијама –
35. У градским аутобусима постоји посебан простор за мајке
с малом децом, као и рампа за
особе са инвалидитетом.
Занимљиво је и то да у новим аутобусима АТП-а постоје
безбедносни системи против
заглављивања путника у вратима, као и аутоматске станичне кочнице.
Приградски аутобуси имају
само један дисплеј са обавештењем о називу линије, и то
на предњем делу. Аутобуси који ће се користити за градски
саобраћај такође ће имати чеони дисплеј и још два на бочним странама.
М. Глигорић

Познати комичари Филип
Угреновић и Мирослав Ђорђевић одржаће хуманитарно
вече стендап комедије у уторак, 23. фебруара, од 19 сати, у ресторану „Ђерам” на
улазу у Старчево.
Улазнице коштају 200 динара, а сав приход биће упућен за лечење нашег деветогодишњег суграђанина Владе
Ђорђевића, који хитно мора
да отпутује у Истанбул како би
оперисао цисту на мозгу. За ту
интервенцију је неопходно сакупити 27.000 евра, а у досадашњим акцијама је прикупљен тек десети део те суме.
Нажалост, недавне контроле на београдском Институту за неурологију показале су да се промена на мозгу проширила, те је дечаку
поново појачана терапија.
Његово стање је такво да
операцију више не би ваљало одлагати.
Стога идућег уторка одвојте мало времена да проведете
лепо вече, насмејете се и допринесете томе да и на лицу
нашег суграђанина коначно
заблиста осмех. Улазнице мо-

жете набавити код Владиног
тате Синише Ђорђевића. Потребно је да га позовете на телефон 064/67-67-371.

Помоћ за Владу можете и
уплатити на рачун Синише
Ђорђевића 340-3211001794, код „Ерсте банке”, с назнаком „помоћ за Ђорђевић
Владимира”. Уплате се врше
и из иностранства: iban
RS35340000003216654566,
SIF-код је GIBARS22.
Д. К.

НАГРАДА ЗА „ДАНЕ ВАЈФЕРТА”

Најбоља нова
манифестација у 2015.

„БЕНД И ВОКАЛИ” НАСТУПИЛИ У ПАНЧЕВУ

Две речи: браво, мајстори!
Национални, а половично само наш састав „Бенд и вокали”,
чију панчевачку половину чини хор „Вокал тин”, одржао је
концерт у среду, 17. фебруара,
у препуној дворани Културног
центра.
О томе колико је популарна
ова дружина, коју је читава
Србија пратила у музичко-сценском такмичењу „Ја могу
све” продукцијске куће „Емоушн”, емитованом током протекла три месеца на РТС-у,
сведочи чињеница да се у Културном центру тражило место
више чак и за стајање. Публика је присуствовала правом
спектаклу, уживајући у ретроспективи нумера које је ова
талентована екипа изводила
током трајања шоуа, све до самог суперфинала.
Као „предгрупа” су наступили преслатки малишани из
хорића „Вокал кидс”, под диригентским
руководством
професорке Јелене Цветић.
Они су својим шармом измамили и осмехе и громогласне
аплаузе. Након тога присутне
су на моменте без даха остављале звезде вечери: бенд –
Ивана, Марко, Лука и Никола,
које је припремио сјајни гитариста Иван Зорановић, и на-

ши „Вокали” из истоименог
Музичког центра, с којима је
месецима вредно радила дивна професорка и одличан педагог Маја Ђокић. Различити
жанрови и ритмови од рока и
попа, преко филмских нумера, па до изворних народних
песама, за ове младе уметнике
нису представљали превелике
залогаје ни кад је требало запевати ни кад је требало заиграти. Направили су сјајну атмосферу и подигли расположење чак и онима с најзахтевнијим ухом. Свака част!
Као гост вечери наступила је
четрнаестогодишња Новоса-

ђанка Теодора Станковић, коју
такође памтимо из истог шоуа.
Њен раскошан глас у пратњи
гитаристе Ивана Зорановића
учинио је да многи забораве
где су и накратко престану да
дишу. Без претеривања!
Било је право задовољство
провести дивно вече са овим
младим људима пуним позитивне енергије, елана и пре
свега неспорног талента. Након свега њима се може упутити само једно велико и
искрено: хвала. Уз такву омладину не морамо да бринемо –
има наде за овај свет!
Д. К.

НАСТАВАК АКЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

Проверите здравље
на време

СТРАТЕГИЈА КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА

Пошаљите сугестије
и коментаре
Нацрт стратегије културног
развоја града Панчева за период 2016–2020. године од
петка, 19. фебруара, могуће је
погледати на званичној презентацији Града Панчева
(www.pancevo.rs) и отворен је

за јавну расправу. Тим за израду тог документа позива све
заинтересоване да своје сугестије и коментаре пошаљу до
петка, 26. фебруара, на имејл
nevenka.kljajic@pancevo.rs.
Д. М.

Акција превентивних прегледа
Превентивног центра панчевачког Дома здравља наставиће се у
понедељак, 22. фебруара, од 8
до 11 сати, када ће наши суграђани моћи да преконтролишу
своје здравље у ресторану „Давид” на Новосељанском путу.
Таква акција биће спроведена и у суботу, 27. фебруара, та-

кође од 8 до 11 сати, у Месној
заједници Котеж, у Улици
браће Јовановић бб. Заинтересовани ће имати прилику да
измере крвни притисак и ниво
холестерола и шећера у крви,
као и да добију савете и препоруке у вези са очувањем и
побољшањем свог здравља.
Д. К.

Градска манифестација „Дани Вајферта”, коју организује
Туристичка
организација
Панчева под покровитељством Града Панчева, а уз
подршку „Вајферт пива”
компаније „Хајнекен Србија”, проглашена је за најбољу
нову манифестацију у 2015.
години. Награду је доделило
удружење „Туризам и манифестације”, у сарадњи с Привредном комором Србије, а у
оквиру деветог Сусрета организатора манифестација, који је одржан у Београду у среду, 10. фебруара.

– Жеља нам је да и у наредним годинама промовишемо вредан рад, иноваторство, човекољубље и друштвено одговорно пословање, вредности за које се и
сам Ђорђе Вајферт залагао –
изјавио је Бранислав Ровчанин, директор Туристичке
организације Панчева.
Централни програм овогодишње манифестације „Дани
Вајферта” биће одржан 10. и
11. јуна у старом градском језгру Панчева, за када је планиран велики сајам пива и
богат музички програм.

ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА МАРКА БАЦКОВИЋА

Ноћна линија
У дворани Културног центра
Панчева у уторак, 23. фебруара, у 19 сати, биће одржана
панчевачка премијера кратког играног филма „Ноћна
линија” (мистерија, трилер,
хорор; трајање 15 минута)
нашег суграђанина Марка
Бацковића. Заплет филма се
заснива на причи о Мајклу,
који у потрази за својом несталом девојком улази у траг
серијском убици који жртве
проналази у градском превозу. Аутори сценарија су Марко Бацковић и Марко Јоцић,
а у филму играју Драган Мићановић, Марта Бјелица и
Јелена Ступљанин.
Исте вечери биће приказана и два кратка филма студената монтаже с Факултета
драмских уметности. Први је
„Бритва” Рајка Ристановића.
То је деветоминутна драма
рађена по мотивима приче

„Бритва” Владимира Набокова, за који сценарио потписују Иван Станчић и Рајко Ристановић, а улоге у филму тумаче Владислав Михаиловић

и Бранко Цвејић. Друго
остварење је „Добар сусед”
Ђорђа Станковића, петнаестоминутни кримић, у којем
улоге тумаче: Тихомир Арсић, Вучић Перовић, Срђан
Милетић, Весна Станковић и
Тихомир Станић. Улаз на
програм је слободан.
Д. М.
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ТРИБИНА O ИЗВЕШТАВАЊУ МЕДИЈА У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

НЕОПХОДНО ЈЕ ПОШТОВАТИ ПРАВИЛА
Интерес грађана
најважнији
Конфузија у
новинарском свету

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ПУПС прешао у редове
владајуће партије
Цео Градски одбор Партије
уједињених пензионера Србије приступио је редовима
Српске напредне странке у
недељу, 14. фебруара. На
конференцији за новинаре
одржаној истог дана Ненад
Шалетић, један од оснивача
и члан Главног и Извршног
одбора ПУПС-а, изјавио је:
– Политиком сам почео да
се бавим са жељом да унапредим положај пензионера,
међутим у последњих неколико година нисам наилазио
на добру сарадњу с руководством ПУПС-а. Приступањем СНС-у придружујем се
онима који боље раде, који
желе и могу да побољшају
положај грађана, који умеју
да препознају способан кадар и који ће обећања дата
грађанима свакако испунити. Сада је наш задатак да
пронађемо начине за спровођење мера које ће допринети
да пензионерима у најскоријој будућности буде боље.
Он је додао и да сматра да
је, као и он, цео ГО ПУПС-а

направио прави корак преласком у владајућу странку
јер, према његовим речима,
пензионери данас издржавају унучад и децу која немају посао, а премијер Србије Александар Вучић ће
се, како каже, изборити да
Панчево поново буде индустријски град и тиме ће допринети запошљавању грађана Панчева.
Овом приликом је Жељко
Сушец, председник ГО СНС-а,
казао да ће та странка увек
подржавати и поштовати
пензионере, који су се доказали у свом раду у прошлости. Нагласио је да је владајућа партија увек имала добру сарадњу с најстаријом
популацијом, која је на крају и резултирала овим преласком у њене редове.
– Пензионери су показали
да воле своју државу и веома
су несебични. Иако су реформским мерама заиста
били погођени, они су стоички то поднели – закључио
је Сушец.

У малој сали Градске управе,
пред око четрдесеторо људи, у
петак, 12, фебруара, одржана
је трибина под називом „Извештавање медија у предизборној кампањи". Организатор
тог догађаја била је редакција
часописа „Видело" из Долова.
Панелисти су били Љубица
Гојгић, новинарка РТВ Војводине, Зоран Станојевић, новинар РТС-а, и Сњежана Миливојевић, професорка Факултета политичких наука у Београду, који су овом приликом
расправљали о утицају медија
на политичку кампању која
предстоји.
На самом почетку дискусије
Зоран Станојевић је нагласио
да од тренутка када почне
кампања, одмах почињу да важе посебна правила.
– У том периоду време почиње
да се мери, па регулаторна тела и
изборна комисија могу да кажњавају медије који крше правила. С обзиром на то у обавези
смо да уведемо посебне програме, да дајемо простор онако како
закон одређује и ту се на неки начин губи део независности која
треба да постоји у уређивачкој
политици – казао је Станојевић.
Он је додао да се дан после избора новинари баве анализама

Уважени панелисти (слева):
онога што се догодило и више
нису у обавези да било кога пуштају равномерно у медијима.
Сњежана Миливојевић се
ипак није у потпуности сложила с тврдњом поменутог
новинара, па је рекла да је
циљ регулације понашања медија да се задовоље интереси
бирача, јер би медији и партије могли лако да се договоре
да своју предизборну кампању
раде 24 сата. Како каже, најважније је да медији грађанима
обезбеде информације и увид
у разлику између програмских
платформи које се нуде.

Сњежана Миливојевић, Зоран Станојевић и Љубица Гојгић
– Изборна правила не постоје лизирају партијске иступе и
да би се одузео суверенитет ме- што на телевизијама нису задијима, већ да би њихово дело- ступљене квалитетне дебате.
вање било у интересу грађана. У Љубица Гојгић је казала да
већини земаља та строга прави- влада потпуна конфузија, јер
ла се односе пре свега на јавни је у последњих годину дана
сервис, чија је обавеза да равно- актуелна наводна подела на
правно третира све учеснике. опо зи ци о не и про вла ди не
Свакако се и приватним меди- медије.
јима изразито препоручује да се
– У новинарском свету то је
понашају на исти начин и да и недопустиво. Медији су ту да
они равномерно третирају кан- извештавају о догађајима онадидате – истакла је Сњежана ко како се дешавају, имајући у
Миливојевић.
виду пре свега интерес
Рекла је и да велики про- грађана, а ту никако нема поблем представља то што се зиције и опозиције - подвукла
новинари не усуђују да ана- је Љубица Гојгић.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

НОВА СТРАНКА

Месне заједнице
без овлашћења

Мало средстава за
„Дечју радост”

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Недопустиви апел
пореског секретаријата
Српски покрет „Двери” истакао је да је функционисање
месних заједница обесмишљено јер њихови чланови не могу одлучивати колико ће средстава добити и на који начин
ће она бити утрошена.
На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 16.
фебруара, Горан Попов, члан
ГО тог покрета, изјавио је:
– Без буџета и адекватних
овлашћења месна заједница не
може било шта да промени. Само један од примера је да вртић
Лига социјалдемократа Војводине сматра да је недопустиво
да Секретаријат за пореску
администрацију апелује на
грађане да не долазе у услужни центар како би проверили своје дугове.
Милош Веселинов, председник одборничке групе те
странке, на конференцији за
новинаре одржаној у четвртак, 11. фебруара, изјавио је:
– Као разлог за апел, наведено је да у овом периоду
постоји велики број захтева
за разна уверења која издаје
поменути секретаријат, те
да није у стању да их све опслужи. Сматрамо да је недопустиво што градска служба

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

обесхрабрује грађане да питају за свој новац, то јест новац од којег се финансира
велики проценат буџета града и од којег запослени у секретаријатима примају плате. Пореска администрација
Панчевцима мора да одговори на захтеве, а не да каже
да не долазе зато што нема
капацитета.
Чланови ЛСВ-а поставили су питање зашто није извршена реорганизација рада служби, или затражена
помоћ од других секретаријата, како би се предупредиле гужве, с обзиром на то да
се унапред знало да ће их
бити.
Овом приликом лигаши
су нагласили да би градска
власт на сваки могући начин
морала да унапреди своје деловање како би грађанима
Панчева олакшала живот.

на Котежу 1 није ограђен и то
представља опасност за децу.
Говорећи о проблемима који тиште Омољицу, Небојша
Андрић, члан „Двери”, казао
је да је велики проблем то што
је та месна заједница некада
добијала 22 милиона динара,
а сада 12 милиона, док је Чедомир Јовић, такође члан ГО
тог покрета, рекао да би се
проблем могао решити тако
што би се изменио Статут града и месним заједницама се
дао статус правног лица.

Нова странка је на конференцији за новинаре одржаној у
уторак, 16. фебруара, испред
Дирекције за изградњу и уређење Панчева, истакла да није
коректно то што је ребалансом
буџета предвиђено да то предузеће добије 134 милиона динара, док је за „Дечју радост”
планирано девет милиона.
Са ша Па влов ски, пред сед ник ГО Но ве стран ке, упи тао је:
– Због чега је СНС тако поступио када знамо да у „Деч-

јој радости” влада криза и
смањен је капацитет за пријем деце?
Говорећи о панчевачкој
апотеци, Зоран Милошевић,
потпредседник ГО ове партије, казао је да функционери
владајуће странке треба да одговоре на оптужбе апотекара
да су неки од људи из њиховог
окружења учествовали у производњи одређених предмета,
чиме су директно суделовали
у процесима јавне набавке
Апотеке.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Располажемо стручним кадром
Чланови Социјалдемократске странке су на конференцији за новинаре одржаној у
уторак, 16. фебруара, казали
да ће грађани највероватније
имати прилику да се 24.
априла поново определе за
тренутну власт уколико сматрају да она добро води државне, покрајинске и градске послове, а уколико се не
слажу с тим, биће у могућности да својим гласањем допринесу променама. Нагласили су и да њихова партија
располаже стручним и искусним кадром, као и младим,
образованим и енергичним
људима.
Срђан Миковић, председник ГО СДС-а, изјавио је:

– Уколико су грађани незадовољни и сматрају да треба
поправити одређене сегменте
живота и обављања јавних
функција, ми у том смислу
кандидујемо наше људе, програм и искуства. Панчево је
тренутно суочено с проблемом
градске апотеке, а иако је СДС
пре неколико месеци указивао
да ће тај проблем ескалирати,
није се на време реаговало.
Он је додао да локална самоуправа треба да се бави
стварима као што су недостатак педијатара у домовима
здравља одређених насељених места и немогућност грађана да изводе из матичних
књига добијају тамо где им је
најлакше.
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ЕКОНОМИЈА

Петак, 19. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОНЕТ ПРВИ ОВОГОДИШЊИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

ДЕФИЦИТ НОВЦА И ИНФОРМАЦИЈА
» Наставак са стране 1
Уследила је оптужба Митреског да га
Киш константно онемогућава да говори, на шта је уследио одговор председавајућег да он штити остале
одборнике од Митреског.
Потом је за говорницу изашао Саша Левнајић, заменик градоначелника. Он је под изговором да пружа информације за које су одборници показали велико интересовање само долио
уље на ватру овог политичког препуцавања. Левнајић је рекао да се градоначелник и Градска управа озбиљно
баве решавањем проблема у Апотеци
и да се досад разговарало са свим инстанцама које могу помоћи, укључујући менаџмент и запослене. Закључио
је како то што апотекари овог пута не
присуствују седници панчевачког
парламента говори о поверењу које
они имају у локалну власт.
– Не можемо да нађемо решење
преко ноћи за нешто што траје више
година. Када будемо имали нешто
конкретно, а мислим да смо врло
близу законитом и одрживом решењу, обавестићемо вас. Проблеми нису настали 2012. или 2015, него
много раније. Према неким информацијама, већ 2009. је дуг био преко
200 милиона динара. Нисам тада видео бригу ових одборника да се то реши нити да се стави на дневни ред.
Како расте дуг, тако расте и интересовање, а како се ближимо изборима,
тако се целој причи даје политичка
димензија. Да ли је ово једина фирма која је пропала у Панчеву – није,
па нисте излазили да браните те раднике – рекао је Левнајић.
Митрески је најпре затражио реплику, али му то није дозвољено, а када је рекламирао повреду Пословника,
настала је непријатна и жучна расправа између њега и Киша о праву да одговори на Левнајићеве наводе да се

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Наши предлози
индиректно прихваћени

Није мањкало оштрих расправа
ЛДП није раније оглашавао о проблему Апотеке. Како он није желео да напусти говорницу, председавајући је
запретио да ће прекинути седницу. Затим се Скупштина изјаснила о повреди Пословника и изгласала да је није
било, па је представник либералних
демократа закључио да је то насиље
над одборницима опозиције.
Његова партијска колегиница Мирјана Балог Кормањош, која је донедавно била заменица директора АТП-а,
поводом одлуке о изменама програма
рада тог предузећа оптужила је власт
да поново гура ауто-превозника у губитке. Навела је да се ребалансом
АТП-у узима 21 милион динара, што
значи да ће та фирма 2016. имати буџетску подршку од свега 79 милиона.
– Бојим се да сада нико не зна у
ком правцу ће предузеће ићи. Дали

ЗАХТЕВ
Мирјана Балог Кормањош затражила је да Скупштина поништи своју одлуку о јавном градском превозу путника донету на новембарској седници, јер није у складу са законом.
Подсетила је да је она тад упозоравала на то, али да већина није хтела да слуша. Приложила је мишљење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у коме се наводи да један важан члан те
градске одлуке није у складу за законом.
Она је затражила и смену Сузане Јовановић, чланице Градског већа, јер
је на поменутој седници „обманула одборнике тврдећи да је све законито”.

сте им најпре 100 милиона, а сада
им узимате 21 милион, што показује
да не знате шта ћете с том фирмом.
С тим новцем АТП не може ни пола
године да ради. Наметнуто му је да
вози 13 повлашћених категорија,
студенте и ђаке, што кошта 400 милиона динара. Без 230 милиона АТП
не може позитивно да послује, јер уз
повлашћене путнике има и непрофитабилне линије које одржава да
би сви грађани имали превоз. Ако
нешто не предузмемо сви заједно,
ово предузеће ће завршити као Апотека – оценила је Мирјана Балог
Кормањош.
Она је нагласила да је ЛДП својевремено преузео АТП са 66 милиона
губитака које је оставио напредњачки менаџмент и за годину дана успео
да га претвори у предузеће које позитивно послује и може да добије кредит за куповину нових аутобуса.
Петар Андрејић, члан Демократске
странке, рекао је како за то не сносе заслуге чланови ЛДП-а, већ најпре одборници Скупштине Панчева. Додао
је како је „јавним предузећима лако да
потроше новац кад га неко најпре заради, а потом правилно расподели”.
Д. Вукашиновић

Чланови Градског одбора Социјалистичке партије Србије истакли
су на конференцији за новинаре
одржаној у среду, 17. фебруара, да
их радује то што је само месец и
по дана након што су указали на
пропуст градске власти у креирању буџета због умањења накнада
за социјалну заштиту за 40 милиона динара, социјална помоћ ребалансом буџета увећана за 22
милиона динара.

РЕЧ ЈЕ О ЉУБАВИ
Представници Савета омладине
Социјалистичке партије Србије
су поводом обележавања Дана
заљубљених, у оквиру своје
традиционалне акције „Реч је о
љубави”, суграђанима делили
слатке пакетиће у недељу, 14.
фебруара, у Градском парку.
У обраћању медијима Нестор
Јосивљевић, председник поменутог савета СПС-а, изјавио је:
– Градски и Извршни одбори
СПС-а су наш Савет омладине
препознали као ослонац функционисања партије, а и стратешки
оквир политике наше странке своди се на то да се млади укључују
у сва тела и активности партије.
Поменута акција је спроведена у још 30 градова и општина у Војводини у исто време.

Мелита Поповић, члан ГО СПС-а,
изјавила је:
– Нисмо потпуно задовољни обимом средстава за социјалну заштиту и
сматрамо да не треба да се штеди на
најсиромашнијима и најугроженијима. Радује нас то што ће из буџета бити издвојено два милиона динара за
набавку медицинске и друге опреме у
Општој болници, као и 700.000 динара за основне и средње школе.
Она је додала и да је недопустиво
да повећање трошкова за 389 милиона чини коришћење услуга и робе у
висини од 226 милиона, у оквиру којих су, како каже, само текуће поправке, као и специјализоване услуге
и оне по договору.
– Када се буџет посматра у овом
делу, не види се ниједан нови програм за који су потребне било какве
услуге које се не могу завршити ангажовањем постојећих јавних комуналних предузећа – рекла је Мелита
Поповић.
СПС је нагласио и да је нелогично
то што су донације невладиним организацијама повећане за 45 милиона
динара, а новчане казне и пенали за
38 милиона. Највећу замерку има на
то што је износ од 800 милиона динара по разним ставкама у билансу
предвиђен за одржавање путева.
– Тај износ је превисок, он је већи
од средстава која су одвојена за социјалну заштиту, здравство, безбедност
и образовање заједно – подвукла је
Мелита Поповић.
С. П.

НАША АНКЕТА
КАКВО ЈЕ СТАЊЕ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ?

Незадовољни и купци и трговци

НАЈАВА ТРИБИНЕ ГАП-а

Где је грађанска храброст?
Невладина организација Грађанска
акција Панчево и Независно друштво
новинара Војводине најавили су да ће
у понедељак, 22. фебруара, од 19 сати, одржати трибину „Грађанска храброст између савести и страха”.
Панчевци ће о тој теми моћи да разговарају с познатим позоришним редитељем Коканом Младеновићем.
„Бежећи од узнемиравајућих промена, свако идеолошки етаблирано
друштво настоји да се заштити како
рефлексно тако и промишљеном и организованом инструментализацијом

људског страха. Употребљавајући методе психолошког притиска као што
су морална дискредитација неистомишљеника, претње отказом, етикетирање, јавне хајке и поруге, промовисање
послушништва као друштвено пожељног, а критичког промишљања као
друштвено неприхватљивог понашања, власт се учвршћује не бирајући
средства, начине и интензитет тог

учвршћивања”, наведено је у позиву
ГАП-а за ову трибину.
И ова јавна расправа о једној врло
актуелној теми биће одржана у кафе-клубу „Купе”, јер Грађанска акција поново није добила простор у
дворани „Аполо”, који припада Дому омладине. Овог пута разлог није
био затурени имејл, кратак рок за
организацију скупа, неодговарајућа
форма захтева или поломљене столице у сали. Одговор који је ГАП добио од Марије Јевић, директорке
Дома омладине, гласио је како та
установа „није у могућности
да изађе у сусрет и помогне
организацију трибине, јер тема коју она обрађује није у
складу са омладинском политиком пословања Дома
омладине Панчево”.
То би ваљда требало да значи како омладина не треба да
се бави питањима као што су
право на сумњу у наметане
истине, одбрана људског достојанства, право на слободан
избор и сличне теме. У том
случају би ГАП на позиву за трибину
морао да истакне како она није за
млађе од 27 година, или би „омладинска политика пословања” Дома
омладине морала да буде преиспитана. А може бити да се иза свега крије
некакав покушај цензуре, мада је у то
заиста тешко поверовати с обзиром
на свеукупну друштвену ситуацију.
Д. В.

А. А. ХОТИ

О. КАПЕТАНОВ

Будући да је на панчевачкој Зеленој
пијаци могуће купити готово све прехрамбене намирнице, цвеће, гардеробу, козметику, алат, спортску опрему
и низ других, различитих производа,
ове недеље нас је занимало да ли наши суграђани често пазаре на том месту, односно да ли трговци имају
много посла. Овом приликом смо обе
стране питали и шта мисле о понуди
производа, као и о њиховим ценама.
АРМЕНД АРМАНДО ХОТИ, купац:
– Често долазим на Зелену пијацу.
Викендом најчешће купујем воће, поврће и месо, то јест готово сву храну.
Осталим данима такође пазарим овде,
јер имам две мачке, па узимам и намирнице за њих. Цене су доста високе
за наш стандард. Ипак, ја тачно знам
шта код кога купујем, па сам макар
миран по том питању, јер знам шта једем и сигуран сам да је здраво.
ОЉА КАПЕТАНОВ, продавачица гардеробе:
– Овде је веома лоша ситуација,
немамо посла и готово ништа не

А. АЛМАЖАН

М. ШЕВИЋ

успевамо да зарадимо. Више изгубимо него што добијемо. Вероватно је
проблем то што људи нису у радном
односу, па немају ни новца да купују. Пензионери издржавају две-три
генерације, а незапослена омладина
глувари. Чак су и бутици у центру
града затворени, једино ради „Авив
парк”.
АНЂЕЛИЈА АЛМАЖАН, купац:
– Веома често долазим на Зелену
пијацу и буквално све купујем овде:
воће и поврће и остале намирнице.
Мислим да су овде сви производи
свежији него у продавницама, па је
пијаца због тога мој избор. Цене су
прилично високе, али ми ту не можемо ништа.
МИЛЕ ШЕВИЋ,
продавац зачина и воћа:
– Ми продавци преживљавамо, једва се сналазимо, немамо друге опције. Нажалост, мислим да ми се не
чини, већ заиста све мање људи долази на Зелену пијацу да пазари намир-

Н. РАКИЋ

Ј. ШТРУДЛ

нице, а сматрам да је разлог томе што
они себи не могу да приуште многе
ствари, иако би можда хтели.
НАДА РАКИЋ, купац:
– Овде најчешће купујем воће и
сличне намирнице, а имам ту срећу
да остале прехрамбене производе доносим са села. Немам баш добру пензију, па се сналазим на тај начин.
Понудом на Зеленој пијаци нисам
претерано одушевљена, а сматрам и
да су цене веома високе и да људи немају довољно новца да приуште себи
све што је потребно.
ЈОВАН ШТРУДЛ, продавац поврћа:
– Посла има и нема. Најчешће средом и суботом продам највише намирница, јер су то ударни дани. Сматрам
да су нам цене доста ниске, а ми трговци због тога једва успевамо да зарадимо новац и константно састављамо крај
с крајем. Заиста није најбоље ситуација на Зеленој пијаци, али ипак мора да
се ради и од нечег да се живи.
Анкетирала С. Првуљ
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ЕКОНОМИЈА

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Mаја Судимац, дипломирани инжењер заштите биља

Пшеници тренутно
не прете болести
Пољопривредна
стручна
служба Институт „Тамиш”
увелико спроводи редовну
акцију зимских предавања у
панчевачким селима те насељима општина Алибунар,
Ковачица и Опово. До сада
их је одржано десетак, а планирано је да стручњаци Института посете готово сва села у поменутим локалним
самоуправама.
Теме предавања су из свих
области пољопривреде, а
прилагођене су потребама
произвођача односно ономе
чиме се они баве на конкретном подручју. Запослени у
„Тамишу” држе семинаре и
према потребама које искажу сами произвођачи.

Едукације су се тицале резултата огледа испитиваних
пестицида, појаве отпорности корова и штеточина на
примењиване инсектициде и
мера за борбу против појаве
штеточина у повртарству и
ратарству. На захтев самих
пољопривредника велика
пажња и ове године се посвећује едукацији о безбедној
примени пестицида. У складу с тим најављује се акција

прикупљања амбалаже употребљених заштитних препарата и представљање хелиосека, система за збрињавање
отпадне воде након испирања прскалица.
Што се тиче практичних
савета у вези са заштитом
озимих усева пшенице и јечма, може се рећи да засад
није неопходна хемијска заштита иако је примећена појава одређених болести.
Пшеница се налази у различитим стадијумима развоја
– од фенофазе четири развијена листа до фенофазе бокорења. Приликом визуелног
прегледа усева није примећена појава симптома рђе и пепелнице, док су знаци сиве

пегавости регистровани само
на једном локалитету. Посматрањем парцела под озимим
јечмом, који се налази у фенофази бокорења с формираних пет секундарних стабала,
запажено је присуство симптома проузроковача мрежасте пегавости јечма и изазивача сочивасте пегавости листа,
али упркос томе још увек није неопходно да се примене
заштитна средства.

Петак, 19. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВО ОБНАВЉА ИНДУСТРИЈСКУ ТРАДИЦИЈУ

„СМАРТ ЛЕД” УМЕСТО „ТЕСЛЕ”
Израелска компанија
жури да отпочне
производњу расвете
Судећи по расположивим информацијама, Панчево је на
добром путу да поново постане лидер у производњи сијалица. Проблеми у које је упала
фабрика „Тесла” деведесетих
година прошлог века окончани су њеним нестанком у лавиринтима фамозне српске
транзиције, па ће сад то место
заузети странци. Баш као и у
готово свим другим гранама
привреде.
Израелска
компанија
„Смарт ЛЕД” из Тел Авива бави се производњом расвете по
савременој ЛЕД технологији и
намерава да у Панчеву убрзо
отвори своје погоне и запосли
одређени број радника. То је
недавно потврдио градоначелник Саша Павлов, а у разговору за „Панчевац” Јелена Батинић, чланица Градског већа
задужена за привреду, изнела
је неке појединости.
Сарадња са Израелцима почела је у септембру, када су
овде извели пилот-пројекат
који је показао колико је улична ЛЕД расвета економичнија
и боља од класичне. Батинићева је рекла да би Панчево
увођењем ове иновативне технологије уштедело велики новац, јер само замена сијалица
и одржавање расвете у Панчеву и селима градски буџет кошта седамдесетак милиона
динара годишње, на шта треба
додати и велике трошкове за
електричну енергију.
Преласком на ЛЕД улично
осветљење наш град би подигао ниво енергетске ефикасности и приближио се такозваним паметним градовима,
што је последњих година постало светски тренд, али не из
помодних, већ из економских
разлога.

Преласком на ЛЕД улично осветљење Панчево би се приближило „паметним градовима”
– Многе фирме су у претходне три године дошле у Панчево
с намером да се баве енергетском ефикасношћу и јавном
расветом, али не и производњом. Након пилот-пројекта
„Смарт ЛЕД” је изразио интересовање да овде отвори своје
погоне. Представници компаније су послали писмо о намерама у коме су јасно показали
колико су озбиљни, јер желе
што пре да покрену производњу иновативне ЛЕД расвете у
Панчеву и затражили су готов
простор од Града. Како га ми
нисмо имали, повезали смо их
с нашим привредницима који
имају такав простор на располагању. Преговори о закупу
хале су при крају – испричала
је Батинићева.
Додала је да Израелци намеравају да започну посао у
фазама. Најпре ће закупити
једну халу од 1.000 квадрата и

запослити 40 радника, потом
још једну халу уз ангажовање
седамдесеторо нових људи, а
за неколико година би требало
да вероватно у северној пословној зони подигну нове погоне. Намера фирме из Тел
Авива је да из Панчева освоји
тржиште Балкана, које је примамљиво, јер земље у овом делу Европе нису улагале у енергетску ефикасност. Конкуренција је у овом тренутку слаба,
а ова врста производње профитабилна, па се компанији
„Смарт ЛЕД” вероватно жури
да што пре заузме најбољу
стартну позицију.
Добро је и то што су Израелци већ кроз пилот-пројекат
развили сарадњу са Електротехничком школом „Никола
Тесла” и сада намеравају да је
прошире како би добили неопходан кадар за своју будућу
фабрику. С обзиром на нову

ЈОШ НИШТА ОД ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗЕМЉЕ

УЖУРБАНО СЕ ТРАЖИ РЕШЕЊЕ ЗА АПОТЕКУ

Ћутање државе

Избори „погурали” власт

технологију коју доносе, и
школа ће од тога имати користи, јер ће моћи да унапреди
свој рад, а ученици ће имати
где да се запосле.
Изгледа да се ствари лагано
крећу у добром правцу када је
реч о оживљавању привреде у
Панчеву. Ове најаве фирме
„Смарт ЛЕД” долазе након
што су представници „Азалеје” изразили интересовање да
свој центар за обуку помораца изграде у северној зони и
притом плате трошкове изградње канализације у том
делу Панчева. Још важније је
то што би ова инфраструктура потом била на располагању и другим улагачима на тој
локацији. У овдашњој власти
се томе радују, јер истичу како је правило да након што у
једну средину дође први озбиљан улагач, за њим почну да
долазе и други.

Наговештена
деблокада рачуна
до краја месеца

Планирани рокови
прекршени,
неизвесност подиже
нервозу код паора
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
до закључења овог броја
„Панчевца” (четвртак, 18. фебруар) није послало званично
одобрење Панчеву да спроведе лицитацију за близу 12.800
хектара државног пољопривредног земљишта. То су незваничне информације до којих је „Панчевац” дошао. Шта
је разлог томе, тешко је рећи,
мада има различитих нагађања, од којих су нека, у чијем
су центру предстојећи избори, доста смела, али рекло би
се не и немогућа.
Према огласу који је припремила панчевачка комисија за спровођење поступка
давања њива у закуп, требало
је да последњи дан за пријаву учешћа буде 19. фебруар,
а да лицитације трају од 22.
до 29. фебруара. Међутим,
то неће бити могуће, јер је

требало бар недељу дана раније објавити текст огласа у
неком од националних дневних листова, што није било
изводљиво због ћутања Министарства.
Могуће је да очекивано
одобрење из Београда стигне
касније, па да рокови за одржавање јавних надметања
буду померени за март, али
ваља сачекати.
Ово отезање надлежних
републичких институција
већ изазива нервозу код пољопривредника. Они који
желе да закупе земљу су незадовољни јер им истичу рокови за сетву, а паори који су
били „вредни” па су ушли у
државне њиве још јесенас,
желе да кроз закуп легализују ту предузимљивост.
Након свега могло би се
закључити да производња
неће трпети, односно да готово неће бити упарложених
њива, једино је питање ко ће
извући профит и колики ће
он на крају бити, односно ко
ће се све „омастити” у гужви
која се ствара.

Нема званичних информација
о томе какве се активности
предузимају за решавање стања у Апотеци Панчево, али
„Панчевац” незванично сазнаје да градоначелник Саша Павлов покушава да уз помоћ
НАЛЕД-а нађе излаз из проблема у којима се та установа
нашла.
Према изворима нашег листа,
НАЛЕД је наводно пронашао
могућност да Апотека одблокира рачун до краја месеца,
али то подразумева и спровођење одређених мера рационализације и реорганизације.
Из тога је могуће само посредно закључити да се највероватније ради о смањењу броја
запослених и гашењу неких
локала те установе.
Према незваничним изворима, паралелно с тим се ради
и на проналажењу кандидата
за директора. Наводно су у оптицају биле могућности да
Апотеку Панчево преузме неко од запослених, или да поново буде доведен менаџер ван
Панчева. Упућени тврде да је
ова друга могућност извеснија,
јер међу запосленима није било заинтересованих. Оваква
информација није нелогична,
јер не делује превише вероватно да би се неко од радника
установе прихватио непријатног посла отпуштања колега.
Има разних гласина и у вези
с тим ко је све заинтересован

да „спасе” Апотеку тако што
би преузео управљање њоме.
Помињу се многи, од власника појединих приватних ланаца ван Панчева до домаћих и
страних веледрогерија.
Такве спекулације треба
узети с резервом, јер у овом
тренутку питање огромних
дугова није решено, пословање установе је због блокаде
рачуна и пленидбе лекова
озбиљно доведено у питање, а
не постоји законска могућност да државне апотекарске
установе буду приватизоване.
Уколико у овим гласинама
има истине, један од могућих
мотива неког од поверилаца
да сад преузме панчевачку
Апотеку могао би да буде да
стекне предност када закон о

приватизацији оваквих установа буде донет, а то се очекује након избора.
Због обећања да ће убрзо
бити понуђено неко решење,
запослени су прекинули свакодневне протесте испред
Градске управе, али није искључено да ће они бити обновљени уколико до тога не дође. Ова прича има и своју политичку димензију, што је
могло да се види и на последњој седници Скупштине Панчева.
Са очекиваним расписивањем локалних избора и избора
на другим нивоима кампања
ће бити још жешћа, а случај
Апотеке Панчево је као створен да тада буде употребљен
против СНС-а. Зато је разу-

мљива журба локалне власти
да понуди некакво решење за
ове проблеме. Уосталом, од
тога неће зависити само рејтинг најјаче странке него и то
како ће бити састављена њена
изборна и кадровска листа.
Ако напредњаци нађу излаз
за Апотеку, то ће бити врло
добро за све. Једино не би ваљало да јавност након тога не
сазна ко је све одговоран за
огромне дугове који прете да
„прогутају” здравствену установу од јавног значаја.
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Драган
Вукашиновић

ПРОМОВИСАН НАУЧНОПОПУЛАРНИ ЧАСОПИС „ЕЛЕМЕНТИ”

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА
ВЕЛИКИХ ЉУДСКИХ ЗАБЛУДА
Остварити
комуникацију између
научне јавности
и шире друштвене
заједнице
Ширење културе
знања
Трећи број „Елемената”, часописа који издаје Центар за промоцију науке, представљен је у
четвртак, 11. фебруара, у Културном центру Панчева, пред
великим бројем љубитеља науке. Слободан Бубњевић, главни
и одговорни уредник научнопопуларног часописа „Елементи”, Немања Ђорђевић, директор Центра за промоцију науке,
и Никола Здравковић, сарадник тог листа, на непосредан и
занимљив начин предочили су
нашим суграђанима суштину и
значај ширења научне културе
у друштву.
Према речима главног и одговорног уредника „Елемената”, основна намера Центра је
да штампа часопис који нема
епитет научни у оном стереотипном значењу, већ научнопопуларан магазин чији је циљ
да промовише културу науке.
– То значи да хоћемо да говоримо о многим стварима које се тичу свакодневног човека,
о онима што заправо извиру из
науке, а не да говоримо о самој
науци. „Елементи” су покренути за радознале читаоце, а ми
научни новинари имамо ту

срећу и могућност да читав
корпус научних знања која носимо у себи можемо да искористимо и пружимо одговоре
на питања знатижељника –
рекао је Слободан Бубњевић.
Јасна граница
На његове речи надовезао се
Немања Ђорђевић, истакавши
да су „Елементи” посебан часопис, јер представљају тековину полудеценијског сањања
људи који воле да промовишу
науку и разговарају о њој, који
траже нове начине да објасне
нека стара и нека потпуно нова научна знања, да их упакују
на једном месту и подаре најширој јавности.
Основни смисао подухвата
Центра за промоцију науке

названог „Елементи” јесте да
се оствари комуникација између научне јавности и шире
друштвене заједнице и да се
јасно направи разлика, да се
дефинише линија демаркације
– јасна граница између псеудонауке и науке у правом смислу те речи. Тај задатак, према
речима људи из Центра, некад
није нимало лак.
Псеудонаука
Трећи број „Елемената” изашао
је под насловом „Како је хороскоп изгубио моћ”. Овај број
првог домаћег илустрованог
научнопопуларног часописа
демистификује астрологију –
квазинаучну дисциплину. У
оквиру темата десет аутора, три
илустратора и пет истраживача

на осамнаест страна анализирају основне научне аргументе
против астрологије и износе
низ стручних аргумената. Према речима самих аутора, овај
темат је најопсежнији, а може
се рећи да је и најзанимљивији
преглед једне веома распрострањене и добро укорењене
псеудонауке код нас.
Поред тога, нови „Елементи” доносе и свакојаке друге
садржаје – приче о науци и
животу на Међународној свемирској станици, али и на Канарским острвима, у Бразилу,
на Куби и у остатку Јужне
Америке. У овом броју изнова
се преиспитује постојање етра,
живота и среће, али и питање
„колико вреде људи”.

У ОШ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО”

Настава словачког
У Основној школи „Братство–
јединство” недавно је одржано предавање о значају изучавања матерњег језика. Циљ
тог сусрета био је да се ђаци,
првенствено виших разреда,
и њихови родитељи информишу о предностима стицања и неговања знања словач-
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ког као матерњег језика, односно језика предака. Магистар словачког језика и књижевности Марина Хриб одржала је предавање о могућностима и перспективи наставе словачког језика, очувању словачког идентитета и
континуитету факултативне

наставе словачког језика у
панчевачкој етнички мешовитој средини.
Сусрету су присуствовали и
представници локалних словачких институција, који су
подржали ову идеју. Како се
могло чути на скупу, идеја је
да се у наредној школској го-

дини у тој образовној установи организује настава словачког језика за ученике од петог
до осмог разреда. Ђаци који
желе да уче језик словачке националне заједнице, као и њихови родитељи, више информација о томе могу добити у
ОШ „Братство–јединство”.

ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Подршка здравству
С циљем да се унапреди квалитет живота у локалним заједницама у којима послује, а
у духу корпоративне друштвене одговорности и сагледавања потребе за повезивањем локалне заједнице и
значајних привредних субјеката, НИС сваке године расписује јавни конкурс „Заједници заједно”. Новцем
руско-српског нафтног гиганта у нашем граду је финансирано 17 пројеката који су одабрани на прошлогодишњем
конкурсу, а један од њих је
пројекат панчевачке Опште
болнице и Дома здравља који
треба да реши проблем складиштења опасног отпада.
У складу са законом о
управљању, третману и путевима опасног отпада, биолошки отпад из операционих
сала, лекови којима је истекао рок трајања и различити
типови хемикалија, попут
оних из рендгенских кабине-

та које служе за развијање
снимака, морају бити прописно третирани. Надлежни у
овим установама обезбедили
су просторију у којој се ова
врста отпада чува пре него
што се преда овлашћеној кући. Сав патоанатомски отпад
се скупља на прописан начин
и привремено се складишти
на температури испод нуле, а
када се накупи одређена ко-

личина, овлашћена фирма, у
складу са уговором, одвози
опасне материја у специјализовану установу на даљи третман. Исти је случај и с лековима којима је истекао рок
трајања, хемијским растворима и другим материјама
које се користе или су се користиле у медицинске сврхе.
Доскора Болница и Дом
здравља нису имали адекватно складиште опасних
хемикалија, па су надлежни
из тих установа успели да
обезбеде неопходан новац,
око 800.000 динара, преко
конкурса „Заједници заједно”, како би по свим стандардима и прописима уредили
привремено складиште опасних материја.
Да подсетимо, програм
„Заједници заједно” осмишљен је с циљем да се учврсте партнерски односи с локалним заједницама у којима
НИС послује. У оквиру тог
програма се већ трећу годину
спроводи јавни конкурс који
се реализује у сарадњи с једанаест локалних самоуправа:
Београдом, Новим Садом,
Нишем, Панчевом, Зрењанином, Кикиндом, Новим Бечејом, Житиштем, Кањижом,
Србобраном и Чачком. У
2015. години су подржана
152 најбоља пројекта из области спорта, културе, заштите
животне средине, науке и социјалне заштите, чијом реализацијом се доприноси развоју локалних заједница,
олакшава функционисање
бројних установа и унапређује рад културних, образовних
и спортских институција.
Нафтни гигант је прошле
године издвојио 110,5 милиона динара за пројекте које
реализују институције, удружења грађана и спортска и
струковна удружења који су
се пријавили на јавни конкурс НИС-а.

ИНИЦИЈАТИВА ГРАДА

Нова природна добра

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА

Ђаци награђени медом
Опрашивање биљака
обезбеђује живот на
планети
Забранити коришћење
пестицида
Подршка глобалној кампањи
Да би се афирмисало пчеларство и скренула пажња јавног
мњења на значај пчела, Секретаријат за заштиту животне средине приредио је изложбу дечјих радова у холу
Градске управе. Владимир
Деља, градски већник задужен за заштиту животне средине, у свечаном обраћању
поводом отварања изложбе у
петак, 12. фебруара, рекао је
да ови значајни инсекти изумиру без објашњења и да је то
веома опасно јер они имају
веома важну улогу у ланцу исхране.
– Опрашивање биљака
обезбеђује настанак пољопривредних производа, воћа и
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Зоран
Станижан

поврћа, а због тога и живог
света. Научници процењују да
ће људски род нестати уколико пчеле нестану и зато цео
свет покреће акције овог типа. С друге стране, широм
планете се забрањује, где год
је то могуће, коришћење пестицида и популарише се
пчеларство – истакао је Владимир Деља.
Сладак задатак
Гордана Влајић, уредница
„Екопедије”, подсетила је присутне да су ученици другог разреда морали да испуне занимљив и веома креативан задатак како би добили часопис –
морали су да направе или нацртају пчелу за ову изложбу.
– Прошле јесени смо, заједно с Друштвом пчелара, дошли на идеју да ову годину
прогласимо годином пчела.
Секретаријат је због тога тематски посветио часопис
„Екопедија” пчелама и њиховом доприносу очувању живота на планети. У међувремену, када је наша кампања већ
узела маха, сасвим случајно
смо сазнали да је словеначки
премијер предложио Уједињеним нацијама да се 20. мај
слави као међународни дан
пчела. Ова информација нам

посебно импонује, јер је потврдила да је наша иницијатива била правовремена и
исправна – поносно је истакла у свом обраћању јавности
уредница „Екопедије”.
Да је кампања важна и да и
те како има смисла, потврдио
је и Војкан Милутиновић,
председник Друштва пчелара
Панчева:
– Надлежни из Секретаријата су контактирали с нама у
вези са чланцима о пчеларству. Договорено је да се чланови друштва укључе у ову
градску кампању, тако да је
прошле године у вртићима
„Дечје радости” одржан велики број радионица на тему
пчеларства.
Година пчела
Када је реч о малишанима и
њиховим рукотворинама, награ ђе но је осам нај бо љих
дечјих радова на тему пчела.
Прву награду и три килограма меда освојио је Огњен Јокић, ученик другог разреда
Основне школе „Јован Јовановић Змај”. Друга награда и
два килограма меда припали
су Ду ша ну Мај сто ро ви ћу,
ученику ОШ „Стевица Јовановић”. Треће место и један
килограм меда освојио је Во-

јин Спасојевић, ђак ОШ „Васа Живковић”.
Награде је обезбедио Војкан Милутиновић, који је на
последњем Међународном
пољопривредном сајму у Новом Саду добио златну медаљу за свој ливадски мед.
Да подсетимо, редакција
„Екопедије”, дечјег часописа
намењеног очувању животне
средине, који је покренуо и
објављује Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева, прогласила је 2016. годином пчела.
Пратећи глобална кретања у
области екологије и одрживог
развоја, редакција се придружила иницијативи словеначког премијера Мира Церара
да Уједињене нације прогласе
20. мај светским даном пчела.
Стога је четврти број часописа „Екопедије”добрим делом посвећен пчелама и пчеларству. Цена овог издања
прилагођена је поменутој иницијативи и износила је „једну
пчелицу” – наиме, сваки ученик је за примерак овог броја
дао цртеж или рукотворину
пчелице од пластике, стиропора, вунице или тканине.
Дечји радови биће изложени у холу градске куће до 22.
фебруара.

Град Панчево је поднео захтев Покрајинском заводу за
заштиту природе да Народна башта, Доловачка шума
и доње Потамишје добију
статус природног до бра.
Према речима Владимира
Деље, градског већника задуженог за питања животне
средине, уколико би надлежни прихватили ову иницијативу, одржавање и очување тих природних добара
могли би се финансирати из
покрајинских, републичких
и међународних програма,
тј. фондова.
Према његовим речима, у
Војводини постоје 132 заштићена природна добра разли-

читог степена заштите, а међу
њима је и неколико на територији града Панчева: кестен
Ћурчина, два бела јасена код
Долова, парк природе Поњавица и Ивановачка ада.
Народна башта има статус
зелене површине посебне намене, али би, према мишљењу већника Деље, виши степен заштите помогао да се тај
најлепше уређен стари парк у
Војводини боље заштити и
још више обогати растињем
и уреди. У процесу проглашења заштићеног природног
добра су и Доловачка шума,
три хектара аутохтоне храстове шуме на улазу у Долово
и доње Потамишје.

АКТИВНОСТ КЛУБА „МАТЕРХОРН”

Зимски успон на Трем
Чланови Планинарско-алпинистичког клуба „Матерхорн”
организоваће у суботу, 20. фебруара, одлазак на Суву планину код Нишке бање и до Јелашничке клисуре. У склопу

тог путовања планирано је и
учешће на манифестацији
„Зимски успон на Трем”, која
се одржава двадесети пут, у
организацији Планинарског
клуба „Железничар” из Ниша.
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УДРУЖЕЊЕ „НА ПОЛА ПУТА” ПРОСЛАВИЛО ДЕСЕТИ РОЂЕНДАН

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

За добру линију
Коморач је биљка специфичног ароматичног
укуса која има широку
примену. Користи се у
кулинарству, али и у медицини и прехрамбеној
индустрији. Одличан је за
особе с прекомерном тежином, јер садржи свега
30 калорија у 100 грама.
Добар је извор Це-витамина, дијеталних влакана, калијума, калцијума,
магнезијума и гвожђа.
Калијум помаже у снижавању крвног притиска, а
Це-витамин је важан за
јачање имунитета. Дијетална влакна помажу у
правилној функцији црева и на тај начин учествују у спречавању развоја
рака дебелог црева. Коморач се од давнина користи
у лековите сврхе. Користили су га стари Египћани, Римљани и Грци, а врло је познат и у нашој народној медицини. Сматра
се да повољно утиче на:
варење, апетит, кашаљ и
дисајне путеве, холестерол, опстипацију, висок
притисак, пробаву, грчеве, рад бубрега, желудац,
расположење, имунитет.

Петак, 19. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Препоручује се дијабетичарима зато што регулише ниво шећера у крви. У
фармацеутској индустрији пре свега служи да својим пријатним мирисом и
укусом прикрије непријатне мирисе и укусе лекова који се нерадо узимају.
У прехрамбеној индустрији се екстракти етарског уља коморача користе у производњи ликера,
десертних алкохолних и
безалкохолних пића, слаткиша, бомбона и других
посластица. Од коморача
се у Македонији производи позната ракија мастика, а у Грчкој узо. Биљка
се састоји од луковице,
стабљика, листова, цветова и семена и сви делови
су јестиви. Коморач се користи као зачин, али и за
чорбе, јела с месом, варива, сосове, салате и јела од
рибе.
С обзиром на то да је
најбоље коморач користити у свежем стању, препоручујемо да направите ову
освежавајућу салату, која
може послужити као прилог, јер се савршено слаже
уз рибу.

Салата од коморача
Потребно: главица коморача, једна зелена јабука, сок од пола
лимуна, три супене кашике грчког јогурта, со и бибер.
Припрема: коморач и јабуку очистити, а затим нарендати. Додати јогурт и лимун, па посолити и побиберити. Све добро измешати.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ДЕЦА КОЈА НАС ЧИНЕ БОЉИМ ЉУДИМА
Посвећени особама с
тешкоћама у развоју
Циљ: инклузија
у све сфере живота
Обележавање десетогодишњице постојања панчевачког
удружења „На пола пута” било
је повод да се у четвртак, 11.
фебруара, у дворани „Аполо”
окупе представници и чланови тог удружења и проведу
пријатне тренутке с пријатељима, сарадницима и поштоваоцима њиховог рада. Присутни су погледали кратак
филм и подсетили се на које је
све начине ова организација
током протекле деценије допринела побољшању квалитета живота и инклузији особа
са интелектуалним потешкоћама.
Историја удружења почела
је да се пише сама од себе још
2005. године, када је при
спортском клубу за децу и
омладину с посебним потребама „Кликер” реализован
пројекат „На пола пута”. Он је
имао циљ да се пет особа са
интелектуалним тешкоћама
оспособи за обављање неких
једноставнијих кућних послова. Чланови тима који је водио
пројекат су, међутим, током
рада схватили да породице
тих младих људи имају далеко
веће потребе и да су им неопходни нови облици подршке
какве није познавао ни тадашњи Закон о социјалној заштити, нити су оне биле познате у региону.
Почело је пројектом...
Тако је 2006. године настало
удружење које је назив добило
по самом пројекту. Само годину дана касније удружење

Ово је земља за сву нашу децу
је формирало прву малу кућну заједницу за особе са интелектуалним потешкоћама које потичу из сопствених породица. Она постоји и данас и
од 2009. године финансира се
као редовна услуга социјалне
заштите града Панчева. Ова
организација се на томе није
задржала, већ је почела да
шири своје активности и да
излази из окриља услуга социјалне заштите. Окупила је искусне и амбициозне стручњаке и волонтере различитих
професија: дефектологе, психологе, социјалне раднике,
као и студенте разних факултета. Они су сваком новом
члану приступали правећи
индивидуални план његових
активности, у складу с њего-

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Како разликовати
инфекцијe?
Одговара: др Слободан Про- ске инфекције, потребно је
дановић, педијатар пулмолог знати следеће: вирусне су
много чешће, опште стање
Питање: На који начин детета је много боље, нема
препознати када је код де- жаришних симптома (бол
тета заступљена вирусна, а у грлу, уху или трбуху) и,
када бактеријска инфек- на крају, ту су додатна лација? Када се треба обра- бораторијска испитивања
која нам помажу да разлутити лекару за помоћ?
чимо о чему се ради.
Одговор: Деца у зимском Обично је довољно урадипериоду често оболевају од ти крвну слику с леукоциреспираторних инфекција, тарном формулом, ЦРП и
које су најчешће безазлене анализу урина, што је у
и пролазе саме по себи уз 90% случајева сасвим домало појачане неге и миро- вољно да би се направила
вање. У 80% случајева реч разлика. Код некомпликоје о вирусним инфекцијама ваних инфекција брис нокоје карактеришу повише- са није од значаја, јер деца
на температура, цурење но- у 50% случајева носе стаса, гребање у грлу, често и филокок или пнеумокок
оспе по кожи и ерозије по без икаквих симптома, а
усној дупљи. Овакве ин- брис грла је значајан код
фекције се лече без антиби- деце преко три године да
отика. Довољно је обарати би се доказао стрептокок,
температуру, мировати и који је једини „опасан”
узимати довољно течности. изазивач упале грла.
Уместо закључка, савеС друге стране, у мањем
броју се јављају бактериј- ти: не давати антибиотике
ске инфекције које, ако се на своју руку, слободно поне лече, могу имати чети с „народним” лековиозбиљне последице. То су ма (сирупи, чајеви, тоалеупале уха, синуса и теже та носа), па тек онда, ако
упале грла, које могу дове- све то не да резултат, јависти до компликација као ти се лекару. Запамтите да
што су менингитис и упа- неопрезно дати антибиола плућа. Да би се разли- тици праве више штете нековале вирусне и бактериј- го користи.
Питања шаљите на имејл адресу dragana.kozan@pancevac-online.rs или поштом на адресу Вука Караџића 1, Панчево. Потребно је да питање буде
што концизније, а одговор потражите у неком од наредних бројева.
Лекари којима можете поставити питања су: др Ана Ковачевић Кузмановић
(интерна медицина и кардиологија), др Горан Војиновић (интерна медицина и
нефрологија), др Душан Стојић (хирургија), др Небојша Тасић (урологија и
функционисање Опште болнице), др Ненад Ковјанић (ортопедија и трауматологија), др Вељко Божић (ОРЛ и максилофацијална хирургија), др Слободан
Продановић (педијатрија и неонатологија), прим. др Душанка Милошев Жиловић (инфективне болести и хепатологија) и др Славица Ђокић (неурологија).

Беба Попадић

вим капацитетима, а с циљем
потпуног укључивања у све
области друштвеног живота.
Тако је удружење омогућило
својим члановима да се баве и
спортским активностима –
куглањем, пливањем или да
пак вежбају у фитнес-центру
„СМС фитнес”. Култура је
означена као веома битна
област деловања, па се редовно
организују одласци у позориште, биоскоп, на концерте или
изложбе. Захваљујући ангажовању Јасмине Вечански основан је драмски клуб удружења
„Прозориште”, који редовно
ради већ три године и недавно
је имао своју трећу премијеру.
Један од важнијих аспеката је и
радно ангажовање. Удружење
је активности на овом сегменту
започело 2013, када је формиран радни центар за особе којима је одузета радна способност,
а почело је и да пружа подршку
запошљавању особа са интелектуалним тешкоћама на отвореном тржишту рада.
Ослобађање од окова
Један од највећих домета
удружења у протеклој деценији свакако је формирање терапијског центра, који је фокусиран на рану интервенцију
када се код деце уоче поремећаји као што су Даунов синдром, аутизам и слично. Едуковани тим стручњака у том
центру усмерава породицу на
адекватно реаговање, али и
примењује изузетно важне
третмане, као што су психомоторна реедукација, терапија у сензомоторној соби и терапија неурофидбек уређајем.
Како кажу у удружењу, корисника је од првог дана много,
а искуства родитеља говоре да
деца и млади с којима се ради
у центру остварују видан напредак.

Током 2014. и 2015. удружење је интензивно радило и
на унапређењу услуга социјалне заштите које пружа – становање уз подршку и помоћ у
кући, а за обе услуге је добило
лиценцу Министарства рада.
– За разлику од наших личних рођендана, који донесу и
помало туге због неке нове боре, сваки рођендан нашег
удружења представља бар делић окова мање: оних окова
који стежу особе са интелектуалним тешкоћама, чланове
њихових породица, па и саму
друштвену заједницу. Они
свакако постоје и даље, али
наш циљ је да сваке године начинимо корак даље ка њиховом отклањању. Веома смо поносни пре свега на нашу децу
која се боре и која, упркос
ограничењима с којима су рођена, као и онима која им поставља друштво, а понекад и
ми као родитељи, успевају да
живе разноврстан и квалитетан живот – рекла је на прослави Беба Попадић, председница удружења и мајка детета
са аутизмом.
Она је истакла и да је удружење на скупштини донело
амбициозан план за ову годину, који обухвата проширење
капацитета кућне заједнице,
унапређење постојећих активности, затим нову позоришну
представу, као и издавање неколико значајних публикација.
Дружење у „Аполу” било је
добра прилика и да се сарадницима и донаторима удружења уруче захвалнице, а присутне су посебно одушевили
корисници, који су показали
шта умеју извевши песму на
знаковном језику, као и последњу сцену из њихове представе „Нова школа или часови
у десет димензија”.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

Болест, нажалост, не бира
Застрашујућа статистика казује да у Србији готово сваког дана једно дете оболи, а сваке недеље једно умре од рака. Едукација јавности и подизање
свести о овој проблематици,
побољшање услова лечења, рехабилитације и социјализације
оболеле и излечене деце, као и
пружање моралне и материјалне помоћи најмлађима и њиховим породицама – само су
неки од циљева кампање обележавања 15. фебруара, Међународног дана деце оболеле од
рака. Тај датум је обележен
прошлог понедељка и у нашој
држави и граду.
Сваке године у свету више
од 250.000 деце оболи, а њих

око 90.000 умре од неког облика злоћудног тумора. Малигне болести код деце и адолесцената чине 0,5–5% свих
карцинома. Упркос добрим
резултатима лечења, у развијеним земљама такве болести
су, одмах иза повреда, и даље
други по учесталости узрок
смртности деце узраста од 0
до 14 година.
Према подацима панчевачког Завода за јавно здравље, у
Јужнобанатском округу сваке
године од петоро до петнаесторо деце оболи и од двоје до шесторо умре од малигних болести. Најчешћи злоћудни тумори код деце у нашем округу су
акутне леукемије и лимфоми,

малигне болести локализоване
на мозгу, костима, меким ткивима, бубрезима, гонадама и
друге.
– Свако дете и адолесцент с
раком, без обзира на социоекономски статус, расу или
род, заслужује најбоље могуће
лечење и медицинску негу.
Они и њихове породице не
треба да иду кроз тај пут сами.
Њима су потребни подршка,
помоћ и брига. Важно је да
знамо да се и деца разболевају, да болест не бира, али да
им правовремено лечење даје
шансу за живот – истакла је др
Тања Тодоровић, шеф одсека
за незаразне болести у Заводу
за јавно здравље.

На срећу, проценат излечења болести код деце је већи
него код одраслих. У нашој земљи се од рака годишње лечи
400–500 деце у пет болничких
установа: у Београду, Нишу и
Новом Саду. Кључни значај у
раном откривању болести и
других поремећаја здравља,
али и у његовом очувању и
унапређењу имају редовни систематски прегледи и рана дијагноза болести.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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НЕ СМАЊУЈЕ СЕ БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ

ШКОЛСКИ СИСТЕМ ИЗБАЦУЈЕ
НЕПОТРЕБАН КАДАР
Најтраженији
занатлије,
информатичари
и фармацеути
Најмање шансе за
посао имају
пољопривредни
и хемијски техничари
и културолози
Током 2015. године у панчевачкој филијали Националне
службе за запошљавање најтраженији су били фармацеути,
информатичари, наставници
математике и физике, заваривачи, обућари, тесари, армирачи, шивачи, продавци осигурања и комерцијалисти.
С друге стране, послодавце
су најмање интересовали незапослени пољопривредни и хемијско-технолошки техничари, дипломирани менаџери и
они који су се школовали за
занимања у области културе.
На новинарско питање због
чега се број оних који чекају
посао не смањује брже, директор панчевачке филијале Националне службе за запошљавање Ђорђе Лукач је без много
размишљања одговорио да је
највећи проблем неодговарајући школски систем.
– Уместо да се школује кадар
који је потребан тржишту, већ
годинама је потпуно другачије.
На пример, током прошле године смо имали случајеве да су
„Грејање” и „Кутко” узалудно
тражили одређени број радни-

ка одређених занатских струка
које су им биле потребне. Једноставно, није их било. С друге
стране, има људи који већ годинама чекају посао, без изгледа да га скоро добију, јер занимања за која су се школовали
више ником нису потребна –
изјавио је Лукач.
Према његовим речима, у
панчевачкој филијали Националне службе за запошљавање
је крајем прошле године било
10.978 оних што активно траже посао, од којих 6.035 жена.
Највећи број незапослених,
њих 53 одсто, има завршену
средњу школу, а трећину незапослених чине лица без квалификација или с ниским квалификацијама.
Квалификациона структура
незапослених одговара школском систему који је формиран

у време потпуно другачијег
привредног амбијента. Према
њиховим квалификацијама,
највише је оних који су се школовали за занимања из области
машинства, обраде метала, економије, пољопривреде, образовања и администрације.
– Током прошле године највећа потражња послодаваца
била је за шивачима, браварима, вариоцима, продавцима,
конобарима, куварима, комерцијалистима и продавцима
осигурања – изјавила је Љиљана Маринковић Станков, шеф
посредовања у запошљавању.
Она је нагласила да је занимање само један од фактора од
којих зависи дужина чекања
на посао. Поред тога, важни су
и недостатак радног искуства
(што се највише односи на
млађе од тридесет година),

старост (нарочито су угрожени
старији од педесет година),
здравствени проблеми (лица
са инвалидитетом), социјална
маргинализација (највише су
погођени Роми и сиромашни),
као и пол незапослених, јер до
посла теже долазе жене.
Љиљана Маринковић Станков је најавила да ће панчевачка филијала Националне
службе за запошљавање почетком априла у сарадњи с
градском влашћу у Панчеву и
општинском влашћу у Ковачици организовати два сајма
за запошљавање. Према њеним речима, свој долазак су
најавили представници више
фирми које су заинтересоване
за нове раднике, па се очекује
да ће то допринети смањењу
броја незапослених.
М. Глигорић

ПРОШЛОГ ПЕТКА НА ПРОМОТИВНОЈ ВОЖЊИ

Представљени нови руски возови
У Србију су стигла четири од
27 нових руских возова купљених новцем из кредита за модернизацију железница који је
Србија добила од Русије.
Два воза ће саобраћати на
релацији Београд (Дунав станица) – Вршац, а по један на
линији Зрењанин–Кикинда и
Зрењанин–Београд и сви ће
пролазити кроз Панчево, што
значи да ће корист од тога
имати и наши суграђани који
свакодневно путују за Београд.
У петак, 12. фебруара, „Железнице Србије” су приредиле промотивну вожњу једном од нових
композиција на релацији Београд (Дунав станица) – Вршац.
Прилику да буду први путници у
новом возу имали су потпред-

седница Владе Зорана Михајловић, амбасадор Русије у Србији
Александар Чепурин, директор
руске компаније „РЖД Интерне-

шенел” Сергеј Павлов и многи
други гости.
Нови возови су климатизовани и имају капацитет од 120

места за седење и 126 за стајање. Могу постићи максималну
брзину од 120 километара на
сат, али то, бар у почетку, њиховим путницима у Србији неће
значити ништа, јер возови на
нашим пругама још увек не иду
брже од 45 километара на час.
Ситуација ће се поправити
када руске компаније које реконструишу пругу Београд–
Панчево заврше тај посао, као
и реконструкцију шест деоница на Коридору 10 укупне дужине 110 километара, обнову
дела пруге Београд–Бар и изградњу пруге Стара Пазова –
Нови Сад. Тек тада ће превоз
новим руским возовима бити
максималан доживљај.
М. Г.

ОВИХ ДАНА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Деца просјаци поново на улици
У центру града, на почетку
Улице Димитрија Туцовића –
код продавнице „Ђак” и самоуслуге „Макси”, ових дана
се поново после дуже паузе
могу видети ромска деца како просе.
На та места долазе у јутарњим часовима, а након што
заврше свој „посао” и оду, иза
њих остају храна и картони на
којима су седели. На први поглед изгледа да су сами, али
из прикрајка их све време
надзире двоје старијих Рома.
Деца коју прате изазивају сажаљење, јер им бројни наши
суграђани дају новац.
Све ово се дешава после
мање од месец дана откако
откако је у Скупштини усвојен Закон о јавном реду и миру, законски акт којим је просјачење прилично строго
санкционисано.

„Ко просјачењем нарушава
јавни ред и мир и угрожава
спокојство грађана, казниће се
новчаном казном од 10.000 до
50.000 динара, или затвором у
трајању од 30 дана”, пише у
члану 12 Закона о јавном реду
и миру.
Тим актом долазе под удар
не само они који просе већ и
они који их на то приморавају.
У истом члану пише да ће се
кажњавати и они који организују просјачење и користе децу или малолетна лица за то.
Њима се могу изрећи новчане
казне у распону од 50.000 до
150.000 динара, а могу бити
санкционисани и затвором од
30 до 60 дана.
Према извештајима које објављују медији, деца просјаци се
могу видети и у другим градовима у Србији. Њихов тачан број је
немогуће утврдити, а процењује

се да их је најмање хиљаду ангажовано за тај „бизнис”.
Поражавајуће је то што су у
интервјуима који су обављани
с њима након што су са улица
привођени у центре за социјални рад, на питање ко их је

ангажовао, одговарали да су
то најчешће били родитељи и
њима блиске особе. Међутим,
то им није представљало никакав проблем, јер су их пре
слања на улицу убеђивали да
је то посао као и сви други и
да прошењем помажу осталим
члановима породице!?
Пре три године проблем
просјачења био је нарочито изражен у Крушевцу, због чега су
тамошња полиција, тужилаштво, центар за социјални рад
и комунална полиција постигли споразум да покрену заједничку акцију. Постигнути су
добри резултати и закључено
је да је дугорочније решење
тог проблема у нашем друштву немогуће без синхронизованог наступа свих институција које у свом делокругу
имају ту проблематику.
М. Г.

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ИЗВЕШТАЈ
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

На шта смо се жалили
У 2015. години грађани су
поднели 143 притужбе Заштитнику грађана, од чега
се 79 односило на рад различитих служби у Градској
управи – пише између осталог у годишњем извештају о
раду Заштитника грађана,
који је усвојен на прошлонедељној седници Скупштине
Панчева.
Двадесет притужби се односило на рад комуналне инспекције, а шест на грађевинску инспекцију. Шеснаесторо грађана се жалило на
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове, а десеторо њих није било задовољно поступцима запослених у
Одељењу за инспекцијске послове при Секретаријату за
заштиту животне средине.
Међу притужбама које су
током прошле године упућене Заштитнику грађана пет
је послато због незадовољства радом Комуналне полиције, а 16 због Агенције за
саобраћај.
У годишњем извештају Заштитника грађана наглашено је да грађани и даље нису

упознати у довољној мери са
ограничењима која имају
инспекцијски органи када је
реч о њиховој надлежности,
као и то да је недовољно уређено питање њихових овлашћења.
Грађани су се током прошле године жалили и на
рачуне градских јавних комуналних предузећа. На
„Водовод” се односило 16
притужби, а на „Грејање”
15. Радом Дирекције за изградњу и уређење града било је незадовољно 14 подносилаца жалби, а седам се
односило на Градску стамбену агенцију.
По три притужбе су се односиле на „Хигијену” и АТП,
а две на „Зеленило”. Најчешћи разлози жалби су били
превисоки рачуни за воду,
непостојање индивидуалних
водомера, погрешно обрачуната потрошња воде, немогућност искључења са система грејања, експропријација
земљишта, погрешно обрачуната висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта итд.
М. Г.

ФОТО-МОНОГРАФИЈА НА РУМУНСКОМ

Сећање на
дуње и босиљак
Крајем децембра прошле године изашла је књига „Gutui
i busuioc pe altarul memoriei” („Дуње и босиљак на олтару сећања”) публицисте
Илије Бабе из Новог Села.
Реч је о својеврсној фото-монографији на румунском језику у којој је на 360
страна место нашло око
530 фотографија из живота, углавном, новосељанских Румуна. Неке од њих
су из личне архиве аутора,
док су преостале месецима
стрпљиво прикупљане из
албума самих Новосељана.
Аутор је књигу поделио у
тридесет поглавља кроз која су представљени културни и духовни живот, школство, духовност, спортске
активности, пољопривреда,
банатске свадбе и још много тога. Свако поглавље садржи уводник, а затим следе
низови махом црно-белих
фотографија с легендама од
којих најстарија датира из
1898. године.

Ову луксузну монографију
приредила је Новинско-издавачка кућа „Либертатеа” из Панчева, која је на
овај начин, захваљујући са-

купљачком раду Илије Бабе,
омогућила да живот једног
ентитета буде документован
и публикован.
М. Ј.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ни боље баке
ни лепших крофни!
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас шта је за вас
највећа посластица. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Посластице” Џеме Вилсон за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„За мене је највећа посластица кад после мог рођендана гости оду кући, а ја се
бацим на преостале торте и
колаче!” 064/1115...
„Највећа посластица су бакине крофне са џемом од
кајсија и топао пољубац у чело као награда док их једем.
Нико нема бољу баку, а ни
лепше крофне. Или обрнуто.” 063/7649...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање
где је граница између љубави
и опсесије. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Ти” Керолајн Кепнес.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Заљубљеност и опсесија
немају додирних тачака, па
ни заједничку границу.”
064/1590...
„Граница је у нашој глави,
то јест у менталном склопу и
карактеру.” 065/2904...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ЗАПАЊУЈУЋЕ ОТКРИЋЕ У БЛИЗИНИ ДЕПОНИЈЕ

РАДНИК „ХИГИЈЕНЕ” ПРОНАШАО
МРТВОГ ПИТОНА
Гмизавац био дугачак
скоро два метра

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ БЛИЗУ РАФИНЕРИЈЕ

Младић погинуо
у саобраћајној несрећи
У тешкој саобраћајној несрећи
која се догодила 11. фебруара
два сата после поноћи на путу
Панчево–Старчево, преко пута
главне капије Рафинерије, погинуо је наш суграђанин Иван
Сокол, рођен 1987. године.
Како „Панчевац” сазнаје, у
тренутку незгоде он је био сам
у путничком возилу и највероватније је због прекомерне
брзине изгубио контролу и
слетео с пута.
С обзиром на то да је лева
страна његовог аутомобила била потпуно оштећена, а сва
стакла на аутомобилу су попуцала, претпоставља се да се возило превртало. Повреде које
је несрећни младић задобио
биле су толико јаке да је страдао на лицу места.
Према информацијама до
којих смо дошли, Иван Сокол
је завршио средњу ветеринарску школу, али је у нашем граду био познат као одличан
гитариста. Имао је много пријатеља, сви су га знали само по
добру и све је потресла вест о
његовој смрти.
Младић који се представио
као Дејан изјавио је да је Иван
Сокол прво био гитариста у „Ла-

гуна бенду”, а да је онда постао
члан пратеће групе познате певачице Мие Борисављевић.
– Иван ће и мени и свима
који смо се дружили с њим
остати у најлепшој могућој
успомени, јер је био сјајан човек и неко ко би учинио све за
другове. Страшно је то што му
се десило, највише због тога
што му је таман кренуло. Свирао је за Миу, нашао је девојку
коју је више од свега волео. Не
могу да верујем и не могу да се
помирим с тим да га више нема – рекао је он.
Ивана Сокола неће заборавити ни певачица Јована Танчић.
– Познавала сам га скоро
осам година. У исто време смо
почели са свиркама. Невероватно је колико је волео гитару и музику и како је увек био
весео и насмејан. Никад нисте
могли да га видите нерасположеног и на све је преносио
своју неисцрпну позитивну
енергију. Волео је и да вежба у
теретани и био је привлачан
девојкама. Због свега тога његова погибија је страшан и ненадокнадив губитак – рекла је
Јована Танчић.
M. Г. и Д. К.

ПОВОДОМ ЈЕДНОГ ИНЦИДЕНТА

„Комуналци”
боље плаћени

Рањавање полицајца кога је
17. фебруара у Београду провалник напао ножем јер је
хтео да га спречи да побегне
пошто је опљачкао једну продавницу, још једно је подсећање на то колико може да буде
опасна борба против криминала – истиче се у саопштењу
Синдиката српске полиције.
„Колеги заиста свака част за
показану храброст и пожртвовање, јер се то не купује новцем, него се носи у себи.
Показао је храброст јер је хтео
да заустави провалника ван
радног времена, док није био у
униформи. За Синдикат српске полиције то је додатни
разлог да укаже јавности на
једну поразну чињеницу: плата тог полицајца је скоро дупло мања од плате комуналног
полицајца, који се док је на
служби, суочава с неупоредиво мање изазова. То је срамота
ове државе и то се мора се гла-

сно рећи”, истиче се у саопштењу Синдиката српске полиције.
У њему пише и да се поводом рањавања полицајца намеће питање да ли ће се и он,
без обзира на пожртвовање које је показао, наћи на листи за
предстојеће отпуштање прекобројних у МУП-у.
Поред тога, Синдикат српске полиције подсећа на најаве надлежних да ће се знатно
смањивати плате онима који
убудуће буду ишли на боловање. Поводом тога ССП пита да
ли ће тиме бити обухваћен и
полицајац који је рањен док је
покушавао да заустави провалника у Београду.
„Колика ће му бити плата
уколико буде био на боловању
месец дана, а колико ће примати ако буде морао да се опоравља дуже од тога?”, пише
такође у саопштењу Синдиката српске полиције.

Након уклањања с
тог места смештен у
хладњачу у служби
„Зоохигијене”
Jедан радник „Хигијене” пронашао је угинулог питона дугачког скоро два метра у
недељу, 14. фебруара, у вечерњим часовима.
Иван Лука, пословођа у служби „Зоохигијене”, изјавио је
да је змија примећена поред
једног контејнера који се налази у близини новог бувљака.
– На лице места је одмах
изашао наш дежурни радник
Јован Ђорђевић да би уклонио
змију. Иако му није било нимало пријатно, будући да је то
био несвакидашњи догађај, он
је то урадио, користећи заштитне рукавице. Ставио је
змију у кесу, а потом ју је одложио у хладњачу која се налази
у просторијама наше службе.
Уклонили смо је иако то није у
нашој надлежности, јер је за
уклањање птица и змија с јавних површина задужен Секретаријат за заштиту животне
средине. Ових дана, по нашој
стандардној процедури, испразнићемо нашу хладњачу у коју
одлажемо све лешеве угинулих
животиња и они ће бити послати на прераду у кафилерију која се налази у Сомбору – рекао
је Иван Лука.

Он је додао да је овај догађај
пријављен комуналној и обичној полицији.
Према незваничним информацијама, змија је по свему судећи била кућни љубимац
неког нашег суграђанина, који
је хтео да је се отараси када је
угинула па ју је бацио поред
контејнера.
Држање змија као кућних
љубимаца дозвољено је само
онима који обезбеде две специјалне дозволе. Прву издаје
царинска служба, а другу Министарство пољопривреде и за-

штите животне средине и у њој
је написано који специфични
услови морају да буду испуњени за њихово чување у кућним
условима.
Између осталог, у тој дозволи пише и да су змије током
зиме потпуно мирне јер се налазе у стању хибернације. Када почну високе температуре,
оне се буде и тада је важно да
тераријуми, кутије у којима се
чувају, буду добро обезбеђени
да не би побегле.
На интернету се може прочитати да змије нису претера-

но захтевне за држање у кућним условима. Важно је само
да им се обезбеде одговарајућа
температура и влажност ваздуха, а за њихову исхрану су довољне мале количине меса.
Наглашено је да није препоручљиво излагати их стресу
који могу изазвати бука, температурне разлике или честа
селидба тераријума.
Законом је предвиђено да
они који без дозволе држе змије као кућне љубимце могу бити кажњени са 5.000 до 50.000
динара.

ПОСЛЕ УСВАЈАЊА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ

Полиција може да забрањује скупове
Након што је пре месец дана у
Скупштини Србије усвојен Закон о јавном окупљању, полицији је дата могућност да
одређене јавне скупове забрањује без образложења повода
за доношење такве одлуке.
Према члану 8 тог закона
јавна окупљања се неће дозволити уколико се процени да
постоји опасност да на њима
дође до угрожавања безбедности људи и имовине, јавног
здравља, морала, права других
или безбедности Србије.
У том члану пише и да ће јавна окупљања бити забрањена и
ако се процени да ће их њихови
организатори искористити за
подстицање на оружани сукоб,
насиље, кршење људских и мањинских права или изазивање
националне, расне, верске или
неке друге нетрпељивости.
Јавни скупови ће бити забрањивани и уколико током
њиховог одржавања наступи
опасност од насиља, уништавања имовине или других облика угрожавања јавног реда у
већем обиму.
Међутим, индикативан је
последњи став тог члана, у којем се наводи да ће „слобода
окупљања бити ограничена

уколико се процени да је његово одржавање супротно одредбама закона”. Шта то тачно
значи и шта се под тим подразумева, нигде није наведено. У
случају да на основу члана 8
јавно окупљање буде забрањено, његови организатори се могу жалити на ту одлуку, али то
не одлаже њено извршење.
Закон о јавном окупљању
припадницима полиције даје
право и да накнадно спречавају и прекидају јавна окупљања
уколико након њиховог почетка наступе околности које су
наведене у члану 8. У том случају организатор окупљања
мораће да обавести учеснике

тог догађаја о томе да није дозвољено његово даље одржавање и да затражи од њих да се
мирно разиђу. Уколико они то
не учине, скуп ће прекинути
припадници полиције.
На основу законских одредби, лица која организују и
пријављују јавна окупљања аутоматски постају вође тих скупова. Они ће морати да обезбеде редарску службу чији задатак ће бити да спречи избијање насиља, као и недолично
понашање учесника скупова
приликом долазака на њих и
одлазака.
Вође ће морати и да обезбеђују несметан пролаз возили-

ма хитне помоћи, полиције и
ватрогасним возилима, да поступају по наређењима надлежних и одмах прекидају скупове и обавесте полицију уколико процене да је наступила
непосредна опасност по безбедност имовине и људи.
Законом о јавним окупљањима је предвиђено и да њихови организатори буду кажњени
са 70.000 до 120.000 динара
уколико не обавесте јавност о
евентуалним забранама тих
скупова, не ангажују редарску
службу и не обезбеде ред приликом доласка на окупљања и
одлазака с њих, не омогуће несметан пролаз возилима полиције, ватрогасаца и хитне
помоћи, не поступају по наређењима надлежног органа и не
прекину скупове уколико на
њима дође до угрожавања безбедности људи или имовине.
На основу овог закона, моћи
ће да буду кажњени и они који
покушају да одрже јавни скуп
или га одрже на месту где то
није дозвољено, не пошаљу пет
дана раније пријаву или га
одрже и поред тога што им је
то забрањено. Они ће бити кажњени са 100.000 до 150.000
динара.

ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА МАНИЈАКА

Три пута силовао старице
Панчевачка полиција је ухапсила
четрдесетшестогодишњег Миодрага Ђорђевића из
Баваништа због тога што је
брутално претукао, а потом и
силовао осамдесетједногодишњу старицу која живи сама у
том месту.
Он је то учинио прошлог лета, а потом је нестао. Полиција је објавила потерницу и

ухватила га после вишемесечне опсежне истраге током које
је сарађивала с колегама из
других градова. Овај манијак
се није задовољавао само силовањима, већ се иживљавао
над својим беспомоћним жртвама, а ухапшен је након што
је анализа ДНК трагова које је
оставио на лицу места показала да је реч о њему.

Ђорђевићу је то треће силовање старица у интервалу од
двадесет три године, с обзиром
на то да је за иста кривична дела осуђиван 1991. и 2003. године. На првом суђењу је кажњен
само са две године затвора јер
му је као олакшавајућа околност узето то што је имао само
двадесет једну годину. Други
пут су судије биле мање толе-

рантне према њему, па је кажњен с девет година затвора.
Када је ових дана после хапшења приведен на саслушање код
судије, бранио се ћутањем.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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СЕРИЈА САТИРИЧКИХ ВЕЧЕРИ У СЕЛИМА

ДАЋЕ БОГ ВИШЕ СМЕХА
Фокус аутора се креће
од социјале, преко
спорта, до љубави
У намери да подржи један од
најквалитетнијих фестивала
сатире у региону – качаревачку „Жаоку”, Дом омладине је
осмислио интересантан пројекат. Према речима координаторке ових активности и
стручне сараднице поменуте
установе Маје Георгијевске,
идеја је да се младима приближи атрактивна сажета литерарна форма.
– Циљ нам је да пре свега
деци предочимо основне напомене о афоризму, како бисмо у њима побудили инспирацију. Главни резултат треба
да буде што већи број пријава
на конкурс за учешће на наредном, шестом фестивалу
„Жаока” – истакла је Маја Георгијевска.
Пројекат, поред осталог,
подразумева и промоције нове
књиге познатог панчевачког
афористичара и оснивача наведене качаревачке манифестације Зорана Т. Поповића,
под насловом „Даће Бог, ако
Бог да”, за коју је (други пут у
каријери) освојио награду „Радоје Домановић”. Највише

Банатско Ново Село: ЈКП
БНС привео је крају посао
израде платоа испред румунске православне цркве. Група фолклораша и музичара
протеклог викенда је учествовала у кампу за проучавање традиционалне музике
и игре у Врднику.
признање за неко сатирично
дело му је у среду, 17. фебруара, у име седмочланог жирија
уручио председник Удружења
књижевника Србије Радомир
Андрић. Тиме је и званично
потврђен висок квалитет вишегодишњег рада наведеног
уметника, а сама књига обухвата разнолик спектар тема.
– За раз ли ку од мно гих
ко ле га, усред сре ђе них ис кљу чи во на по ли ти ку, мој
фо кус се кре ће од соција ле,
пре ко спор та, до љу ба ви.
Као афо ри сти чар, тру дим се

да свет посматрам из угла
малог чове ка – навео је награ ђени ау тор.
Прва промоција је одржана
у дворани „Аполо”, уз учешће
још једног чувеног сатиричара – Александра Баљка, а
претходно је, по традицији,
одржана претпремијера у
старчевачком Дому културе.
Након тога су уследила гостовања у Долову и Глогоњу, чији
су се мештани такође одазвали у солидном броју и одлично реаговали на духовите мисли панчевачког ствараоца.

Публика није штедела дланове, нарочито за афоризме: „Од
дедине пензије не можемо више да живимо. Мораћемо да
га запослимо”; „Децо, немојте
више да вас опомињем. Чим
се заврши порнић, правац на
спавање”; „Вежи коња где ти
газда каже, иначе ће га однети паук”.
Следећи наступ биће на
програму у Омољици у петак,
19. фебруара, а потом ће сатиричне вечери бити приређене
у Јабуци (22. фебруара) и Брестовцу (29. фебруара).

Ускоро трибине у Јабуци?

стубовима. Убрзо су настављени радови на припреми површине на којој треба да буду
конструисане трибине.

Дане Николић, генерални
секретар клуба, одговоран за
финансије, навео је да је за
то добијена сагласност град-

ског већника задуженог за
спорт.
– Урадићемо скицу на основу које ћемо, очекујем уз помоћ Града, поставити металну
конструкцију за тростепене
трибине. У прво време капацитет ће бити шездесетак столица од укупно двеста, колико
смо пре око пет година добили од ФК-а „Партизан”. На
крају, планирана је и надстрешница која би се спуштала с
постојећег зида. Трудићемо да
што више посла урадимо сопственим рукама, како се не
бисмо излагали непотребним
трошковима – најавио је Николић.

Најлепши славски колач је из Старчева

фију, а било је речи и о житију
Светог Трифуна. Своје производе су изложили пчелари, винари и воћари, док је неколико

креативних жена представило
аутентичне рукотворине.
Напослетку је прво место
освојила Старчевка Славица

Чикара, друге су биле „Новосељанке/Boboacele”, а трећа је
била Пекара Панчево. Најлепши штанд је имало удружење
жена из Владимировца, испред
МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице и поменутих Новосељанки. Најбољима су додељени пехари и дипломе, након
чега је приређена закуска, коју
су припремиле жене из „Неолита”. На трпези су се, наравно, нашли и поменути славски
колачи, а сав вишак је прослеђен Дому за децу и омладину
„Споменак”.
Манифестацију су помогли
Месна заједница Старчево и
десетак приватних предузетника.

РАДОВИ У ИЗВЕДБИ ЈКП-а БНС

Наставак уређења села
Захваљујући повољним временским приликама и труду
стално запослених радника,
као и лица ангажованих путем jавних радова Националне службе за запошљавање,
ЈКП БНС је у jануару привео

Страну припремио

Јордан
Филиповић

крају посао израде платоа испред румунске православне
цркве, који је започет крајем
прошле године асфалтирањем паркинг-простора.
Према речима директора
новосељанског предузећа Недељка Ерака, поменути радови
су обухватили постављање
ивичњака, нивелацију постоља за клупе и поплочавање
око сто педесет квадратних
метара платоа. Вредност ове

Долово: Месна заједница
прикупља документацију за
покретање јавне набавке за
изградњу паркинга у центру

селија” биће одржана у петак, 19. фебруара, у Дому
културе.
Иваново: Девето издање Међународног дана матерњег
језика биће одржано у понедељак, 22. фебруара, у 12 сати, у Дому културе. Школа
припрема документацију за
радове на постављању ограде
око спортских терена.
Јабука: Започето је реновирање ограде на фудбалском
игралишту; шест рефлектора
је постављено на помоћном
терену, а у плану је монтирање трибина. Удружење винара и виноградара „Грозд” је у
недељу, 14. фебруара, обележило славу Свети Трифун.
Бесплатни превентивни прегледи спроведени су у среду,
17. фебруара, у просторијама Месне заједнице.
Качарево: Двадесет девета
„Светска сланинијада” отворена је у четвртак, 18. фебруара, а трајаће до недеље, 21.
фебруара, у 18 сати. Председник Извршног одбора
Скупштине Месне заједнице
Богољуб Ђурица преминуо је
у шездесет првој години.

села. Комунално предузеће
се припрема за санирање
локалних путева. „Дани вина” су окончани у недељу,
14. фебруара, обиласком винограда удружења „Свети
Трифун” и завршном свечаношћу у Дому културе.

Омољица: Предавање за пољопривреднике су у Дому
културе приредили семенска
кућа „Декалб” и Институт
„Тамиш”. У истом простору
ће у петак, 19. фебруара, од
18.30, бити промовисана нова
књига афоризама Зорана Т.
Поповића, под насловом „Даће Бог, ако Бог да”.

Глогоњ: Ребалансом градског буџета Месној заједници је враћено око 320.000
динара намењених за опремање капеле. Омладинска
организација је спровела акцију добровољног давања крви, на коју се одазвало више
од двадесеторо људи. Годишња скупштина КУД-а „Ве-

Старчево: Манифестација
„Највећи славски колач”
одржана је у недељу, 14. фебруара, у великој сали Дома
културе. Изложба графика и
слика у техници акрилик
Египћанина Ајада Алнимера
биће отворена у петак, 19.
фебруара, у 19 сати, у галерији „Боем”.

IN MEMORIAM

Богољуб
Ђурица

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ЖЕНА „НЕОЛИТ”
Пету манифестацију „Најлепши славски колач”, након неколико година паузе, први пут
је организовало старчевачко
Удружење жена „Неолит”, уз
помоћ Дома културе и КУД-а
„Неолит”. У такмичењу одржаном у недељу, 14. фебруара, у
великој сали поменуте установе надметало се петнаестак
учесника. Међу њима се, поред појединаца и пекара, нашло и седам организација које
окупљају припаднице лепшег
пола из околних места.
Док је стручни жири процењивао квалитет узорака, текао
је програм у оквиру којег су
све старосне секције КУД-а
„Неолит” извеле по кореогра-

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Дом
културе је обезбедио материјал за просторије фото-кино
клуба, које су у изузетно лошем стању, а у реновирању
волонтерски учествују активисти СНС-а. Жене из села
се припремају за осмомартовску прославу.

НА ИГРАЛИШТУ ОФК-а „ЈУГОСЛАВИЈА”

Да добра воља и ентузијазам
постоје чак и у данашње, материјалистичко време, може
потврдити пример чланова
фудбалског клуба „Југославија” из Јабуке. Они су почели
сами да мењају ствари, у нади
да ће им ускоро притећи у помоћ и надлежни.
Пре неколико дана је њих
тридесетак, међу којима и првотимци, пионири и чланови
управе, најпре уклонило досадашњу, неупотребљиву ограду. Недуго затим она је продата у старо гвожђе, а од зарађеног новца прибављени су арматура и цемент за њено обнављање на већ постојећим

Месне актуелности

инвестиције износила је приближно 250.000 динара.
– На овај начин смо наставили мењање слике нашег места. Морам истаћи да смо се у
највећој мери ослањали на
новац добијен успешним пословањем, што можемо приписати одговорном приступу
наших суграђана и њиховом
правовременом измиривању
рачуна за обављене услуге –
навео је Ерак.

(1955–2016)
Након дуге и тешке болести у Качареву је преминуо Богољуб Ђурица, одборник у Скупштини града
Панчева и председник Извршног одбора Скупштине
МЗ Качарево.
Богољуб Бобан Ђурица
рођен је 1955. у Книну, а
у Качарево се доселио 26
година касније. Радио је
у пред у зе ћу „Јан ко Ли сјак” и у више приватних
фир ми, а 2008. го ди не
био је при ну ђен да се
превремено пензионише.
Пре тога је био активни
спор ти ста и за па же ни
фудбалер, поред осталог
и „Чукаричког” и новобеоградског „Радничког”. У
ПУПС-у је био од оснивања 2006. године, а био је
и председник месног одбора и члан Градског одбора те партије.
Иако га је тешка болест
дуго ломила, до последњег
момента имао је жеље, воље, елана и истанчани осећај за опште добро. Није
му тешко падало да се
прихвати важних послова
с циљем напретка његовог
места иако тај ангажман
није подразумевао никакву материјалну надокнаду. Напротив, не штедећи
се, предњачио је у борби за

бољу свакодневицу; истицао се по креативности и
иновативности; био је увек
спреман да саслуша, искаже принципијелни став и
подржи сваки разуман
предлог.
У том погледу велике заслуге има и за изградњу
пута који спаја Качарево с
међународним правцем за
Румунију, повезивање качаревачког водовода с
градским, замену азбестних цеви на тој мрежи и
многобројне активности у
вези с подизањем нивоа
квалитета живота у селу.
И поред тога што је био
волонтер, свакодневно је
долазио у просторије Месне заједнице, примао грађане и покушавао да им на
разне начине помогне.
Његов прерани одлазак
несумњиво је ненадокнадив губитак за породицу
Ђурица, али је сигурно да
ће ширина душе којом је
пленио недостајати и сваком оном ко га је познавао.
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Музика
Петак, 19. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: фестивал „Moonwalk”. Наступају: „Енси ин”, „Рефлекси”,
Милена и Коста, Саша и Милан, „The Sand”, „Пројекат”,
„Контраудар”, „Клотљуди”, „Млади Џек”, „Holloklok” и „Phobos”, а специјални гости су „Прстен”, „Transeen” и „Цензура”.
Субота, 20. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: фестивал „Moonwalk”. Наступају: „Blues Delivers”, „Ph
Band”, „Магацин”, „Валхала” и трио Банета Глувакова.
Среда, 24. фебруар, 17 сати, Клуб за одрасла и стара лица
(Јосифа Маринковића 25): концерт ученика МШ „Јован
Бандур”.

Изложбе
Уторак, 23. фебруар, 19 сати, Народни музеј: гостујућа изложба „Ташнице” Музеја примењене уметности.
Четвртак, 25. фебруар, 19 сати, хол Дома омладине: студентска изложба Александра Ковачевића.

Представе
Понедељак, 22. фебруар, 19.30, сцена Културног центра: позоришна представа „Код општег места лево” УК „Вук Стефановић Караџић”, по тексту и у режији Радивоја Козомаре.

Књижевност
Среда, 24. фебруар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција романа „На погрешној страни реке”
Милоша Латиновића. Учествују: Жељко Јовановић и аутор.

Програм за децу
Субота, 20. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
„Позоришни матине суботом” – представа за децу „Сто му
громова, постао сам мајка” позоришта „Лане” из Кикинде.
Четвртак, 25. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Тајне Дунава”.

Филм
Уторак, 23. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра:
премијера кратког играног филма „Ноћна линија” нашег суграђанина Марка Бацковића.
Среда, 24. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: „Филмска среда” (Дом омладине и ПАФФ) – филм
„Анплагд” Младена Ковачевића. Улаз слободан.

Тематски програм
Петак, 19. фебруар, 19 сати, Градска библиотека: предавање и радионица о односу између медитације и музике.
Културни центар

пет суб нед пон

ДОБРИ ДИНОСАУРУС (3Д,)

16.00

МЕДА СА СЕВЕРА
ДЕДПУЛ

уто сре чет

16.00 16.00
18.00 18.00 18.00
20.00 20.00 20.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Снови прошлих времена”
Хулије Наваро
Узбудљив портрет бурних
времена и дешавања, сатканих од издаје и патње. У
комплексном историјском
контексту, од Руске револуције до модерног доба, у
путовању које нас води од
Санкт Петербурга до Израела, преко Варшаве и Париза, Хулија Наваро исписује епску авантуру двеју
породица осуђених на сукобе, дарујући нам дирљиву и несвакидашњу причу о
храбрим људима који су
превазишли разлике захваљујући необичном пријатељству.
Док окрећемо странице
ове књиге, удишемо интензиван мирис дима египатских цигарета, непца
нам уживају у укусу колача од пистаћа, а поглед лута ка сунцу које се у сутон
пресијава на сребрнастим

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АНТОНИЈЕ ПУШИЋ АЛИЈАС РАМБО АМАДЕУС

ВЕЧЕ ГЛОМАЗНЕ ПОЕЗИЈЕ
И СУМЊИВОГ ЏЕЗА
Када су се, почетком јануара,
појавиле информације о извођењу „Вечери гломазне поезије”
у Културном центру Панчева,
многи поштоваоци стваралаштва Рамба Амадеуса и нашег
суграђанина маестра Ивана
Алексијевића забележили су
петак, 26. фебруар, у 20 сати,
као догађај који се не пропушта.
Као припрему за то, „Панчевац”
вам доноси краћи разговор са
Антонијем Пушићем.
ПАНЧЕВАЦ: Какав ће бити
ваш наступ у Панчеву? Шта
публика може да очекује?
А. ПУШИЋ / РАМБО: То ће заправо бити „Вече гломазне поезије и сумњивог џеза”. Већ
радни наслов доста говори. Ја
ћу читати своје најдуже текстове, које нисам никад успио да
научим напамет, а Иван ће
пратити на клавиру пригодним
мелодијама. Међутим, понекад ће се прикључити и бубњар
и контрабасиста, без озвучења... Хоћу да створим некакав
кросовер пријатног, позоришног звука и џез клуба. Први
пут ћемо то тако радити у Панчеву и Панчевци имају прилику да присуствују том експерименту, надам се успјешном.
• Дуже од годину дана прире-ђујете „Вечери гломазне
поезије”. Једном приликом сте
рекли да је то нека врста водвиља. Да ли је то одговарајућа
форма овде и сада? Због чега?

ФОТО ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВ

Културни телекс

Петак, 19. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

– Па још тражим форму, нисам скроз задовољан. Свакако да
ће звук контрабаса унијети мало
додатне поетике, видјећемо.
• Шта је гломазна поезија?
Како, када и колико дуго је настајала?
– То су сви они моји предуги
и рогобатни текстови које је
немогуће било укомпоновати у
пристојну пјесму. Многе од
пјесама су током година снимљене и издате су, али је текст
некако остао у другом плану,
претоварен с превише ритма и
музике. Сада покушавам да им
нађем одговарајући третман.
• Како бисте оценили сарадњу са Иваном Алексијевићем?
– Иван је музичар свјетске
класе, држи сву музику у малом
прсту, с њим је врло удобно радити. Њему је све јасно, у пола
ријечи разумије шта је потребно, а његова рјешења су увијек
боља од мојих предлога. Савршен сарадник. Имам ту срећу
да воли да ради са мном. Алексијевића траже на све стране, па
је права срећа што увијек има
времена за сарадњу са мном.
• Пре два-три месеца сте објавили албум „Врх дна”. Јесте
ли задовољни реакцијама публике и, уопште, како бисте га
ви сами оценили?
– Моји албуми, нарочито текстови, моја су аутотерапија, па
кад поврх тога још и пјесме
нађу своју публику, за мене је
то двоструко задовољство.

МИЛОШ ЛАТИНОВИЋ У ПАНЧЕВУ

ГОСТОВАЊЕ ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ УЛУС

На погрешној страни
реке

Митологија
монументалног

Након наступа у пет српских
градова током фебруара награђивани аутор „Вулкан издаваштва” Милош Латиновић
представиће свој роман „На
погрешној страни реке” у Галерији Бате Михајловића у
среду, 24. фебруара, у 19 сати.
Како је наведено у најави,
„На погрешној страни реке” је
роман о немогућем сусрету и
људским судбинама. „У једном тренутку су на две стране
реке у међусобно сукобљеним
војскама били млади Ернест
Хемингвеј и наш песник Душан Васиљев. Река је Пијава
на северу Италије, време је
ужасног сукоба у Првом светском рату, свет је изобличен и
разорен, али у њему ипак постоје два ентузијазма. Једном
припада победнички херои-

зам, други је на страни пораза
– велики животни промашај
песника из Баната који је опевао епоху и прерано умро.”

Изложба „Митологија монументалног”, која обухвата дела
из збирке Народног музеја Панчево, биће отворена у среду, 24.
фебруара, у 19 сати, у галерији
УЛУС у Београду. Суграђани су
ту поставку могли да погледају у
новембру 2013. године у панчевачком Народном музеју.
„Изложене слике су део опуса
аутора који стварају у деценијама после Другог светског рата,
надовезујући се на међуратни
период и настављајући модернистичку замисао слике у кључу умереног и високог модер-

низма. Зора Петровић, Милан
Коњовић и Петар Лубарда су
самосвојни аутори афирмисани
још у међуратном периоду. Послератно раздобље представља
време њиховог зрелог стваралаштва. Лазар Вујаклија, Стојан
Ћелић и Зоран Петровић су чинили део ’Децембарске групе’,
уметничке асоцијације настале
средином педесетих година
прошлог века, залажући се за
слободнији приступ, након идеолошки диктиране епизоде социјалистичког реализма”, наводи се у најави догађаја.

„КЕКЕЦ” У ПРЕКООКЕАНСКОЈ КОРЕСПОНДЕНЦИЈИ

Стигла пошта из Бразила

листовима маслина. Истовремено осећамо страх,
неправду и кривицу, и сведоци смо неспособности
обичних људи да премосте
дубок јаз између супротстављених верских убеђења и друштвених стилова.

Два читаоца који до среде, 24. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Између којих друштвених стилова је највећи јаз код
нас?”, наградићемо по једним примерком књиге „Снови
прошлих времена” Хулије Наваро. 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.

На адресу вртића „Кекец” пре
петнаестак дана стигла су 23
писма из далеког Бразила.
Свако од њих је адресирано на
неког од двадесет троје четворогодишњака из групе коју воде васпитачице Александра
Фишер и Љиљана Марков. А
све је почело с вртићким пројектом „Путујем по свету, упознајем планету”.
– Сваке године одаберемо
неку земљу о којој учимо. Прошле године су то били Хаваји, а
сада смо „путовали” у Бразил.
Око нове године смо разговарали о честиткама и писмима за
Деда Мраза, када је једна од девојчица дошла на идеју да деци
из Бразила пошаљемо новогодишње честитке – присећа се
Александра Фишер.
То ју је натерало да седне за
рачунар и потражи начин да
испуни оно што је с децом до-

говорено. Тако је налетела на
чланак у новинама у којем се
помиње школа „Tik Tak Toe”
из Сан Карлоса у Бразилу, која је сакупила помоћ за људе
из Обреновца након што је тај
град био поплављен. Успела је
да ступи у контакт са Српкињом која ради у тој школи, а

резултат је био договор да четворогодишњаци из „Кекеца”
и ученици од девет и десет година из бразилске школе једни другима пошаљу честитке,
писма и цртеже.
– Деца су била одушевљена
када су добила дописнице из
једне тако далеке земље. Упо-

знала су се са слањем поште,
разговарали смо о томе како
путују писма преко океана и
све у свему било је то једно
дивно ишчекивање одговора
издалека – објаснила је Александра Фишер.
Пошто је контакт успостављен, у плану је дружење с децом из Бразила преко „Скајпа”,
а ускоро ће четворогодишњаци
из „Кекеца” присуствовати
свом првом он-лајн часу португалског језика. Наредне године
та група ће учити о Африци.
Није искључено да ће дописнице из нашег града стићи и до
тог континента.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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СЛЕДИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ „MOONWALK”

АФИРМИСАНИ И ОНИ КОЈИ ТЕК ДОЛАЗЕ
Током два фестивалска
дана наступиће чак
осамнаест састава
Манифестација
проистекла из концерата
„Оливеру у част”

ФОТО ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ МАЧАК

Фестивал „Moonwalk”, који ће
бити одржан у петак и суботу,
19. и 20. фебруара, од 21 сат, у
дворани „Аполо” Дома омладине, првенствено је замишљен као место за афирмацију младих музичара и бендова.
Организатор те манифестације је удружење „Панарт”, а фестивал је проистекао из концерата под називом „Оливеру у
част”. Након прве вечери, на
којој ће наступити неафирмисани састави, у суботу, 20. фебруара, свираће добро познати
бендови: „Blues Delivers”, „Ph
Band”, „Магацин”, „Валхала” и
трио Банета Глувакова.
За неке од младих музичара
публика је чула, а неки су широј јавности непознати, тако да

„Млади Џек”

„Пројекат”
је ово идеална прилика да их
упознамо и пре но што се у петак попну на бину и засвирају.
„Рефлекси”, „Енси ин”,
„The Sand”
Међу првима ће се представити „Рефлекси”, група коју чине
ученици ОШ „Јован Јовановић
Змај” — Урош Анђелевски, Ада
Бркић и Максим Крумес. Они
су досад свирали на различитим догађајима, тако да су
одавно победили трему од јавног наступа. У бенду „Енси ин”
су Евгенија и Симона Месарош. Оне не крију задовољство
што ће наступити на фестивалу који је настао из концерата
посвећених њиховом тати
Оливеру Месарошу.
– То је први пут да певамо саме, до сада смо наступале само
с хором. Желимо да наставимо
да пишемо песме и смишљамо
музику — рекла је Евгенија.
Група „The Sand” на фестивалу ће извести песме „Погледај
око себе” и „Heartbeat”. Чланови бенда су ученици Музичке
школе „Јован Бандур”, а поред
класике, како су рекли, одувек
их је привлачила и рок музика.
Овај бенд је настао пре шест ме-

сеци, спонтано, из дружења на
кеју, а његови чланови намеравају да неке од ауторских нумера објаве на каналу „Јутјуб”.
„Пројекат”, „Млади Џек”,
Коста и Милена
Вукан Потежица и његов састав
„Пројекат” извешће неколико
ауторских нумера на фестивалу
„Moonwalk”. Реч је о квартету
(кларинет, бас-гитара, гитара и
бубњеви) који постоји годину
дана и тренутно се припрема за
турнеју по Србији, заједно са саставом „Љубичице”.
— Волимо све врсте музике
и стварно се трудимо да будемо што разноврснији. Већина
нас се спрема за студије кла-

сичне или џез музике, одрастали смо уз рок музику, а на
нас утиче и народна музика
разних земаља и култура - објаснио је Вукан Потежица.
И „Млади Џек” ће се представити својим нумерама, које
се крећу изме у гранџа, њу вејва и хард рока. Ускоро ће бити
објављен спот за његов први
сингл, а бенд планира активно
учешће на свиркама и објављивање првог албума. Како је
рекао фронтмен тог састава
Лука Џ. Јовановић, радују се
наступу на „Moonwalk-у”, јер
ће их панчевачка публика чути
на мало бољим појачалима.
Коста Негован и Милена
Томић искористиће ову прилику да подсете на Ђорђа
Младеновића, који више није
међу нама, и на његове ауторске поп баладе. Како су рекли,
том приликом ће премијерно
извести песме „Визије”, „Сећања” и „Циркус”.
Поред наведених група, 19.
фебруара ће наступити и: Саша
и Милан, „Контраудар”, „Клотљуди”,„Holloklok” и „Phobos”, а
специјални гости ће бити „Прстен”, „Transeen” и „Цензура”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Радикалност љубави”
Срећкa Хорватa
Срећко Хорват, хрватски
филозоф, писац и преводилац, у књизи „Радикалност љубави” полази од тезе да револуција и љубав
имају нешто заједничко:
као што није довољно окупирати трг или поставити
барикаду, тако није довољно ни само флертовати или
често мењати партнере.
Како бисмо спознали „радикалност љубави”, потребно је нешто више. Бити веран идеји револуције
или љубави значи пре свега
изградити нови свет, а кроз
изградњу новог света отвара се и могућност за изградњу нас самих. И обрнуто: тек ако себе изградимо
као другачије и боље људе,
можемо градити другачији
и бољи свет, и у револуцији
и у љубави.
Осврћући се на сексуалну еманципацију у време
Октобарске револуције и
каснију репресију, на Че
Геварину дилему између
љубави и револуционарне
пожртвованости, те на период ’68 (од комуна до терористичких организација)
– Срећко Хорват нам пружа
могући одговор на питање

зашто су се најрадикалнији
револуционари, попут Лењина и Чеа, плашили радикалности љубави.
У свом трактату о љубави
хрватски филозоф поставља питања: шта би се десило кад бисмо могли да
прошетамо револуционарном историјом 20. века и
поставимо протагонистима наизглед наивна питања о љубави, као и шта је
толико радикално у конзервативном схватању љубави и зашто нема љубави
у култури 21. века? И нуди
могуће одговоре.

Два читаоца који до среде, 24. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Зашто нема љубави у култури 21. века?”, наградићемо по једним примерком књиге „Радикалност љубави”
Срећкa Хорватa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Делфи”.

„The Sand”

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.

ПОВОДОМ СВЕТОГ ТРИФУНА / ВАЛЕНТИНА

Кад песме добију крила
Наше суграђанке Милосава
Павловић, Иванка Радмановић
и Гордана Влајић приредиле су
пријатно мултимедијално вече, првенствено посвећено
поезији, у петак, 12. фебруара, у Свечаној сали Народног
музеја, поводом Св. Трифуна
односно Св. Валентина, под
називом „Крилате песме и
пријатељи”. Том приликом је
отворена пратећа изложба
фотографија „Два” Немање
Воркапића и Богдана Здјелара, а за музички угођај је била
задужена харфисткиња Сара
Влајић.
Иницијаторке догађаја – три
панчевачке песникиње – иначе
другарице још од гимназијских дана, акцију заједничког
читања, под називом „Крилате

песме”, отпочеле су пре годину дана и од тада су тај програм изводиле по Србији и
Македонији. Како је објаснила
Милосава Павловић, њихове
поетике и начин читања су

различити, а само смењивање
различитих гласова на сцени
доприноси динамици и занимљивости самог догађаја. Будући да су приликом сваког
наступа имале бројну публику,

Гордана Влајић је закључила
да прича о томе како људи не
воле поезију једноставно не
стоји. Иванка Радмановић, која се може похвалити недавно
освојеном наградом „Милан
Ракић” за књигу „Рајски кавез”, најавила је нова крила за
„Крилате песме”, која би, ако
се стекну услови, могла да „понесу” песникиње у Праг,
Шведску и Швајцарску.
Немања Воркапић је објаснио да је његовим фотографијама и песмама трију ауторки за јед ничка енергија.
Како је рекао, метафорички,
на његовим фотографијама су
приказане мисли које лете
(актови с платном), као што
су њихове песме мисли с крилима.

ПРЕДАВАЊЕ О 1848/49. У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Книћанинове и Косанићеве заслуге
Никола Влајић, саветник етнолог у Заводу за заштиту споменика културе, одржаo је 9.
фебруара двочасовно предавање о улози Стевана Петровића
Книћанина и Адама Косанића
у српском народном устанку
из 1848/49. године. Свечана
сала Народног музеја, која је
том приликом била дупке пу-

Портрет Адама Косанића

на, није случајно одабрана као
место за реализацију тог догађаја. Како је рекао Влајић, у
њој су, у оквиру Магистрата,
дуже или краће боравили сви
актери узбудљиве приче о
1848/49. години.
Циљ предавања био је осветљавање једне историјске личности о којој се не зна много, а

за историју Панчева је битна
колико и Стеван Книћанин.
Реч је о Адаму Косанићу, чији
су портрет из фонда Православне црквене општине многи окупљени том приликом
били у прилици први пут да
виде.
– Новонастало пријатељство и заједничка борба на-

родног пуковника Стевана
Петровића Книћанина и царског аустријског капетана
Адама Косанића резултирали
су успесима на бојном пољу,
од којих се посебно истиче величанствена победа и одбрана
Панчева 2. јануара 1849. године. Обе наведене личности
проглашене су почасним грађанима нашег града, а назив
„Панчево – Српска Спарта” добијен у то време егзистира и
дан-данас – навео је Влајић.
Публика је могла много да
чује и о атмосфери која је у то
време владала у Панчеву, те о
другим актерима значајним
за те године. Одређену пажњу
предавач је посветио патријарху Јосифу Рајачићу, Стевану Шупљикцу, Јохану Јозефу
Радецком, али и Илији Гарашанину, као и литератури у
којој се помиње Панчево у народном устанку 1848/49. године.

МОЈ

избор МОЈ

Чари новог дана
Тања Глигоријевић,
ликовна уметница
Киша, сиво неко време,
суморно. Како подићи
расположење, како убацити радост у суморан
дан? Затворени у четири
зида, лењи и поспани.
Није важно да ли је кишовито или сунчано,
увек се можемо добро
провести и уживати у чарима новог дана. Сваки
тренутак нашег живота
је важан и непоновљив,
па учинимо га онда ако
не незаборавним, оно
бар опуштајућим, уз неку добру књигу, можда
неки филм или боравак
у омиљеном кафићу, уз укус
и мирис топле кафе.
Пред вама је нов и непоновљив дан. Дивно време за
опуштајуће штиво, неку добру књигу, рецимо романтичну, као што је „Молитва
за краљицу” Ен О’Брајен,
пуна заплета, туге и радости, страха и храбрости, љубави и страсти. Дивна књига
за разбибригу. Можда је и
овакво време одлично за
едукацију и читање озбиљнијих дела, као што су „Сећања, снови и размишљања”
Карла Густава Јунга. То је
сјајна аутобиографију Карла
Г. Јунга – лака за читање, а
доноси нам много сазнања о
нама самима. Ако вам се не
чита, можда бисте више
уживали у неком добром
филму. Зима још увек траје,
час је топло, час хладно, сви
прижељкујемо топлије дане... Стога препоручујем
„Моју велику грчку аванту-

ру”, сјајан филм, комичан,
романтичан, а ако никад
нисте били у Грчкој, у Атини, у њему је приказан један
део тамошњих античких
знаменитости. Можда ћете
добити идеју за летовање.
Уколико вам се не остаје
код куће, препоручујем вам
кафић „Воз” на нашем кеју,
дивно место. Ако је сунчан
дан, обавезно седите напољу, увалите се у столице које више личе на лежаљке и
уживајте у птицама, води,
ветру. Сјајан осећај. Ако све
ово не можете, загрлите своје ближње, спремите леп доручак или ручак, уживајте у
малим стварима, у новом
дану и радости која вас чека. А можете прочитати
„Панчевац”, који, између
осталог, има диван преглед
културно-уметничких дешавања у граду. Сигурна
сам да ћете у некима од њих
уживати.
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ОД ТРАКТОРА ДО СУПЕРАУТОМОБИЛА

БЕСПОСЛЕНИ САОБРАЋАЈЦИ

За све је „крив” Енцо
Велика дела и подухвати у
историји човечанства настајали су захваљујући жељи, истрајности и одлукама појединаца који се нису либили да
реализују своје идеје. Један од
таквих ентузијаста је и Феручо Ламборгини…
Незадовољни власник
Италијан из Модене „заразио”
се аутомобилима и моторима
још током Другог светског рата,
па је по повратку кући отворио
мали сервис за поправку моторних возила. У тој области тада
није постојао велики број трактора иако је потреба за њима
била очигледна, јер је Модена
била значајна пољопривредна
област. Како није имао превише
новца да инвестира, Ламборгини је одлучио да од напуштених
војних возила направи трактор,
што му је пошло за руком за само месец дана.
Италијанска економија се
полако опорављала од рата, а
самим тим је потражња за
Ламборгинијевим тракторима
расла. Он одлучује у том моменту да конструише и направи свој мотор за трактор. Током 1960. године посао знатно
напредује, што говори и податак да се месечно производило 400 трактора. Исте године,
поред пољопривредне меха-

Први званичан сервис за аутомобиле отворен је још
1899. године у америчкој
држави Охајо.

низације, компанија започиње
и производњу клима-уређаја и
система за грејање објеката.
Отприлике у том периоду
успешног индустријалца су почели да занимају и аутомобили. Наиме, поседовао је аутомобиле „масерати” и „ферари”,
али никад није био претерано
задовољан њима, поготову њиховим моторима. Управо тада
почиње позната прича о проблемима које је Феручо Ламборгини имао с квачилом на
свом „ферарију 250 ГТ”.
Фабрика „Ферари” се налази у Модени, а Ламборгини

одлучује да посети оснивача
и власника Енца Ферарија и
предочи му проблем који има
са својим моделом 250. Помало сујетни Енцо Ферари
није желео да прича са својим колегом, тврдећи да је са
аутомобилом све у реду. Тада
је незадовољни власник преломио, јер је био убеђен да
све што Ферари може да направи, он може засигурно боље. Произвођач трактора започиње рад на свом првом
мотору са дванаест цилиндара у „ве-распореду”.
Главобоље за конкуренцију
За помоћ у пројектовању
обратио се талентованом инжењеру Ђампаолу Дијали, који је већ имао искуства са
овом врстом агрегата радећи
за „Ферари”. Првенац из фабрике „Ламборгини” имао је
четири брегасте осовине, кратак ход и четири вентила по
цилиндру, што је резултовало
снагом од, тада невероватних,
350 „коња”. Тај агрегат, како
ће време показати, постао је
основа за све моторе који ће
се у будућности правити у фабрици „Ламборгини”. Направљена је и каросерија и први
аутомобил је био завршен...

Модел је назван „ламборгини 350 ГТВ” и први пут је приказан јавности на сајму у Торину 1963. Продаја је почела
наредне године, и то веома
успешно – 130 примерака је
нашло своје купце. Током шездесетих све је указивало на
то да нову ауто-компанију чека неописив успех. Направљени су и нови модели 400 ФТ и
400 ГТ2, а име „Ламборгини”
постаје светски познато.
Успешна продаја аутомобила
и трактора донела је Феручу
Ламборгинију знатну зараду,
а задовољни власник даје својим инжењерима нови задатак: конструисање и развој
новог аутомобила – „мјура”.
Поменути модел је био испред свог времена и по дизајну и по перформансама. Конкурентске фирме „Масерати”
и „Ферари” су сада већ схватиле да имају великог и успешног конкурента. Прототип
„мјуре” је у Торину 1965. први
пут приказао лично Феручо.
Посетиоци су могли да виде
само каросерију, јер је мотор
био монтиран попречно на
средини возила, што се до тада могло видети једино на болидима „Формуле 1”.
(Наставиће се)

Тридесет година након
отварања тог сервиса компанија „Бјуик” је постала први
произвођач који је у свој модел уградио електричне показиваче правца. Прекидач
за „мигавце” се налазио поред мењача на волану, а сигнализација је постојала само
на задњем делу возила. Годину дана касније „Бјуик”
поставља показиваче и на
предњи део својих аутомобила, уз побољшања у виду
механизма који аутоматски
искључује трепћуће светло
након скретања.
Претпостављамо да сте чули да су медији у Северној
Кореји за време Светског
првенства у фудбалу објавили вест да је њихова репрезентација победила Бразил.
Ово је само једна од чудних
и апсурдних ствари у вези с
том државом. Наиме, бити
власник аутомобила у Северној Кореји практично је
немогуће, јер закони тако
диктирају. На хиљаду ста-

новника регистровано је једанаест аутомобила, а саобраћаја у главном граду готово да нема. И поред тога,
на свакој раскрсници стоји
по један саобраћајни позорник, који практично не ради
ништа. Ако изузмемо аутобусе јавног превоза и бициклисте, саобраћајци у Пјонгјангу усмеравају аутомобил
на свака три до четири дана.
Један од података који говоре о величини Њујорка јесте
број паркинг-сатова, односно
места за паркирање у самом
центру града – Менхетну. У
том делу највећег града на
Источној обали постоји
16.500 места за паркинг.
Тенденција развоја цивилизације не мора да значи
само раст у сваком смислу.
Чињеница је да данас на
путевима има више возила
него пре неколико деценија, али у неким земљама се
то не односи и на инфраструктуру. Наиме, у Великој Британији је седамдесетих година прошлог века
постојало око 37.000 бензинских пумпи. Данас их
има око 8.500.

- - - - - САОБРАЋАЈНИ БОНТОН - - - -

„БЛИЦАЊЕ” ФАРОВА

Понашање у сао браћају
много говори о вама, јер
онако како се понашате за
управљачем свог аутомобила, вероватно поступате и у
другим ситуацијама и на
другим местима. Мно ги
нервозни возачи најчешће
користе сирену, али и „блицање” фаровима како би из
траке „померили” спорије
возило или натерали некога да крене иако се на семафору није упалило зелено
светло.
Осим у овим непријатним околностима, правилна
употреба светлосне сигнализације има своје значење,
а возач који је упознат с тим
примиће „поруку” од других учесника у саобраћају.
Уколико желите да захвалите некоме јер вас је пропустио или ви желите некога да пропустите, упутићете
кратак сигнал фаровима.
Ако возачу који се креће
вама у сусрет желите да
скренете пажњу да је заборавио да укључи светла, искључићете своје фарове и поново ћете их укључити. Исти
поступак, али светлима за

маглу, упућује возаче да наилазе на саобраћајну деоницу
на којој је слабија видљивост
због магле или је потребан
додатни опрез услед других
непогода.
Два кратка „блица”, као
што један број возача и зна,
указују на радарску контролу према којој се крећете.
Напомињемо да је употреба
ове сигнализације, односно
упозорење на саобраћајну
полицију законом кажњиво, па се може десити да сте
упозорени на саобраћајну
незгоду или неки други
проблем на путу. Возило
којем у току вожње откаже
управљач, кочница или неки други битан систем, упозориће остале учеснике у
саобраћају да обрате пажњу
на њега непрекидном серијом светлосних сигнала и
имаће укључене све показиваче правца.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 19. фебруар 2016.
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АПАРАТИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ВОЛКСВАГЕН
поло,
бензин, 2003, на име
купца. 061/297-51-59.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ пасат караван, 2000. годиште, металик сив, опрема све,
одличан. 064/206-55-41.
(214269)
ПРИКОЛИЦА седам тона, преса „пољострој”,
шпартач четвороредни
килдер, 2.9 м. 013/629204. (2143269)
СИТРОЕН, половни делови, Панчево. 064/02267-13. (214327)
ГРАНДЕ пунто 1.2,
2005. годиште, троје
врата, прешао 100.000
км.
065/449-87-75.
(214362)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007.
годиште, троје врата,
атестиран плин, власник.
064/130-36-02.
(214529)

ОТКУП свих врста возила од 80 до 1.500 евра,
продаја половних делова.
069/203-00-44,
064/552-31-10. (213481)

ТВ половни, свих величина, замрзивач са фиокама, усправан. 348975,
066/348-975.
214394)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2003/4, купљен у Делти,
петора врата, власник.
064/130-36-02. (214529)

КУПУЈЕМ све врсте путничких, теретних, комбија, небитно стање, марка, тип, од 100 до 3.000
евра. 068/423-95-60.

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607.

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (214557)

КУПОПРОДАЈА

ЗАСТАВА 101 скала 55,
1996, истекла регистрација, у возном стању.
064/130-36-02. (214529)
ОМЕГА 2.0, 1988, плин
атестиран, регистрован
до
октобра
2016.
064/197-28-24. (214589)

КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра. Исплата одмах. 065/80911-83. (214552)

ОГРЕВНО дрво за ложење, буква, багрем, 3.500
динара. 063/891-72-54.
(212480)

ЈУГО 2002. годиште, корал ин, атестиран плин,
1.1, ЕФИ. 066/344-657.
(2143879

ОПЕЛ зафира, 2002. годиште, регистрован, у
добром стању, седам седишта, дизел. 063/82329-61. (214456)
НИСАН примера, караван, 1997. годиште, бензинац, управо регистрован.
065/333-55-25.
(214478)
РИО караван, 2002. годиште, фабричко стање,
94.756, клима, замена,
1.950. 065/809-11-83.
(214552)
ЗАСТАВА 101, 1991. годиште,
регистрован
плин до 2019, томос аутоматик 3. 064/212-3294. (214558)
ГОЛФ 4, 1600 кубика,
бензин, гас, 2000. годиште, регистрован до 20.
јануара 2017, 2.300
евра.
063/247-346.
(214522)

ПРОДАЈЕМ тронедељне
пилиће и луковице кале,
виолета 060/019-75-04.
(СМС)
НА ПРОДАЈУ мушко теле сименталац, старо
два и по месеца.
064/298-93-87. (СМС)

ЗАСТАВА 10, 2006. годиште, тек регистрован,
може замена за јефтинији. Тел. 063/818-7544. (214381)

ПУНТО 2002. годиште,
1.2 кубика, бензинац,
очуван. Тел. 060/01387-67. (214420)

ПОНУДА

ДРВО за ложење, повољно, багрем, буква, цер.
061/320-28-02. (212480)

ФОЛКСВАГЕН
поло,
2005. годиште, 1.4 дизел, одлично стање, вреди погледати, 3.200
евра.
066/460-288.
(214649)
ПЕЖО 106, 1996. годиште, одличан, власник,
одјављен. 066/460-288,
цена 680 евра. (214649)
ОПЕЛ вектра 2.0 и,
1989, лимузина, плин,
алу фелне, дуго регистрован,
власник.
062/286-031. (214656)
СИТРОЕН саксо 1.1,
2002, 3 В, регистрован до
августа 2016. Велики сервис, одличан, повољно.
065/910-35-35. (214656)

КУПУЈЕМ возила до
1.000 евра, позив или
СМС.
061/243-48-22.
(214644)

МАШИНЕ

СЕТВОСПРЕМАЧ, 2.9 м,
ИМТ
дупло
витло.
063/864-12-14, 013/378218. (214570)

ОТКУП свих врста возила и катализатора, продаја делова. 063/782-8269. (213481)

БАГРЕМОВА и церова
дрва
на
продају.
060/603-32-32. (213497)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, услужно печење на дрва, ражањ.
064/997-79-09. (214045)
ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу. 064/848-8422. (213943)

ЕЛЕВАТОР за кукуруз 9
м, врло мало коришћен,
Долово. Тел. 064/56161-14. (214600)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, буква, 4.000 динара, храст, цер и багрем,
3.800. 061/233-28-67.
(213952)

ГАРАЖЕ

ПОЛИЦЕ за СТР, продајем.
063/803-05-12.
(214334)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ПОВОЉНО огревно дрво, багрем, буква, храст,
3.300 динара. 065/50156-51. (213250)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу, Котеж 1. 064/20986-87.
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069/409-83-42.
(214460)

ПРОДАЈЕМ леп очуван
регал и гарнитуру за
дневни
боравак.
063/160-64-15. (214360)
ПРОДАЈЕМ тросед и
двосед, регал, кауч и две
фотеље. 013/348-721,
063/120-37-75. (214430)
ПРОДАЈЕМ справу за
вежбање
гладијатор.
064/444-66-73. (214382)
ПРОДАЈЕМ половну вунену магнетну подлогу,
лечи реуму. Контакт.
063/692-010. (2143749
ПРОДАЈЕМ девет трпезаријско-канцеларијских столица, врло квалитетне и лепе. 061/11098-10, 346-279. (214423)

КРАЉИЦА пећ, 16 струњача за фитнес, две нове
блажујке. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (214447)
ПРЕОСТАЛА огревна
дрва, буква, багрем, цер.
061/624-19-84. (214463)

ТЕЛЕВИЗОР,
купљен
нов, сточић мали собни
и лустер. 062/847-13-62.
(214465)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал, гарнитуру мојца,
витрину, комоду, сто +
четири столице, спаваћу
собу комплет, комплет
кухињу, дечја колица,
телевизоре, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, тепихе, половне ауто-гуме, бицикле, разно.
063/107-78-66. (ф)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97,
371-568. (214523)
ПРОДАЈЕМ букова дрва, багремове сеченице
са услужним сечењем.
„Топлина”, 063/364-310.
(214566)

ПРОДАЈЕМ врата, кауч
и фотељу на развлачење.
013/373-202.
(214568)
АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, алуминијумска
врата половна, АЛ ПВЦ
столарија. 063/801-8476,
065/801-84-76.
(214564)
ПРОДАЈЕМ шиљеже.
064/380-56-30.
(214553)
ПРОДАЈЕМ двосед, повољно. Тел. 332-527.
(214563)

СУДОПЕРА с радним
висећим, микроталасна,
фрижидер, електрични
шпорет, судо-машина,
двосед, регал, комода,
ормани, писаћи сто, теписи. Тел. 063/861-8266. (214495)
СВИЊСКЕ
полутке,
прасићи, јелке за цеђење пилића. 065/614-7440, 633-250. (21412)
РАСАДНИК украсних
четинара,
Качарево.
065/820-90-15. (214514)
БРИКЕТ, висококалоричан еколошки огрев од
храста и букве, преостале количине. 061/29691-67. (и)
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КУПОПРОДАЈА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ кухињске
елементе са судопером,
ел. шпорет, аспиратор.
Тел.
064/255-62-32.
(214586)

КУПУЈЕМ половно: столице, столове, кухиње,
тепихе, шпорете, фрижидере,
остало.
066/900-79-04. (214355)

ВЕШ-МАШИНА са сушењем, канди алиса, 80
евра. Тел. 063/454-005.
(214591)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (214505)

ВЕШ-МАШИНА, ТА, телевизори, кауч, француски лежај, кухињски
елементи. 064/245-2277. (214596)
АЛУМИНИЈУМСКИ бели прозори (ш х в) 120 х
153 + 20, кутија за ролетне – два комада.
064/561-61-14. (214600)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98.
(2145119

ОГЛАСИ

КАРАУЛА, нова завршена монтажна кућа, 60
6
ари
плаца.
м 2,
069/225-94-76. (214265)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нову и стару кућу на 5.5 ари, Новосељански пут 64.
065/325-00-33. (СМС)
ПРОДАЈЕМ плацеве на
Дубокој бари. 064/14432-23. (СМС)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 10 ари, Новосељански пут, повољно.
066/385-289. (213896)

ВЕШ-МАШИНА, шпорет,
ел. машина за сушење,
машина за плочице, косачица, бицикл, тросед, мојца. 061/631-99-26. (и)

ПРОДАЈЕМ регал, кревете, кухињу, ормане,
радни сто, дневне сточиће, француски лежај, комоде, витрине, шанк +
барске столице, столови,
тросед, двосед, угаона,
фотеље, теписи, разно.
064/155-38-13. (214597)

ПРОДАЈЕМ
салонит
плоче,половне, очуване.
063/773-36-90. (214665)
ПРАСИЋИ, свиње, слама на продају, Новосељански
пут
175-б.
064/303-28-68. (214666)
ЋУРКЕ, уређене, на продају, кућна достава.
065/410-97-34. (214666)
МАСАЖА тантричка, цело тело, релакасациона
– шијацу, антицелулит,
анђеоски реики, Тесла
(за парове попуст).
061/132-11-18. (2146719

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву. 063/706-5005. (214340)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки
стан.
064/928-89-68. (214434)
ПРОДАЈЕМ 47 ари, Јабучки пут, улаз из друге
дужи. 069/182-28-85.
(214384)
СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари,д ељива, 70.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(214393)

ТЕСЛА, 139 м2, 1.5 ар,
нова, 95.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (214393)
КУПУЈЕМ половне кревете, регале, технику,
комплет покућство у стану, кући, добро очувано.
063/107-78-66. (ф)

2

ПРОДАЈЕМ кућу 70 м ,
Србијанска 55, издајем
локал, Војвођанска 85.
064/651-16-22.
(212396)

ПРОДАЈЕМ кућу на Котежу 1, добра локација,
или мењам за стан уз договор. 064/320-85-47.
(214416)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена
градња.
064/256-35-40. (214125)
ПЛАЦ на Караули, на
продају. 064/264-01-03.
(214441)
ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, једна нова,
једна стара са великим
воћњаком. Легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,ТА пећ 6 кв. 013/346790,
064/129-73-60.
(214643)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење, 6 кг, одлична
и шпорет електрични,
повољно. 060/180-0283. (214575)

ПЛАЦ 5 ари и воћњак,
22 ара и њива. 062/89246-50. (214332)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

ПРОДАЈЕМ нове уљане
радијаторе, судоперу и
телевизоре. 061/143-3520. (214614)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, крава са телетом,
Панчево. 064/290-5029. ()214614)

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМ обојене метале: гвожђе, шпорете,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/32177-93. (214601)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине,
фрижидере, шпорете,
телевизоре. 061/206-2624. (214601)
КУПУЈЕМ алуминијум,
бакар, фрижидере, вешмашине, замрзиваче,
гвожђе,
телевизоре.
064/484-13-76. (214601)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг,
алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/322-04-94. (224601)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, два дворишна
стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (213252)
НА ПРОДАЈУ кућа за
становање, плац 20 х 40.
064/813-00-21. (213433)

ХИТНО продајем 17,5
ари са викендицом, воћњаком,
помоћним
објектима. 320-011, после 18 сати. (214442)
КУЋА, нова, 200 м2,
68.000 евра. Синђелићева 19-ц. 063/779-90-89.
(214439)

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.

СТАРА МИСА, две кућице, 90 м2, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(214469)
ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари,
реновирана, 18.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(214469)
НА ПРОДАЈУ њива 58
ари, глогоњски атар,
ближе Црепаји. 064/18352-75. (214471)
ПРОДАЈЕМ комфорну
кућу у центру. 066/93700-13. (214473)
ПРОДАЈЕМ засад леске
стар четири године, површине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (214475)

КАЧАРЕВО, кућа на 3.5
ари, 150 м2, спрат, новија, може замена за стан
у Панчеву, 27.500 евра.
063/719-99-74. (213680)

ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац
8 ари. Без посредника.
065/811-31-92. (214475)

ЊИВА 33 ара, Скробара,
на самом путу, 3.200 евра.
065/852-71-99. (213907)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена
градња.
060/766-23-36. (214481)

КУЋА 100 м2, на плацу
од 6 ари, повољно, Танаска Рајића. 063/215-844.
(213976)

ЗЛАТИБОР, новија кућа
на 3 ара, 42.000, плац 4
ара,
12.000.
(396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (214488)

7. ЈУЛА, лепа трособна
кућа, 129 м2, 3 ара,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
БЛИЗИНА центра, прелепа петособна кућа,
183 м2, 3,7 ари, 77.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)
КОТЕЖ МИЛОРАДОВИЋ, прелепа кућа, 270
м2, 3,46 ари, без улагања, 125.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

БЛИЗУ центра, кућа на
7 ари, 80.000, на 4 ара,
48.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)
ДОЛОВО, 75 м2, 16 ари,
19.000; Омољица, 68 м2,
договор, Панчево, повољни дворишни станови.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (214488)

СТАРЧЕВО, усељива кућа, двособна, 66 м2, 3,28
ари,
16.000.
(398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)
МИСА, продајем поткровље 100 м2, са свим
прикључцима, власница.
065/333-55-25.
(214478)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру Панчева на 3 ара плаца, без посредника. Тел.
065/310-02-76. (214477)

РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл. инг. воћарства. Тел. 065/33704-09. (214486)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 064/341-7960,
065/341-79-60.
(214479)
КУЋА, Топола, 83 м2, 7
ари, одлична, 27.000.
(300), „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(214500)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу, 31.000
евра, 160 м2. 263-83-40,
064/419-83-29. (214518)
КУЋА, центар, 3 ара,
100 м2, сређена, 49.000
евра.
061/685-88-03.
(214651)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 200 м2, нова Миса.
063/864-07-06. (214515)

ДВА ПЛАЦА на Новосељанском путу, 13 ари
сваки, 13.000 и 7.000
евра.
061/685-88-03.
(214651)

ПРОДАЈЕМ кућу, Алексе Шантића 4, Панчево.
063/864-12-14, 013/378218. (214570)

ДЕО куће, почетак Стрелишта + анекс који може и одвојено, замена.
064/952-19-80. (214552)

КУЋА спратна у Новом
Селу, усељива, 200 м2,
договор. 063/808-40-43.
(214572)

ПРОДАЈЕМ три ланца
земље код црепајачког
канала, може договор,
могу
појединачно.
066/807-08-83. (214620)

ПРОДАЈЕМ етажу, око
100 м2, близу Новосељанског пута. Могућност замене за мањи
стан.
066/377-335.
(214582)
КУЋА, нова Миса, три
етаже 6 х 12, 3х 5 ари
плаца. Тел. 064/423-6909. (214590)

ПРОДАЈЕМ ланац земље у Лапу, трећа дуж
од Надела. 064/113-4776. (214630)
ПРОДАЈЕМ викендицу
и 18 ари плаца. 063/86580-06. (214592)
ПРОДАЈЕМ воћњак-башту крај Надела, 28 ари.
063/771-18-49. (214599)

ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица, 5,5 ари,
поседује комплетну инфраструктуру. 062/634008. (214560)

СТАН, I спрат, 44 м2, центар Тесле, поред пијаце,
АЛУ столарија. 064/42331-43, 231-95-50. (214615)

КУЋА, нова Миса, код
школе „Свети Сава”, амбуланта
и
пошта.
063/824-63-51, 373-154.
(214543)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО, кућа 100 м2, 16 ари,
хитно, 11.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(214616)

ПРОДАЈЕМ кућу на одличној локацији, трг
Мученика
18.
Тел.
064/167-04-77. (214537)

ЦЕНТАР, 100 м2, 4 ара,
48.000, 70 м2, 5 ари,
55.000. „Гоца”, 063/89977-00. (214616)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, код „Зеленила”, поред пута, 7 ари, 14.000
евра, договор. (470),
„Дива”,,
345-534,
064/246-05-71.

ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. „Гоца”,
063/899-77-00.
(214616)

КУЋА 83 м2, и помоћни
објекат 54, договор.
065/561-01-50. (214544)

ПРОДАЈЕМ кућу у изградњи, 200 м2, Банатско Ново Село, 25.000.
063/193-63-59.
(214661)
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ТЕСЛА, двособан, I, TA,
54 м2, 28.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (214393)
ЦЕНТАР, двособан, II,
60 м2, 38.000. (188),
„UnaDalli”, 064&255-8750. (214406)
КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, 31.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (214406)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

У МРАМОРКУ, плац 800
м2, са објектом 40 м2,
струја, вода, 7.000.
064/007-66-09.
(2146619)
КУДЕЉАРАЦ, 70 + 29
м 2,
5 ари, усељиве,
25.000, шири центар,
две јединице, усељиве,
50.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)
ПЕСАК, кућа, имање,
лешници у роду, лукс,
вреди погледати. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (214320)
ВРШАЦ, камена кућа
пореде Хотела „Брег”, 6
ари, канализација, гас,
повољно. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.

СТАНОВИ
ПОНУДА

МЕЊАМ двособан дворишни, 60 квадрата, Котеж 1, за једнособан или
гарсоњеру у згради, без
доплате. Власник. Зовите! Тел. 013/311-406 или
064/438-43-47. (СМС)

2

НОВ стан, 65 м и гаража 14 м2, Ул. Таковска.
063/342-220. (214047)
КОТЕЖ 1, 56, адаптиран
у трособан, II, ПВЦ, ЦГ,
укњижен. Тел. 064/81304-46. (214054)
ТРОСОБАН, 80 м2, ЦГ,
IV спрат, одличан, власник, 35.000, хитно.
064/323-91-93. (214225)
КОТЕЖ 1, 50 м2, ЦГ, I
спрат, реновиран, власник, 32.000, хитно.
064/323-91-93. (214225)
ПРОДАЈЕМ стан у згради, 60 м2, трособан,
26.000 евра. 061/670-9796. (214224)
СТАН, 53 м2, на Стрелишту, VII спрат, цена
23.000 евра. 063/868-0206. (214356)
КОД Болнице продајем
три мање гарсоњере,
18.000 евра. 062/361676. (214359)
2

ТЕСЛА, трособан, 78 м ,
први спрат, ретко у понуди, 49.000. Власник.
063/235-175. (214369)
РАЖАНА, стан на продају, може свака опција,
8.000
евра.
Тел.
063/818-75-44. (214381)
ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
ЦГ, две терасе, IV,
33.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (214393)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (214406)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 35 м2, 15.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (214406)
2

ТЕСЛА, двособан, 57 м ,
I, ЦГ, 33.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (214406)

ЗЕЛЕНГОРА, ВП, 52 м2,
27.000; Котеж, 26 м2, I,
17.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)
СТАРА ПОШТА, 55 м2 +
6 м2, I, 42.500. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (214488)
КОТЕЖ 2, прелеп, 61 м2,
38.000; Содара, ВП, 64
м2, 35.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА, 40 м2, I, 25.000, договор. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)
ТЕСЛА, ВП, сређен, 54
м2, 35.000; двособан, IV,
24.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
+ 17 пословног простора, центар, 35.000.
064/186-50-87. (213482)
СТАН 54 м2, Котеж 1,
ЦГ, IV спрат. 063/15999-62. (213568)

ПРЕЛЕП салонски, дворишни, 81 м2, трособан,
засебни део дворишта,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан за мањи,
повољно. 013/602-206,
064/189-97-19. (213534)

ДВОСОБАН стан на
Стрелишту, ЦГ, II спрат,
две терасе, укњижен,
власник. 063/429-192.
(214466)
ТЕСЛА, дв особан, II, 50
м2, ТА, 25.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(214469)

СТАН у центру, двособан, 55 м2, ЕГ, II спрат.
Тел.
064/528-32-10.
(213868)

МАРГИТА, нов двоипособан, ВПР, I, гас, 54 м2,
38.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (214503)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, ЦГ, лифт, 26.500.
(300), „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(214500)
ВОЈЛОВИЦА, двособан,
51 м2, ТА, 18.000. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (214500)
НОВОГРАДЊА, стан од
45 м2, 30.000 евра, са
ПДВ-ом. 062/443-367.
(214588)

СОДАРА, двособан, 51
м2, V, TA, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(214469)

ДВОРИШНИ,
строги
центар, гарсоњера, 15
м2, 10.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(214469)
МИСА, Конструкторова
зграда, 46 м2, једнособан,
I, 26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214469)
ПРОДАЈЕМ ексклузиван стан, близу центра,
екстра повољно, због селидбе. 066/937-00-13.

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, 84 м2, на VI спрату.
065/398-98-99. (213965)
ДВОСОБАН стан, 52 + 6,
Стрелиште, ЦГ, II спрат.
062/863-44-99. (213995)

КОТЕЖ 2, двособни, 50
м2, 31.500; 65 м2, 35.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (214476)

ШИРИ центар, трособан, 68 м2, I спрат, ТА,
терасе, гаража, 32.000.
060/760-04-32. (213998)

ТЕСЛА, двособни, 57 м2,
30.000; 43 м2, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (214476)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-03-23.
(214147)

ТЕСЛА, гарсоњера, ВПР,
ЦГ, 24 м2, 20.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, I, ЦГ, сређен, 32.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (214500)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, III, ЦГ,
21.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(214500)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, 24.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (214469)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, ЦГ, III, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(214393)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, ЦГ, IV, тераса. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 58 м2, VII, ЦГ,
22.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(214500)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
ВПР, ЕГ, 44 м2, 23.000.
(320), „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(214503)

ПРОДАЈЕМ поткровље
од 38 м2, у насељу Младост. Информације на
013/373-608. (214550)
ТРОИПОСОБАН,
I
спрат, квалитетно реновиран, оба нова купатила, столарија, паркети,
усељив одмах. 345-534,
064/246-05-71. (и)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(214469)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
ЦГ, ВПР, 29.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

ТЕСЛА, једнособан, 28,
17.000; двособан, 54, I,
27.000, Стрелиште, 46,
ВП, 22.000. (338), „Јанковић”,
348-025.
(214500)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
61 м2, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(214500)

КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(214469)

МИСА, 15.000, 40 м2, 55
м2. 063/377-835. (213019)

КОТЕЖ 2, двособан, 59
м2, VI, 29.000; Ц. Лазара,
35, улично, 11.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (214500)

СОДАРА, 83 м 2, III,
45.000, 83 м2, 42.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(214488)

СОДАРА, одличан двоипособан, 67 м2, V,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214469)

ПРОДАЈЕМ стан дворишни, шири центар, све
ново, хитно. 14.600.
065/551-17-22. (СМС)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
II, 72 м2, 43.000. (320),
„Премиер”, 063/800-4430. (214503)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, Марина Држића
7/10, 35 + 5, I, TA,
16.000. 066/952-42-19.
(214440)
ЦЕНТАР, двоипособни,
63 м2, V, 43.000; 61 м2,
41.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, одличан, намештен, 27.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (214476)
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ТРОСОБАН, Содара, 62
м2, сређен, 38.000 евра,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

КОТЕЖ 2, четворособан,
80 м2, ЦГ, VII, 48.000.
(320), „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(214503)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V, лифт, 32 м2, ЦГ,
19.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (214503)
ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 37.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(214503)

СТАН, Тамиш капија, 68
м2, укњижен, поглед
према реци, двособан.
062/272-510. (214525)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан, 86 м2, лифт,
градско
грејање.
064/267-71-74.

ВЕЛИКИ избор станова,
све локације, разних
структура.
„Гоца”,
063/899-77-00. 214616)

ЈАБУЧКИ,
пословностамбено, 600 м2, 8.40,
струја,
вода,
плин,
35.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)

СТРОГИ центар, 57 м2,
IV, ЦГ, лифт, 45.000.
(336), „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(214598)
ТЕСЛА, мањи двособан,
47 м2, III, TA, 23.000.
(336), „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(214598)
КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, IV ЦГ, 31.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (214598)
КОТЕЖ 1, двособан, 53
м2, IV, ЦГ, 28.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(214598)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, I, ЦГ, 28.000.
336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (214598)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, 41.000.
(336), „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(214598)
МИСА, једнособан, 35
м2, I, TA, 18.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (214598)
СТАН на Стрелишту, 60
м2, ЦГ, II спрат, реновиран.
062/646-066.
(214595)

ДВОРИШНИ до улице,
30 м2, само 13.000; Самачки, I,18, 13.500. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (214320)
ТЕСЛА, I, 46, тераса,
лукс, договор, ВП, 41,
24.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)
ЈЕДНОСОБАН, Марита,
ПР, двориште, нов,
18.500; Котеж, I, 35,
15.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)
ДВОСОБАН, Котеж 1,
IV, 53, 28.000; Стрелиште, VII, 52, 23.000,
хитно.(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)
ДВОИПОСОБАН, Маргита, нов, ПР, тераса, 64,
40.000; Стрелиште, III,
71, 35.000. (67), „Милка
М”,
063/744-28-66.
(214320)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан на Тесли,
ниже спратности, без централног грејања. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 44
м2, поткровље, комплетно сређен, 22.000 евра.
061/685-88-03.
(2146519
ПРОДАЈЕМ трособан
стан на Котежу 2, III
спрат. Тел. 062/280-087.
(214633)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
квалитетно, реновиран,
ПВЦ, ново купатило, подови, плакари, кухиња,
25.000. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
38 + 4 м2, тераса, ЦГ.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, две терасе, одмах
усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ЦГ, одмах усељив, 68 +
8. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, може незавршена кућа. 064/21815-72. (214646)
ПРОДАЈЕМ стан 40 м2,
нова Миса, реновиран,
17.500 евра. 064/668-9777. (214672)
2

СТРЕЛИШТЕ, 35 м , приземље, усељив, укњижен,
15.000 евра. 065/237-1009. (214655)
СТРЕЛИШТЕ, одличан
двособан стан, 60 м2,
адаптабилан у двоипособан, 29.500 евра. Могућ договор. 064/24211-28. (214660)

КУПУЈЕМО трособан,
четворособан стан, центар, Карађорђева. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (214503)
КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72. (214646)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, 47 м2,
Котеж 2, ЦГ, клима, намештен. 062/271-124.
(СМС)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ
породици
двособан ненамештен
стан на Тесли, ЦГ.
064/175-63-14. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, центар,
ЦГ, телефон, кабловска,
интерфон,
клима.
060/024-97-47. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру. 063/313-005.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ кућу. Тел.
616-024, (2123522)
ГАРСОЊЕРА, намештена, ТА грејање, код Стоматолошког факултета.
064/386-55-96. (213674)

ДВОСОБАН намештен
стан у кући, сређен, Цара Душана 15, ТА/крека,
wi/fi.
064/152-49-17.
(214405)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу са купатилом,у
центру. 063/761-03-56.
(214444)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ВП, централно,Котеж
2.
062/963-62-04. (214607)
ИЗДАЈЕМ кућу на спрат,
Книћанинова, на више
месеци, може теренцима.
065/634-38-51,
013/401-523. (214610)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, лепо сређен, Кикиндска, Котеж 2, интернет.
063/265-314.
(213973)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, ЦГ, интернет, кабловска. 065/45129-15, Стефан. (214094)
ЈЕДНОСОБАН
намештен, ЦГ, Котеж 2, у кући, сопствени улаз.
063/329-309. (214339)
ЦЕНТАР, једноипособан
намештен стан, дворишни, кабловска, интернет, ТА пећ. 064/313-8972. (214341)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 м2, може празан или
намештен. 065/665-7510. (214435)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен
стан.
064/217-51-89. (214588)
СОДАРА, стан за издавање.
064/925-98-14.
(214587)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, шири центар, грејање
гратис.
Тел.
060/340-70-60. (214551)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике, самце. 064/30573-01. (214349)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, леп, велики, нова
Миса.
013/373-027,
062/161-48-74. (214354)

ЦЕНТАР,
дворишна
зграда, 70 м2, у добром
стању, повољна за пословни
простор.
062/192-55-94. (214455)

КОД БОЛНИЦЕ издајем
намештену гарсоњеру,м
самцу, 70 евра. 065/35307-57. (214359)
ИЗДАЈЕМ два комфорна једнособна намештена, дворишна, стана.
Стрелиште.
362-406,
064/218-83-45. (214365)
НАМЕШТЕН стан, издајем, кабловска, интернет, грејање, близу центра.
060/555-85-62.
(214364)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, код Црне мачке.,
064/192-18-14. (214425)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, комплет намештен,Тесла,
близина
„Авива”. 062/600-365,
064/482-18-14. (214555)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА
13, дворишни намештен, центар, 46 м2, ТА.
064/172-52-51.
(2145669)
ДВОСОБАН стан, са грејањем, Котеж 1, високо
приземље. 064/073-0720,
013/319-283.
(214532)

ИЗДАЈЕМ
намештен
двоипособан
стан.
063/319-705. (214450)
ЈЕДНОСОБАН намештен
дворишни стан, на дуже,
код Турске главе. 331-958,
066/331-958. (214468)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
згради на Котежу 1, на
дуже време. 063/717-1279. (214564)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен
стан.
060/333-27-42. (214536)
ИЗНАЈМИО бих викендицу или воћњак у закуп.
013/347-109.
(214525)
СТАН, центар, намештен, клима, грејање,
може на дужи рок.
063/776-16-77. (214527)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, Краљевића Марк а . Т е л .
065/831-56-38.
(214528)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
у кући или део стана.
064/130-36-02. (214529)
ИЗДАЈЕМ
дворишни
стан, В. Жестића 31.
Тел.
064/565-41-96.
(214545)

ИЗДАЈЕМ собу, звати после 17 сати. 063/152-4836. (214392)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен једнособан стан, 80
евра, Максима горког
96.
060/517-82-53.
(214396)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен
комфоран
стан, Тесла, клима, ЦГ.
Тел.
069/507-08-88,
066/520-25-65.
(2144019

СТАН 40 м2, ЦГ, интернет, телефон, клима, ново. Тел. 013/313-576,
062/965-95-07.
(2145149
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, Ул. Жарка Зрењанина 18. 063/195-93-94.
(214516)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
Тимочка 32. Тел. 371635,
064/297-81-68,
064/993-71-74. (214604)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан у Улици Лазара и
Марије Драгичевића.
064/042-48-36. (214542)
ИЗДАЈЕМ нов намештен
једноипособан
стан у центру. 065/41815-44. (214653)
ИЗДАЈЕ се стан, Котеж
2, намештен. 062/83510-03. (214647)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Дунавска, Содара, на дуже.
013/362-094, 060/14485-80. (214645)

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан на Стрелишту.
060/030-11-62. (214619)
НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, ТА, код Хотела „Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (214624)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, I спрат, 38 м2, гас,
150 евра, Иве Курјачког
70-в.
064/149-99-73.
(214629)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен
стан.
066/209-400. (214631)

НАМЕШТЕНА
соба,
употреба кухиње, купатила, Тесла, женској
особи,
повољно.
061/132-11-18. (214676)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (214635)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан у кући, ТА, кабловска,
Стрелиште.
064/503-75-57.(214658)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен двособан стан
на Содари. 063/820-9071. (214659)
НАМЕШТЕН једнособан, централно, клима,
кабловска, шири центар, паркинг. Без депозита.
063/809-34-18.
(214664)

300-830

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ леп локал,
Тржни центар „Трубач”,
први спрат, 22 м2, на дуже.
064/370-79-47.
(212620)
ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКА зграда, на продају 500 м2, комплетно
опремљена, повољно.
062/105-20-12. (214041)
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ИЗДАЈЕМ локал 15 м2,
преко пута Диспанзера.
064/231-07-33. (213925)

ИЗДАЈЕМ локал 76 м2,
на прометном путу, за
све делатности, шлеперски прилаз, на углу, нова градња, улаз са две
стране. 064/026-90-54.
(214380)

ИЗДАЈЕМ локал, Ул.
Светог Саве 67, била
апотека, централно, интернет. 064/668-87-38.
(214399)

ИЗДАЈЕМ
пословни
простор, 120 м2, Мите
Топаловића 10 (код Социјалног). 063/278-151.
(214413)

ЛОКАЛ на Зеленој пијаци продајем. 064/11638-83. (214487)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, у
близини
центра.
061/320-20-99. (214617)

ЛОКАЛИ

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал, 65 м2,
центар, за школе, креативне радионице, може
изнајмљивање по дану.
063/846-37-29.
(214438)
ЕСКТРА локација, унутар Зелене пијаце, 25 м2,
15.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
ПРОДАЈЕМ локал, Панчево, Зелена пијаца.
Тел.
013/684-596,
063/824-48-59. (214507)
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ИЗДАЈЕМ локал 38 м2,
може проширење, два
спојена, код пијаце.
060/351-03-56. (214495)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал између
Очне болнице , погодан
за апотеке, оптичарске
радње и сл. Контакт.
061/130-08-43, 063/88120-15. (214494)

ПОТРЕБАН вулканизер,
може подучавање за рад
у вулканизерској радњи
„Рео-Нео”. 065/525-4145. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
Жарка
Зрењанина.
063/771-30-31. (214605)
ИЗДАЈЕМ локал 9 м2, на
пијаци,
50
евра.
069/129-72-71. (214648)
ИЗДАЈЕМ локал у Омољици, 63 м2, два тоалета,
близу центра. 060/69161-16. (214625)
ИЗДАЈЕМ локал, Његошева, радионица Карађорђева. 064/994-13-16.
(214642)
ИЗДАЈЕМ локал 20 и 30
м2, Милоша Обреновића
9, близу „Авив парка”.
065/461-11-46. (214567)
ИЗДАЈЕМ канцеларију
25 м2, центар, Р. Путника 2-а, 80 евра. 063/341871. (214571)
ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
близу школе и Дома здравља, повољно. 064/45569-50. (214574)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, близу Аутобуске.
064/488-38-39. (214577)
ИЗДАЈЕМ локале, 70,
36, 28 м2 у пешачкој зони. Тел. 063/751-07-79.
(214578
ПРОДАЈЕМ и издајем
локал на Зеленој пијаци.
Повољно. 064/942-8929. (214673)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
53 м2, са два улаза, погодан за пекару, апотеку,
пет-шоп. 064/907-12-15.

ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице на
индустријским шиваћим машинама, са искуством.
063/606-503.
(213794)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице у кухињи и роштиљу.
063/834-88-10.
(214082)
ПОТРЕБАН тапетар за
намештај.
Панчево.
060600-14-52.

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”
потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-5504. (214082)

ПОТРЕБАН вулканизер
са искуством, за самосталан рад у АП „Феникс”.
063/429-192.
(214466)

ПОТРЕБНЕ жене и девојке за рад у кол центру. Звати радним даном од 10 до 16 сати.
064/645-30-95. (714331)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстори и
раднице на палачинкари.
062/339-279.
(214632)

ХИТНО потребни радници за рад на индустријским шиваћим машинама – ендлерица и
ибердек. 062/839-94-97.

ПОТРЕБАН кувар са искуством. 064/149-99-73.
(614629)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици,
са искуством. 064/12757-01. (214408)
ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 060/71925-59. (214517)

ПОТРЕБНА млађа особа
за рад у фото-радњи и
на терену. Звати од 14
сати
на
310-210.
(214611)
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ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (213976)

СЕРВИС ПВЦ и АЛ столарије: уградња,акција,
роло-комарника, венецијанера, фиксни комарници, ролетне, тракасте завесе. 060/54534-04. (2143909

ВОДОИНСТАЛАЕР,
уградња, одржавање, воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
((213992)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора. Плаћање на рате.
063/893-39-94.
(214389)

ПОСАО
ПОНУДА

РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан конобар и пица-мајстор. 060/734-3637. (214618)
ПОТРЕБНА жена за рад
на индустријским шиваћим
машинама.
060/185-85-38. (214554)
КАФЕ „Фламинго” тражи девојку за рад , са искуством, слободни дани.
069/364-10-04. (214556)
ПОТРЕБАН мајстор за
рад у пекари. Звати од
17 до 21 сат. 069/37902-20. (215650)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Антика” потребни радници са искуством, доћи
лично. Стевана Шупљикца 77. (214534)
ПОТРЕБНА кућна помоћница за помоћ старијој жени, дневно по
сат времена, месечно
плаћање. Назвати од 14
до 16 сати. 062/173-8693. (214521)
ПРОДАВНИЦИ воћа и
поврћа потребна радница
са
искуством.
063/755-35-20.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ

КОМБИ превоз робе у
земљи и иностранству.
Професионални превоз.
064/332-80-99. (214327)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64.
(214368)

ЗДРАВСТВЕНИ неговатељ пружа услуге неге,
купања, тепарије. Никола,
064/311-93-49.
(214333)

ПРЕВОЗ робе, селидбе,
демонтажа и монтажа
намештаја. 069/326-1071. (214421)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, педантно,
ефикасно, молер тражи
посао.
233-38-64,
063/738-58-02. (214342)
ЧАСОВИ основцима од I
– IV разреда. 064/03338-83. (214352)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, оправка
и израда металних конструкција: ограда, капија, гелендера, степеништа, гаража, варење
прозора. 061/204-83-36.
(214404)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.

ОБАРАЊЕ стабла, кошење, вађење пањева, чишћење терена, утовари
шута, итд. 060/035-47-40.

КОМБИ превоз робе,
ствари, повишен, продужен, повољно. Зоран.
060/024-58-31, 066/93872-72. (214081)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (214021)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
21 година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (214584)
ПРОГРАМИРАЊЕ и постављање дигиталних
рисивера и телевизора.
Тел.
064/167-04-77.
(214537)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (214538)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, фрезирање баште, вађење пањева, чишћење олука,
крчење,
кошење.
064/196-17-32. (214547)

, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (214472)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(214511)
СВЕ врсте физичких послова: утовар/истовар
робе, селидбе, сечење,
цепање дрва, копање,
одвоз шута и старог непотребног намештаја.
Чишћење подрума, тавана и шупа и сви слични послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/62614-50,
341-571.
(214492)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
обрада, шпалетни, фарбање столарије, поставка ламината. Повољно.
065/681-07-57. (213936)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање
бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(214582)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353569,
066/405-336,
061/603-94-94. (214428)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (213106)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање, реновирање кровова, демит фасаде, кречење. 063/86580-49. (213932)

ПРОФЕСОР, часови физике и математике,
спремам за пријемни.
064/455-69-50. (214574)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (214426)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (214432)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, поставља све врсте плочица, квалитетно, повољно.
061/249-29-90. (213799)
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АЛ ПВЦ столарија,
омарници, ролетне, венецијанери, уграђујем,
поправљам, штеловање.
064/181-25-00.
(214433)
РАДИМО све физичке
послове, рушења кућа,
кровова, бетонирања,
одношење непотребних
ствари, утовари, обарање дрвећа. 064/122-6978. ()214370)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила и ТА. 062/271661,
061/132-85-43.
(214401)
ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица негује старе,
болесне, непокретне, поуздано, супер повољно.
060/366-63-69. (214383)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом,
комбијем
или камионом, селидбе
са монтажом и демонтажом намештаја. Дејан,
061/626-14-50,
065/440-97-00.
(2144929
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (214492)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(2146019)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим
искуством,
уградња свих врста подних и зидних плочица.
064/128-38-49. (214602)
ПОПРАВКА кровова,
намештаја и свих врста
лежајева. 064/866-2576,
060/027-65-31.
(214613)

РЕНОВИРАЊЕ станова,
кућа, уградња керамике,
молерај, гипсари, водовод. Квалитетно, повољно.
064/202-22-16.
(214546)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, унутрашњости аутомобила. Наташа, 361474,
060/361-47-41.
(214650)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (214626)
ДИПЛОМИРАНА физиотерапеуткиња ради масаже: релакс, парцијалну, спотрску, антицелулит, повољно. Само за
жене. Долазим на адресу,
само
Панчево.
065/529-61-16. (214628)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7 т, с радницима
или без њих, у свим правцима, плаћање могуће
чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радника, све по вашој жељи, за
фирме специјални попусти, бесплатан долазак и
процена посла од 0 до 24
сата, за вас радимо и недељом. Изаберите најбоље.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com-

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап,
комби 1,5 т, камиони
3–7 т, утоварна рампа, с
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 динара, с пик-апом, комбијима,
камионима,
екипа радника, монтирање, демонтирање, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту намештаја, селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
b o m b o n cicb@gmail.com, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (Ф)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и
великим
кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам
и
паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (214059)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18.

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама. Може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (213258)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље, цена договор. 063/193-2229, 013/366-843. (213125)

ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем,
цена
по
договору.
064/147-14-77, 013/311514. (214229)
СЕРВИС
телевизора,
мобилних телефона, разних електро-уређаја,
електричар, ауто-електричар. Дејан, 063/80001-96. (214350)
СЕРВИС
телевизора,
продаја половних, поправка телефона, разних електро-уређаја,
електричар. 063/800-0196. (214350)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра завесе, хармо-врата, тушкабине, комарници, тенде, роло-заштитна врата.
Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (214377)

ВОДОИНСТАЛАТЕР „Јовичин и синови”, одгушење купатила, канализације, адаптације старих и
нових купатила, батерије, вентиле, све за воду,
пензионерима екстра попуст. 0-24 сата, долазхимо одмах. Имамо зидара.
348-139, 064/493-44-63,

061/317-26-33, 062/70207-43. (214379)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07, 064/317-10-05,
„Саша”. (214451)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења, судопере, купатила, адаптације, замене, поправке, одмах.
331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (214449)
ПРЕВОЗ грађевинског материјала и шута камионом
до 10 тона, најповољније у
граду. 333-311. (214621)

Петак, 19. фебруар 2016.

ОГЛАСИ
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РАЗНО
ALMEX d.o.o. расписује

ОГЛАШАВАМ неважећом пловидбену дозволу
бр. 342-17-26201/09 издату од Капетаније Панчево на име Борисав Павић. (214345)
МОМАК, 39 година,
оштећеног вида, пажљив, комуникативан,
жели да упозна лепо
васпитану девојку, млађу од себе, ради дружења и брака. Тел.
063/359-686, 011/21945-46. (и)
НЕМАЧКИ пензионер
(7. 6. 1947), тражи усамљену жену, без обавеза, до 60 година.
013/236-72-95, 064/50191-05.
ТРАЖИМ жену до 55 година за помоћ у кући,
чишћење, прање, уз бесплатно
становање.
064/437-63-59. (214580)
ПЕНЗИОНЕР, 65 година, здрав и способан,
живим у кући, ситуиран, возим ауто, тражим
жену ради брака, дружења, без обавеза према
деци и унуцима. 251-9366,
065/684-34-07.
(214634)

300-830
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије и санитарије. Све за
воду.
Пензионерима
екстра попуст, од 0-24
сата, долазим одмах.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(214481)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника, одвозимо непотребан
намештај.
063/731-77-67, 064/28030-16, 013/236-77-34.
Владимир. (214491)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима
или без. Најповољније
Иван. 063/107-78-66.
(ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (ф)

КОНКУРС
за следеће радно место:

Возач теретног возила
Потребне квалификације:
• Минимум 3 године радног искуства у домаћем
транспорту
• Обавезан лекарски преглед
• Поседовање возачке дозволе Ц и Е категорије
Биографије достављати на адресу: Јабучки пут 82,
Панчево или на email: zaposlenje@almex.rs
Конкурс је отворен до 02.03.2016.

ДОО “ПАВЛЕ” ПАНЧЕВО, Стевана Шупљикца бр. 16
013/310-934; 313-111, E-mail: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs
објављује

ОГЛАС
За пријем у радни однос:
1. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР – 2 извршиоца – до
35 година старости
2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР – 2 извршиоца – до 35 година старости
Заинтересовани кандидати могу доставити свој
CV на e-mail или поштом на адресу: ДОО “Павле”
Панчево, Стевана Шупљикца бр. 16, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа.

ВАЖНО
ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА
ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

ЗИДАМО, малтеришемо, радимо кровне адаптације станова, фасаде.
064/206-50-91. (214530)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче,
шпорете, бојлере, поправљамо квалиетно с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (214609)

ЕЛЕКТРО-СЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, бојлере, шпорете, пећи,
електроинсталације.
060/180-02-83. (214175)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани, фасадерски радови, постављање ламината, керамике, проверите.
062/816-66-78.
(214664)

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.
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Петак, 19. фебруар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав нашем најдражем супругу, оцу и деди

Последњи поздрав

МИЛАНУ ВЕНЧЕВИЋУ
1933–2016.
од његове супруге ДОБРИЛЕ, сина ЖЕЉКА, снаје КСЕНИЈЕ
и унуке МИЛИЦЕ.

РАДОВАНУ ТРАЈКОВИЋУ

Анђели нека те чувају!

1948–2016.

(66/214475)

Никада нећемо заборавити све оно чему си нас научио и колико си срце имао.
У нашим срцима вечно ћеш живети.

Тужна срца јављамо свим рођацима и познаницима да је у 88. години преминула
наша драга

Последњи поздрав вољеној стрини

АГНИЦИ ДАЦИ
ВОЈВОДИЋ
Твоја деца: ДЕЈАН и МАРИЈА, снаја МИРЈАНА,
унуци НИКОЛА и ЛУКА
(113/214637)

АГНИЦА ВОЈВОДИЋ

од ДРАГАНА, МИЛАНА
и ДРАГИЊЕ
с породицама
(89/214533)

Последњи поздрав

Опраштамо се од нашег пријатеља

Супруг БОЖО, унуке БОЈАНА
и БРАНИСЛАВА с породицама
(68/214482)

Породица АВРАМОВИЋ

РАДОВАНА ТРАЈКОВИЋА
Била је част имати те за пријатеља. Заувек у нашим срцима.

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

Последњи поздрав нашој драгој

РАДОВАНУ ТРАЈКОВИЋУ

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК
С ПОПУСТОМ

(115/214639)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЛЕЛА, ЗОРАН, ФИЛИП, ЕМА, УНА,
НАДА и ТАЊА
(120/214663)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 16. фебруара 2016. у 85. години, преминула наша драга

ЛАЗАРУ
ЛАЗАРОВУ

АГНИЦИ ВОЈВОДИЋ
РАДОВАНУ ТРАЈКОВИЋУ
од ГРАНЕТА с породицом
(114/214638)

Последњи поздрав ујаку и тетки

од БОБЕ, ЖЕЉКА, КСЕНИЈЕ и МИЛИЦЕ

од комшија
у Кикиндској 7

(67/214475)

(121/214667)

17. фебруара 2016. напустила нас је наша
драга

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИЛИЦА БАКАЈИЋ
1931–2016.
Испраћај на кремацију обављен је 18. фебруара
2016, у 10.30, у Капели на Старом православном
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг СВЕТОЗАР ТОЗА
АЛМАЖАН, ДАРКО, као и остала родбина
и пријатељи

МИЛАНУ
ВЕНЧЕВИЋУ

понедељком
и уторком
од 8 до 18,

АГНИЦИ
ВОЈВОДИЋ
ЉУПЧЕ с породицом
(19/214373)

(106/214403)

ДАНИЦА ЈОВАНОВ

Последњи поздрав драгом деда ујаку

средом од 8 до 15,

1920–2016.
Хвала на свој подршци, чуваћемо те од заборава.

БУДИМИР ЋУРЧИЋ
20. фебруара навршавају се три године од смрти нашег вољеног супруга и оца.
Најмилији
(80/214508)

МИЛАНУ ВЕНЧЕВИЋУ
од породице ВОЈВОДИЋ
(20/214373)

Ћерка ЗЛАТИНКА, син МИЛИВОЈ, снаја
ДРАГОСЛАВА, унуке МИЛИЦА и ЈОВАНА
(125/4649)

а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

Петак, 19. фебруар 2016.

14. фебруара 2016. преминула је наша

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

После дуге и тешке болести, 9. фебруара преминула је

МИЛИЦА Ђ. ВУЈНОВИЋ
дипл. инж. агрономије
рођ. Мишковић, 1924. године у Бешенову –
Фрушка Гора, учесница антифашистичке
борбе у Срему, удова дипл. инж. агрономије
Душана, бившег начелника за пољопривреду
општине Панчево
Остаће заувек у нашим срцима.
Ћерка ГОРДАНА, зет МИЛАН, унуци
НИКОЛА и ДУШАН, унука МИЛИЦА
са сином ВИДОМ и чланови породица
ВУЈНОВИЋ, МАРИНО, МИШКОВИЋ
и РАЈЧЕВИЋ
Сахрана је обављена 17. фебруара, на Новом
гробљу у Панчеву.
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Збогом драга наша

БУБО

ЉУБИЦА ЧОЛИЋ
рођ. Михаљчић
1954–2016.
Тужна је истина да те више нема међу нама.
Нека твоја племенита душа почива у миру, а ми
ћемо да те чувамо од заборава.
Твоји: СМИЉКА, НАТАША, АНЂЕЛА,
СЛОБА и ЗОРАН
(17/2143719

Збогом драга наша

Последњи поздрав драгој мајци, баки и ташти
Воле те твоји ВЕСНА
и ПЕРЦЕ
(59/214459)

Последње збогом мојој
драгој тетки

КОРНЕЛИЈИ НЕЛИ ДУРДА

(62/214464)

1943–2016.
12. фебруара 2016, у 46. години престало је, изненада, да куца срце нашег драгог сина и оца

БУБО
Ти ћеш за нас увек бити ту.
Воле те твоји: тетка ВИДА, теча ДРАГАН, сестре
АНКИЦА и ВЕСНА с породицама
(57/214459

15. фебруара 2016. преминула је наша драга супруга, мајка, бака и прабака

САШЕ ГОРЊИКА

Од ћерке ДОРИКЕ ЖУРБАН с породицом
и ћерке ВИОЛЕТЕ ЉУБОЈЕВИЋ с породицом

БУБИ

од њене ИВАНЕ,
НИКЕ и МАРКА

(25/214387

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 9. фебруара 2016. године, у 70. години преминуо

(58/214459)

Патимо што наша љубав није била јача од туге
коју је носио.
Заувек ће остати у срцима и мислима неутешне
мајке РАДОВАНКЕ и сина МИРОСЛАВА
(34/214415)

У 46. години изненада је преминуо мој вољени брат

Последњи поздрав

ДАНИЦА АТАНАСОВСКИ
1940–2016.
Хвала ти за све дивне тренутке, пожртвовање и
неизмерну љубав коју си нам пружила.
Успомену на тебе вечно ћемо чувати.
Неутешни: супруг АЛЕКСАНДАР, син САША
и ћерка ВЕСНА с породицом
(92/214541)

ДРАГОМИР ПЕТКОВИЋ
1946–2016.

БОЖИДАРУ
НЕШКОВИЋУ

Супруга МАРИЈА, син ОЛИВЕР, ћерка
СЛАЂАНА и зет ЖЕЉКО с породицом
(30/214407)

1940–2016.
Последњи поздрав

САША ГОРЊИК

од супруге ВЕРЕ, ћерке
САЊЕ, зета ЗОРАНА
и унука ТЕОДОРА
и МАНУИЛА

Заувек ћу га волети.
Неутешна сестра СЛАЂАНА са ТИЈАНОМ,
НИКОЛОМ и ОГЊЕНОМ

(116/2146399

(35/214415)

Последњи поздрав колеги и сараднику

Последњи поздрав нашој Верици

Последњи поздрав течи

ДАНИЦИ АТАНАСОВСКОЈ

ВЕРА ПИЛИПОВИЋ

1940–2016.
Породице КАРИЋ, САВЕСКИ и ДОЈЧИНОВСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг ЗДРАВКО и ћерке БОЈАНА и ЗОРАНА

(93/214542)

(39/214422)

Последњи поздрав стрицу
и деверу

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав сестри

БОЖИ
од САШЕ с породицом
(117/214639)

БОРИ ЈАЊИЋУ

Руководство ЈКП „Аутотранспорт” Панчево
(1095/ф-252)

БОЖИДАРУ
НЕШКОВИЋУ

ЗОРКА, ИВАН
и НИКОЛА НЕШКОВИЋ
(96/214561)

БОЖИДАРУ

Изненада је преминуо
наш драги

од СЕЈЕ
(118/214640)

ВЕРИЦА
ПИЛИПОВИЋ

ВЕРИЦИ
ПИЛИПОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Брат ЂУРИЦА с ћерком
ДАНИЈЕЛОМ и унуцима

од брата ЗОРАНА, снаје
ДАЦЕ и братанца САШЕ

(40/214418)

(46/214415)

14. фебруара 2016. напустио нас је наш драги

Последњи поздрав драгој
другарици из детињства

МИРОСЛАВ
МИЛАДИНОВИЋ
АНЂЕЛКО
ЂУРИН

АНЂЕЛКО
ЂУРИН

1931–2016.
из Сакула
С љубављу и непролазном тугом чуваћемо
успомену на тебе.
Твоја ћерка ЈЕЛЕНА,
зет ВЕСО, унуци ЂОРЂЕ
и НАТАЛИЈА
с МИЛАНОМ

1931–2016.
из Сакула
С љубављу и непролазном тугом чуваћемо
успомену на тебе.
Твоја супруга КАТИЦА,
ћерке ЈЕЛЕНА
и СЛАВНА

(85/214521)

(83/214521)

АНЂЕЛКО
ЂУРИН
1931–2016.
из Сакула
Хвала ти на несебичној
љубави и подршци коју
си нам пружао.
Твоја ћерка СЛАВНА,
зет СТЕВАН, унуци
МИЛИЦА и МИЛОШ
(84/214516)

БОЖИДАР
НЕШКОВИЋ
Последњи поздрав од
породице БАРЕВАЧКИ
(101/214583)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Сахрана је обављена у
суботу, 13. фебруара
2016, у његовом родном
Краљеву, код Алексинца.
С љубављу и неизмерном тугом.
Супруга СЛАЂАНА,
ћерке МИЛЕНА
и ДРАГАНА
и зет ИВИЦА
(46/214436)

МИРОСЛАВ
МИЛАДИНОВИЋ

ВЕРИ

ДРАГАНА, САЊА
и МИЛОШ КРСТИЋ

Увек ћеш остати у нашим срцима, са успоменама из детињства.
Твоје другарице:
МИКИЦА, БЕБА
и ЗОРИЦА

(47/214436)

(71/214489

Много је лепих успомена да те вечно памтимо.

24

Петак, 19. фебруар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

11. фебруара 2016, у 29. години трагично је преминуо наш вољени

Последњи поздрав вољеном сестрићу

Последњи поздрав вољеном Ивану

ИВАН СОКОЛ
1987–2016.

ИВАН СОКОЛ

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо
те прерано изгубили.
Учинио си ме бољом особом и успомена на тебе
ће заувек остати у мом срцу.
Девојка МАЈА с породицом

ИВАНУ

1987–2016.

(61/214462)

Испраћај на кремацију је обављен 18. фебруара 2016, у 11 сати, на
Новом гробљу у Београду.

Последњи поздрав другу из клупе

С љубављу и тугом: отац ВЛАДИМИР, сестра ЗОРАНА и остала
родбина и пријатељи

Тетка ЉИЉА
(55/214455)

(53/214454)

Последњи поздрав

Нашем вољеном другу

Вољени наш

ИВАН СОКОЛ

ИВАНУ СОКОЛУ

ИВАНУ
СОКОЛУ

1987–2016.

ИКО

Отишао си прерано, али сећање на тебе ће заувек бити у нашим срцима.
Твоји другари: ДАРЕ, КАЋА, МАЈА, ИВАН,
ЋЕЛА, ЧОБИ, ПЕПИ, ПЕРИЋ, МАРИЈАНА, ГАГА
и девојка МАЈА

од колектива кафане
„Црни лептир”

(60/214461)

(103/214593)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Последњи поздрав

ИВАНУ
СОКОЛУ

Постоји нешто што никада неће умрети, а то
је сећање на тебе.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ТИНА, ВЕСНА и АНА

Твоје IV-3

(56/214455)

(81/214509)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Нашој драгој сестри Јасмини последњи поздрав

013/301-150

Последњи поздрав

Твоји: тата и ЗОКА

ЈАСМИНА
НЕДЕЉКОВИЋ

(54/214455)

ИВАНУ

10. фебруара 2016. године преминула је
наша мајка, бака и ташта

од Зораниних другарица: НЕВЕНЕ, МИЛИЦЕ и КАЋЕ
(48/214433)

ЈАСМИНИ НЕДЕЉКОВИЋ

1938–2016.
Недостајаћеш нам.
Од сестара ЛЕЛЕ
и ДАНЕ, сестрића ЂУРЕ
и МИЛУТИНА
с фамилијом
(97/214562)

Последњи поздрав

од синова ИВАНА и ВЛАДИМИРА
с породицама, сестара ВЕРИЦЕ,
ЈЕЛЕНЕ и ДАНИЦЕ
(112/214642

Последњи поздрав

НЕДЕЉКА МАРАВИЋ
1935–2016.

12. фебруара 2016.
престало је да куца срце
нашег

ЈАСМИНИ
НЕДЕЉКОВИЋ

НЕДЕЉКА МАРАВИЋ
15. IX 1935 –10. II 2016.

Заувек ожалошћени: син РАДОВАН,
снаја ГОЦА, ћерка НАДА с породицом,
сестра ДУШАНКА
и многобројна родбина и пријатељи

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твој син РАДОВАН и снаја ГОЦА
(109/214606)

(107/214606)

МИОДРАГУ
КРЧАДИНЦУ
1929–2016.
од ћерке ЛЕЛЕ и МИЛАНА
(76/2144979

Последњи поздрав драгом деди и прадеди

Последњи поздрав деди
и прадеди

Последњи поздрав деди
и прадеди

од породица
РАДУЛОВИЋ и ФОДОР

МИОДРАГА
КРЧАДИНЦА
Успомену на њега
чуваће: син БАТА, снаја
ВЕЦА и унук ИВАН
с породицом

(63/214466)

Последњи поздрав вољеној баки

(69/214484)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

НЕДЕЉКА МАРАВИЋ

МИОДРАГУ
КРЧАДИНЦУ

15. IX 1935 – 10. II 2016.
Хвала ти на сваком тренутку који си нам посветила.
Твоја ћерка НАДА, зет РАДИВОЈЕ
и унуци ДРАГАН и МИХАЈЛО
(108/214606)

МИЛИ
КРЧАДИНЦУ

МИЛИ
КРЧАДИНЦУ

од унуке МИЛИЦЕ,
зета СИНИШЕ
и праунука
АЛЕКСАНДРА

Унук БОЈАН, СОЊА,
НИКОЛА и МАРКО

Унука БИЉА, ДРАГАН,
ДУШАН и ВУКАШИН

(70/214486)

(78/214496)

(77/214496)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

ЈАСМИНИ
НЕДЕЉКОВИЋ

од унука АЛЕКСЕ
(64/214466)

Петак, 19. фебруар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25
22. фебруара 2016. године навршиће се пола године од смрти наше драге и никад непрежаљене

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКЕ СТАНКОВ

ЈАСМИНА ЦАРИНА

1937–2015.

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ

1940–2016.
После краће и тешке болести, 12. фебруара, преминула је наша
мама и бака.

Мили наш сине Млађене, Лаки наш, Ђомла, прошле су три тужне године без тебе,
али туга за тобом не престаје.

Ожалошћени: породице ЦАРИНА и СТЕФАНОВИЋ
- ВЕРА, КОСТА, КРИСТИЈАН, ДИМИТРИЈЕ, МИЛАН, АМЕЛИЈА,
МАРИЈА, ЈОВАНА, НЕВЕНА, НАТАША, ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА

(94/214548)

IN MEMORIAM

Породица БОГДАНОВИЋ
(95/214549)

(49/214446)

У суботу, 20. фебруара одржаћемо годишњи помен нашој вољеној

Време пролази, а бол и туга за Стојанком остаће
вечито у нама.
Породица Станков

23. фебруара 2016. навршава се четрдесет дана
откако нас је напустила наша вољена

ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ
2015–2016.

ТИХОМИР
КАПОР

Годину дана откада си отишла. Време пролази, а
туга и бол остају вечно.
Твоја МИЛАНА

ДРАГИЊИ ВУЧКОВИЋ

И после шест година не
прихватамо да те више
нема. Још се надамо да
је само сан.
Супруга ЗОРА, синови
МИРКО и ЗОРАН
с породицом

Твоји најмилији: супруг МИЛИВОЈЕ, синови
МИРОСЛАВ и НЕДЕЉКО, снаје ИРЕНА
и БИЉАНА, унуци ФИЛИП, ИВОНА, АЛЕКСА
и СОФИЈА

(122/24668)

(124/214649)

СЕЋАЊЕ

(104/214594)

ДАФИНА АНТОНИЈЕВ

1937–2015.

1933–2016.
БОЛНО СЕЋАЊЕ
22. фебруара 2016. године навршава се годину
дана откад ме је напустио мој једини син

Вечно ћемо чувати успомену на тебе.
Твој син ГОРАН с породицом
(98/214573)

24. фебруара 2016. навршава се шест месеци од
смрти нашег

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ
20. II 2009 – 20. II 2016.
Заувек ћеш остати у нашем срцу, нашој души и нашим
мислима.
ИРЕНА и УГЉЕША

Сине мили тешко је живети без тебе.
Тешко је живјети празна срца и рањене душе.
Снови ми још увек твој осмех враћају, а дани без тебе све
наде руше, и остављају тугу и сузе да ме вечно прате.
Почивај у миру чедо моје драго.
Воли, воли те твоја мајка МИЛЕНА

(72/214490)

(82/214519)

ГОРАН ДЕСПОТОВИЋ

ЈОВАНЧЕ
ЈОЦИЋ

РАДОВАНА ВОЈВОДИЋА

15. II 1991 –15. II 2016.

Твоја породица

Заувек ћеш остати у нашем срцу, нашој души и
нашим мислима.
Супруга БИСЕРКА, син МИЛОШ,
снаја ВЛАДАНА и унука УНА

(119/214654)

(52/214453)

Заувек у нашим срцима.

У петак, 19. фебруара
навршава се четрдесет
дана од смрти наше
драге

21. фебруара 2016. године навршава се пет година откако није с нама

Вољеном стрицу

СЕЋАЊЕ

ГОРАН ДЕСПОТОВИЋ
2009–2016.
Заувек ожалошћена мајка РАДА
(73/214490)

ДРАГОСЛАВ
ПАНТИЋ
25. II 2002 – 25. II 2016.

ОЛГЕ БОДНАР
Остаћеш заувек у нашим сећањима.

ЗЛАТА
ВЛАДИСАВЉЕВ

РАДОВАНУ
ВОЈВОДИЋУ

Сећање на тебе чуваћемо с поштовањем и љубављу.
Твоји најмилији

Увек ћеш остати у нашем сећању.
ДРАГАН, МИЛАН
и ДРАГИЊА
с породицама

С поштовањем чувамо успомену на Тебе.
Породица КОВАЧЕВИЋ

(99/214575)

(90/214533)

(74/214490)

Твој неутешни син
ВЕДРАН, брат ИВАН,
снаја МАРИЦА и МИЋА
ЈОВАН

ГОРАН ДЕСПОТОВИЋ

телефон:
013/301-150

Време пролази, сећање
и туга остају.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

Сваког дана мислимо на
тебе, недостајеш.
Унучад ИВА, МИЛИЦА,
ИНЕС, МИХАЈЛО
и његови остали
најмилији

(75/214496)

(79/214506)

У суботу, 20. фебруара
2016. даваћемо полугодишњи помен нашем

Трогодишњи помен

Сећање на вољене родитеље

Сећање на

ЕРДЕЉАН

ЈОЦИ
МИЛАНКОВУ

(100/214579)

ПАНЧЕВАЦ

ЧЕДО
МАРЈАНОВИЋ

СТАНУ
ВЕСЕЛИЋ

МИЛОРАДА
ЂЕЛЕВСКОГ

Остаћете заувек у нашим срцима.
Ваше колеге и пензионерке из ресторана
(102/214584)

ЈОВИЦА

МАРИЈА

6. VI 2012 – 20. II 2016.
20. II 2013 – 20. II 2016.
С љубављу ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО
(123/214669)

БРАНКО
ДЕЛИЋ

Ожалошћени: син
МИРОСЛАВ, унук
ДЕЈАН и праунук
ДАВИД

2013–2016.
И након три године, нека те у тишини вјечног
мира прати наша љубав,
јача од заборава.
Супруга, мајка и ћерка
с породицом

(13/214363)

(87/214530)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 19. фебруар 2016.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у суботу, 20. фебруара 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж, обележити четрдесетодневни помен

10. II 1996 – 10. II 2016.

У суботу, 20. фебруара, у 11 сати, обележићемо
четрдесетодневни помен нашем драгом

САША БАТАЊСКИ

ЂУРИ МАРКОВИЋУ
1949–2016.

Бато, двадесета је година и све је остало исто,
сваки дан си са мном, у мислима, догађајима...
у животу...

РУЖИ КАНДИЋ

Твој БАНЕ с породицом

Пролази време, али туга и бол за тобом заувек
остају.
Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерка ЈЕЛЕНА
и унуци КАТАРИНА и МАРКО

(15/и)

(41/214419)

Нашем

20. фебруара 2016, у 11
сати, одржаће се четрдесетодневни
помен
мом драгом брату

ЂУРИ
МАРКОВИЋУ
Сестра ЉУБИНКА
с породицом
(88/214531)

22. фебруара је шест
месеци

СЕЋАЊЕ

Породица
(50/214448)

Прошло је тужних годину дана како с нама није
наша вољена

ВАСИЛИЈУ ЋИРИЋУ
23. II 2005 – 23. II 2016.

СВЕТОЗАР ВЕЛИКИНАЦ

Чувам у сећању све што смо били, све што смо
имали, што је давало вредност нашем постојању.
Твоја породица
(10/214357)

НАДЕЖДА РАЦИЋ

СТОЈКА
СТАНКОВИЋ
2. X 1927 – 2016.

21. II 2011 – 21. II 2016.
Мајко, недостајеш нам.

И после пет година туга и велика празнина се не смањују.

Ћерка с породицом
(14/214366)

Сећањем те чувамо од заборава.

Само је време прошло, а туга остаје заувек.

Пре осам година умро
је наш брат

СЕЋАЊЕ

Ожалошћени: супруг БОГОЉУБ, син, снаја,
ћерка, зет, унуци и праунуци

Ћерке ВЕРИЦА и ЈЕЛИЦА с породицама
(26/214391)

(91/2145345)

У суботу, 20. фебруара, у 11 сати, на Католичком
гробљу даваћемо годишњи помен нашој вољеној

Прошло је осам година откако није с нама наш
вољени и драги

ВЕЛИБОР БОРА ЈАНКОВИЋ

ДУШАН
КИРИЛОВ

23. II 2011 – 23. II 2016.

Увек у мислима с нама.
ДИВНА и ЈАСМИНА

Његове: ЕВА, ВАЉА и НАТА
(22/214376)

ВИНКИ ПАНИЋ ИЛИЋ

(45/214431)

ФРЕДИ ВИГ
1938–2008.

Шта је година наспрам неизбрисивог сећања и
туге за тобом.
Твоји неутешни: мама ИРЕНА, сестра
и сестрићи

Прошло је десет најтужнијих година без наше

Његови: ИВАНКА, САЛЕ, КАЋА и МИША

(43/214429

СЕЋАЊЕ

(65/214469)

Прошла је тужна година

ДРАГОСЛАВЕ БЕБЕ ТОФЕЛ

ЋУКОВИЋ

16. фебруара 2016. навршава се пет година
откад нас је напустила
наша вољена

СЕЋАЊЕ

1943–2006.
Бескрајно нам недостајеш...
С љубављу, твоји: ЈОВАН, МИОДРАГ и МИЛИЦА
с породицом
(24/214386)

РАДОВАН

ЗОРАН

1998–2016.

5. XII 2014– 20. II 2016.

ДРАГИЦА
ЛУКИЋ

ЈОЖЕФ НАЂ

АЛЕКСАНДАР
ЧИНИЋ

21. II 2015 – 21. II 2016.

2007–2016.

ЋИРО ШУРБАНОВСКИ
Моји најмилији, дани пролазе, а бол и туга све
већи.
Несрећна супруга и мајка ВОИСЛАВА

рођ. 1927.
2001–2016.
Вољени се никада не заборављају.
Твоји: супруга НАДА и ћерке БОСА и СЛАВИЦА

(27/214)

(111/214627)

Најбољој тетки дајемо
шестомесечни помен

Ожалошћени: супруга,
деца и фамилија

Прошло је девет тужних
година без тебе, а ти си с
нама сваког дана.
Твоја породица

(5/214337)

(6/214343)

Твоје пожртвовање и
доброту ћемо носити у
нашим срцима и чувати
успомену на тебе.
Твоји СТЕВА и БРАНКА
(42/214427)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Вечно си у нашим срцима

СТЕВИЋ

ВАСИЛИЈЕ ЋИРИЋ

Твоја БРАНКА
с породицом

23. II 2005 – 23. II 2016.
Брате мој Васо, године пролазе, а остаје наша љубав и
сећање на тебе.
Нећемо те заборавити.
Твоја сестра РУЖИЦА с породицом

1937–2004.
1937–2007.
Волимо Вас, јуче, данас, сутра...
Ћерка ЗЛАТА и унука НАТАША

(86/214524)

(11/214357)

(12/214361)

МИЛОЈКА
ЈОВИЋИЋ

МИЛОРАД

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ

ПЕРСА

1977–2004.
Мајка ДРАГИЦА, брат МАРКО, снаја ИВАНА
и братанци МИЛОШ, МИЛИЦА и МИЛЕНА
(23/214378)

Петак, 19. фебруар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23. фебруара 2016. године навршава се пет
година откада није с нама наша најмилија
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СЕЋАЊЕ

МАРИЦА
АРАМБАШИЋ

СРБИЈАНКА МИКИЋ
Време није ублажило нашу тугу. Све што
можемо рећи је да нам бескрајно недостајеш.
С љубављу чуваћемо најлепше успомене
на тебе.
Твоји најмилији: ћерка СВЕТЛАНА, унука
МИЛАНА и супруг СЛОБОДАН

БРАНИСЛАВ Р. ФОРГО
БАНЕ

ДРАГОМИР

ЛЕНКА

2009–2016.

2009–2016.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вас.
Ћерка и син с породицама
(4/214330)

Најдражи наш

ПЕКА и СТЕВА
(44/2143519

Био си нам прва и највећа радост. Остала
су сећања, успомене и љубав које остају
вечито.

Наша драга

ЉУБИША МАРЈОНЦ

Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР
(3/214329)

Прошло је годину дана откад нас је напустила
наша

ПАКАШКИ

Заувек ћемо бити уз тебе.

1984–2016.

(29/214402)

СЕЋАЊЕ

2015–2016.

Сећање на тебе болно је, време које пролази тужно је, живот без тебе тежак је, али љубав према
теби вечна је. Заувек вољен и никада незаборављен.

РАДОСАВА
ЛАЗАРОВ
рођ. Копривица
Прошла је година туге откада ниси с нама, али си
увек у нашим мислима.
Твоји: стрина СТОЈА
и брат ВИДО
с породицом

Супруга МАРА и син АЛЕКСАНДАР
(1/214042)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(110/214627)

РАДОСАВА ЛАЗАРОВ
рођ. Копривица

СЕЋАЊЕ

С неизмерном тугом и љубављу у нашим срцима.

ПРЕДРАГ ИЛИЋ

Мајка НИНА и брат БОШКО с породицом

2000–2016.

(38/214421)

20. фебруара навршава се шест месеци од смрти
наше мајке и тридесет година од смрти нашег
оца

Годишњи помен

ДУВАНЧИЋ

ДАНИЦА
ЛАЦКОВ

СТАНИСАВЉЕВ

КАТИЦА

СТИПЕ

IN MEMORIAM

КЕРЕБИЋ

(32/214410)

Помен дајемо у суботу, 20. фебруара 2016, у 11
сати, на Старом православном гробљу.
Ваши најмилији
(16/214365)

21/214375)

ВАСА

(8/214348)

рођ. Жебељан
21. II 1972 – 21. II 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ЗАГА, зет ТОМА
и сестра МЕЛА
с породицом

пет година
тридесет година
рођ. Милосављевић
24. II 2011 –24. II 2016. 28. VI 1986 – 28. VI 2016.
Сећања остају у нашим срцима.
Брат ДРАГАН с породицом

ЗОРИЦА

Време пролази, а бол и туга заувек остају.
Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА, ћерка
АЛЕКСАНДРА, зет НЕБОЈША и унуци
АНДРИЈАНА, СТЕФАН и ВЛАДА
и праунука ТАРА

Сећање на

МАРИЈА

ДРАГАН

1935–1987.
22. фебруара навршавају се три године откада
није с нама наш вољени

20. фебруара дајемо шестомесечни помен

1961–1997.

Заувек сте у нашим срцима.

РАДОСЛАВА
СИМИЧИЋА

ЂОРЂЕ и ЗОРАН с породицом
(31/214409)

2000–2016.
СЕЋАЊЕ

ЈОВКОВИЋ
С љубављу породица

НИКОЛИ ЂУРИЋУ

ЛАЗАР МРДАЉ
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

(33/214414)

Прошло је пола године откада ниси с нама.
Знао си колико те волимо, али никада нећеш сазнати колико нам недостајеш.

Супруга МАРИЈА и твоја деца СЛАВИЦА
и ЗОРАН с породицама

Твоји најмилији

(37/214416)

(7/214346)

18. фебруара навршавају се четири године откада није с нама

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦА РАДУЛА
2007–2016.

2007–2016.
Породица ЈОВКОВИЋ
(51/214452)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА
ОРЕШЧАНИН

ДРАГОЉУБ ГЛИШОВИЋ

ЗОРАН ЦВЕТКОВИЋ ТУМБА
Пролазе године, а лепе успомене у срцу остају.
Твоја породица
(9/2143519

2007–2016.
Године пролазе, а туга не.
Твоје: ДУДА, АЛЕКСАНДРА и АНДРЕА
(28/214398)

2013–2016.
Године су прошле и све
се променило, недостајеш нам.
Твоји: супруга и ћерке
с породицама
(2/2143

КРУНА ШТРБАН
НУНА

БИСЕРКА
НИКОЛИЋ

1900–1973–2016.
1920–2009–2016.
Њихови најмилији: ЈОВА и РАДИСАВ
(1821437295
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 19. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – ћерку и сина
14. јануара: Дуњу и Вукашина – Јелена Шајн и Небојша Роглић.

Добили ћерку
14. јануара: Дуњу – Јелена Јованов и Стеван Павлов; 16. јануара: Елену – Сузана
Стошевски и Мехмед Ахмети; 23. јануара: Дуњу – Весна Борчић и Драган Вељовић, Теодору – Јована и Александар Стојков; 26. јануара: Дуњу – Маја и Немања
Јаћимовић; 27. јануара: Анђелу – Драгана и Трпе Тодоровић; 28. јануара: Мирјам
– Јасмина и Иштван Сич; 29. јануара: Нађу – Јасна и Драгиша Пејдановић, Невену – Ивана и Мирослав Царан; 30. јануара: Николину – Јелена Војинов и Данијел
Стојановић; 1. фебруара: Милицу – Сања и Дорјан Тођераш, Нину – Јелена Рудеж
Шапоња и Предраг Шапоња; 3. фебруара: Јовану – Валентина и Александар
Арамбашић; 4. фебруара: Јовану – Јелена Стошић и Никола Петров.

Добили сина
13. јануара: Владу – Александра и Дарко Костић; 22. јануара: Луку – Оливера и
Горан Јан; 25. јануара: Кристијана – Ана Цветковић и Драган Русић; 26. јануара:
Рељу – Маја Раданов и Мирослав Станић; 27. јануара: Рељу – Ива и Милош Вучковић, Адама – Ерика Антал и Тивадор Ковач, Вељка – Радованка и Горан Филиповић, Матеју – Душица и Даниел Вираг; 28. јануара: Милоша – Јованка и Бојан
Радисављевић; 29. јануара: Петра – Снежана и Северин Корењ; 30. јануара: Рељу – Биљана Седљак и Небојша Смедеревац; 31. јануара: Михајла – Кристина и
Жељко Векић; 1. фебруара: Лазара – Негица и Живорад Ђорђевић, Михајла –
Ивана Јелић и Милош Поплишан; 5. фебруара: Владу – Ирена и Илија Николић.

6. фебруара: Ивана Симеуновић и Јован Радмановић, Анђела Милосављевић и
Бојан Тодоровић; 11. фебруара: Јасмина Станојчић и Златомир Јованов, Минире
Таири и Tobias Bitervolf, Бранка Јовић и Мирко Јовић, Анита Мате и Жолт Чонтош.

УМРЛИ
4. фебруара: Вида Марковић – 1935, Наум Наумовски – 1941, Предраг Милојковић – 1936;
5. фебруара: Стојанче Димковић – 1925, Даница Мариновић – 1938, Славица Вујовић –
1963, Јован Младеновић – 1952, Вера Костић – 1930, Вељко Димитрић – 1949, Лазар Морар – 1943, Милан Костић – 1948, Слободан Деспотовски – 1952, Милосава Јованов –
1935; 6. фебруара: Мара Дамјановски – 1933, Бранимир Живковић – 1938, Милорад Цетић – 1933, Костадина Стефанов – 1945, Наталија Гаврић – 1948; 7. фебруара: Лилиа
Адлешић – 1935, Божица Лошић – 1926, Дивна Игњатов – 1926; 8. фебруара: Драгиња
Филиповић – 1938, Слободан Новковић – 1932, Милена Стаменковић – 1947, Радисав Стаменковић – 1942, Мара Гвозденовић – 1933, Ана Фораи – 1933, Радмила Латинкић – 1933;
9. фебруара: Каћа Илић – 1947, Милица Стефановска – 1952, Борисав Јањић – 1950, Драгослав Милосављевић – 1932; 10. фебруара: Недељка Маравић – 1935, Миодраг Јовановић – 1955, Бранкица Попадић Митровић – 1954, Зоран Германовић – 1950, Добрица Илијевски –1934; 11. фебруара: Драга Јанковић – 1942, Љубомирка Јоловић – 1932.

Припрема: Момир Пауновић
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КВАДРАТ 7 х 7
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Слогови: A, A, ВE, ЗA, ЗAН, КA, КA, КИ, ЛA, ЛAНЦ, ЛИК, MAН, ME, MИ, НA,

1

НA, НE, НE, НEЗ, ПA, РИ, ЦРЕ.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Ова седмица је прилично по-

јер ћете на врло лукав начин успети да окренете ствари у своју
корист. Бићете изненађени због
помоћи особа од којих то не очекујете, али запамтите да ништа
није бесплатно. Не почињите везе на послу с колегама.

вољна, али не будите брзоплети,
поготово у трошењу новца. Добро проверите шта потписујете
да се случајно не поткраде која
ситница. Почетком следеће недеље упознаћете занимљиву особу
која ће вам помоћи у каријери.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Средином седмице ћете остварити оно што сте замислили и очекујте добитак на који већ дуго рачунате. Усредсредите се искључиво
на оно што вам је приоритет и нека све буде у границама закона.
Мањи проблеми са зглобовима.

Кад вас неко гледа са стране, делујете као шарлатан, али помоћу
свог оптимизма и упорности решићете скоро немогуће проблеме. Могуће је познанство са особом која
ће вам помоћи да се вратите у пословне токове и напокон будете задовољни судбином.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Добро је време за почетак нових

Крените малим корацима и споро

послова, а од вас самих зависи да
ли ћете то остварити. Мањи добитак крајем седмице. На вама је да
одлучите желите ли да у свој живот поново примите некога из
прошлости.

– и отвориће вам се сва врата. Упорни сте, али наоружајте се и осмехом. Позив током викенда пружиће
вам могућност да остварите нешто
што дуго чекате. Новац стиже, и то
више него што сте очекивали.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Спремите се за велике промене
– и на послу и у приватном животу. У најави је неколико већих
пројеката, али само у најави, па
се зато држите онога што вам је
сигурно. Могуће правне заврзламе. Мањи стомачни проблеми.

Имате огроман утицај на људе
око себе, али пазите коме шта говорите. Смеши вам се већи новчани добитак, само пазите да не
уђете у отворене сукобе са околином. Учините све да то избегнете.
Подршка партнера вам даје снагу
и ветар у леђа.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Бројни контакти, велика очеки-

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
Ако умна страна
неком јача није,
нису РЕТКИ МЕТОДИ
да се то открије.

6
7
ПАНЧЕВАЦ У
ЦРВЕНО-БЕЛОМ
ДРЕСУ

Фин,
осетљив
(лат.)

Ужичанин

Симбол
фосфора

Река у
Аустрији

вања, много састанака, планова
и могућности. Усредсредите се
на оно што је тренутно најреалније да вам се не би све распршило као мехур од сапунице. Мањи новчани добитак.

ОСА СИМЕТРИЈЕ

TИП ОСРЕДЊЕГ УМА

5

МАЛИ СРЕТА
знао није
шта је оса
симетрије.
Мртвило,
учмалост
(мед.)

Врста
Лопов,
Предлог уз
полудрагуља крадљивац локатив

Саставни
везник
Антички
град у
Турској

Ознака за
метар

-ТИ.

Грчки
префикс
Саветодавац
(лат.)

Римски
кућни бог
(мит.)
Држава у
Азији
Речна
острва

Ономатопеја
лавежа
И један
и други

Основни тон
Задах,
непријатан
Језеро у
мирис
Африци

мене, али уследиће понуда коју
сте дуго чекали. Немојте је одбити. Контакти из иностранства,
могућа и новчана помоћ. Крајем
седмице изненадни пут. Обавезно идите, то ће вам помоћи да
решите крупне проблеме.

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете мудру
мисао староримског песника Вергилија, аутора херојског
епа „Енејида”.

Гаврасов
филм
Лек за
стомачне
болести

Река у
Русији
Супруга
Романа

Симбол
ербијума

Нисте спремни на велике про-

КОЊИЋЕВ СКОК

Река у
Србији

Средство за
депилацију

Господин
(грч.)

-ШТА -ШТА

НИ-

-МО-

НИ-

-JE

СРА-

НИ-

НЕ

НЕ

-ЧИ-

-МО-

-ТА

-ТИ;

СРА-

ЈЕ

ЗНА-

У-

-ТА

АНАГРАМ

СПОРТИСТА
СА СЛИКЕ

ПРОПИСИ У ПРАКСИ
Заштитити
патентом
Морски
гребен

АНКА ЗНА: ПО МЕРИ
Односни
везник
Предлог уз
датив

Балкон,
веранда
Немачки
филозоф
(Георг)

почете послове и прихватите сваку
занимљиву понуду. Понуда из
иностранства пружиће вам финансијску сигурност на дуже време.
Ваге у вези имаће прелепе заједничке тренутке, а слободне прилику да сретну занимљиву особу.

Милана, 6. непокретност, укоченост тела (мед.), 7. веома ружан, нагрђен.

4

Општински
фонд (скр.)

Не двоумите се, завршавајте за-

Ризикујте и исплатиће вам се,

нови свет, 3. недовољно велик, омањи, 4. погон за производњу црепа, 5. житељ

3

КОШАРКАШ
Дипломатска
„ЦРВЕНЕ
представка
ЗВЕЗДЕ”

Повољан период за решавање
питања наследства, промену места пребивалишта или реновирање куће. На послу нема битних
дешавања, али будите опрезни
при склапању послова да вам не
промакне добар посао док очекујете велики добитак.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. човек из истог краја, из исте земље (нем.), 2.

2

(23. 9 – 22. 10)

Житељ
градића у
Истри

Симбол
иридијума
Трећи вокал
ПОЧЕО У
КК
„ХЕМОФАРМ”
ВРШАЦ

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: ланцман, Америка, невелик, црепана, Миланез, акинеза, наказан. Стиховни анаграми: медиокритет, симетрала. Анаграм: примена закона. Скандинавка: депилатор, ер, Нева, з,
лар, тетра, и, Оман, ав, камертон, Немања Дангубић, оф, патентирати, тераса, који, ир, Аст, Анкаранин. Коњићев скок: Није срамота ништа не знати; срамота је ништа не учити.

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Ован
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УЗБУДЉИВ КОНЦЕРТНИ ВИКЕНД

ЖАНРОВСКИ РАЗНОВРСНА ПОНУДА
Наши суграђани су током протеклог викенда имали разноврсну и богату понуду концерата.
Могли су да присуствују реп
журци младих извођача, да дочекају Дан заљубљених уз исмевање турбо-фолка и да са својим
партнером прославе дан љубави
уз романтичне песме које никог
не остављају равнодушним.
Алекса Паровић, познатији
као Бата Парке, одржао је концертну промоцију свог првог
албума, под називом „Локални
мозак”. У петак, 12. фебруара,
љубитељи реп музике напунили
су дворану „Аполо” и подржали
нашег младог суграђанина,
иначе победника прошлогодишњег фристајлер изазова у
оквиру Фестивала хип-хоп
културе „Belgrade Jam”.
Врата те дворане била су
отворена око 22 сата, а најбржи
посетиоци добили су по бесплатан примерак овог албума
првенца. Вече је почело уз диџеја Вучка, који је, пуштајући
музику, загревао и припремао
публику за наступ извођача.
Значајну подршку су пружали: „Лидер”, „Крваво око”,
„Triumph” и „Tommy Gang”, а
специјални гости су били „Cjofo MC” и београдска група
„Куртоазија”.

суграђани су на овом традиционалном концерту потпуно
напунили дворану.
Премијером спота за песму
„Прича о нама”, у којем глуми
наш суграђанин Бранко Путић,
власник фризерског салона
„Простор Б”, у недељу увече,
почео је двочасовни наступ током којег су обожаваоци „Неверних беба” имали прилику
да чују најпознатије песме, али
Претежно млада публика је
овацијама поздрављала већ познате старије и новије хитове
гостију, који су се низали један
за другим, да би око поноћи
најбољи фристајлер у Србији
почео извођење нумера са свог
албума, међу којима су „Сада
видим”, „Рупа у мозгу”, „Цео
свет се руши”… Током целе вечери дворана је, поред омладине, била испуњена и позитив-

ним вибрацијама и добрим
расположењем.
Наредног дана, поводом дочека Дана заљубљених, на
истом месту је приређен тематски и жанровски потпуно другачији концерт. Панчево је тада
посетила чувена и јединствена
група – „Перо Деформеро”.
Тај новосадски бенд, који
чине Горан Бишевац Бишке,
Саша Фриш, Андраш Ишпан
и Срђан Голубица, комбинује
хард рок и хеви метал с турбо-фолком, како би га потпуно
извргао руглу. Током два сата
трајања концерта публици је
приређено једно потпуно незаборавно вече. Присутни
металци и рокери уживали су
у исмевању и изобличавању
народњачке музике, уз незаобилазне шутке и поливање
пивом.
Публика је одушевљена и
припремљена дочекала песме
које су се смењивале: „Ћерка
ђавола”, „Волим те, ту нема
љубави”, „Фејсбук Стана”, „Готичарка” и друге, а најгласни-

и стихове оних које бенд дуго
није изводио. Низали су се хитови један за другим, а публика
је углас певала: „Кућу за спас”,
„Тужну песму”, „Погледај у небо”, „Више ме не волиш” и друге песме. Током извођења свих
нумера чланови групе пленили
су својом енергијом, изазивали
снажне овације публике и подизали је на ноге. Било је потпуно приметно обострано уживање у љубавним романтичним
песмама.
Ову групу, која постоји већ
двадесет година, чине: Милан
Ђурђевић, Тијана Сретковић,
Јелена Пудар, Владимир Ружичић, Владан Ђурђевић, Саша
Ранђеловић и Драган Драгић.
Овом приликом они су најавили излазак новог албума „Прича о нама”, који се очекује за
нешто више од месец дана.
Културни центар је до самог
краја концерта био испуњен
позитивном атмосфером, веселом публиком и феноменалним извођачима.
С. Првуљ

је и највеће овације „Перо Деформеро” је добио за извођење
песме „Гастарбајтер”.
Наступе тог бенда увек прати
и карактерише сатирични хумор, па је и овог пута био приређен и својеврсни гитарски
стендап шоу. У поноћ су чланови групе присутнима честитали
Дан заљубљених, а после нешто
више од пола сата најавили су
завршетак свог наступа.

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.
Осетивши и чувши да се
ближи крај концерта, фанови
су углас захтевали бис и било је
потпуно немогуће не извести
га. „Дошли смо до краја пута",
била је нумера с којом су се
вратили на бину и публици
приредили још неколико минута фантастичне свирке.
Након тога могло се приметити изузетно задовољство на
лицима обожаватеља, али свакако и туга јер је овом спектаклу ипак дошао крај.
Већ седам година поп-рок
група „Неверне бебе” поводом
Дана заљубљених, 14. фебруара, панчевачкој публици приређује незаборавне концерте
у Културном центру. Наши

Бркица
Женка немачког птичара,
стара осам месеци, највероватније се због немара
оног код кога је боравила
нашла на улици, али није
успела да се снађе у суровим условима, па је завршила у градском прихватилишту.
Љубитељи животиња и
даље тамо могу видети Бркицу и помазити је, а они који би је евентуално удомили,
треба да се јаве на телефон 013/352-148.

Шарена
Прелепу енглеску сетерку
је власник одбацио, упркос
томе што је послушна, добра и верна.
Шарена је стара око пет
година и заслужује да има
сигуран дом и одговорног
удомитеља, који треба да
има основне услове за прихват и сагласност укућана.

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

30

СПОРТ

Петак, 19. фебруар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ФАВОРИТ ОДНЕО БОДОВЕ У НИШ
Следи пауза због
завршнице Купа Србије
Победа Крис-кроса

КУП ЕВРОПЕ

ЗЛАТНА АНДРЕА
У шпанском граду Малаги
прошлог викенда је одржан
Куп Европе за кадете. У веома јакој конкуренцији, као
чланови репрезентације Србије, надметали су се и џудисти панчевачког Динама
Андреа Стојадинов и Филип Ринковец.
Андреа се такмичила у категорији до 48 кг, у којој су
биле још 24 џудисткиње, и
остварила је велики успех –
освојила је најсјајније одличје и тако исписала нове
странице историје џуда у нашој земљи. То је први пут да
неки члан репрезентације
Србије освоји златно одличје

на Купу Европе у Шпанији.
Млада чланица ЏК-а Динамо је веома лако савладала
све своје ривалке, да би у
финалу ипоном победила и
такмичарку из Италије.
Филип Ринковец је такође
добро радио, али је овог пута
морао да се задовољи освајањем деветог места. Он се надметао у категорији до 66 кг, такође у јакој конкуренцији, а
такмичење је почео изванредно. Најпре је савладао борца из
Шпаније, да би потом био бољи и од ривала из Италије. У
трећем колу је изгубио од такмичара из Израела, па је пропала шанса за бољи пласман.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БУБАМАРА” САМО ЛЕТИ...
Сви фудбалски колективи
из Панчева и околине започели су припреме за пролећни део својих првенствених
трка. Лепо време иде наруку
играчима и тренерима, па се
увелико играју и контролне
утакмице.
Фудбалери Динама 1945
су у првом припремном мечу савладали Раднички из
Ковина са 2:1, а потом су одмерили снаге са чланом Прве лиге Србије, београдским
Синђелићем, и победили га
с 1:0.
Та утакмица је одиграна у
Глогоњу, оба тренера су дала
шансу свим играчима, а гол
одлуке је постигнут у 80. минуту. Стрелац је био Небојша Спасић.

ФК Динамо 1945 наступио је у мешовитом саставу
у оба полувремена. Два тима
су била сачињена од играча
који су играли и претходне
сезоне, али и од новајлија
који су приступили клубу у
зимском прелазном року,
као и с неколико омладинаца који су прикључени првом тиму.
И поред тешких услова за
игру, као и чињенице да су
екипе још увек у првим фазама припрема, приказана је
изузето квалитетна игра, а
фудбалери обају тимова приступили су утакмици као да
је у питању борба за бодове.
Тренер Динама Мирослав
Милошевић извео је два састава свог тима. У првом полувремену су играли: Томић,

Паројчић, Лукић, Бајић,
Ивановић, М. Спасић, Скокна, Теофанов, Стојановски,
Јуриша и Владул, а у наставку меча на терен је изашла
екипа у саставу: Томић (Лапић), Каранфиловски, Јевтић, Николајев, Н. Спасић,
Радојевић, Тошић, Андоновски, Арбутина и Вуковић.
У трећем контролном мечу Динамо је на Старом Тамишу од Хајдука с Лиона
изгубио са 2:0.
Прво полувреме је протекло у изједначеној игри, а
гости су повели после грешке панчевачких играча. У
другом полувремену екипа
Динама се консолидовала,
преузела је иницијативу, али
је и пропустила неколико
идеалних прилика за изједначење. Гости су
други погодак
постигли из слободног ударца.
Југославија је у
Јабуци одмерила
снаге са Славијом из Ковачице.
Предвођени искусним Едином
Тахировићем,
који је постигао
два гола, гости
су тријумфовали
с 3:1. Трећи погодак за тим из
Ковачице постигао је Иванишевић, а Ангеловски је у самом
финишу сусрета само ублажио пораз Југославије.
Глогоњ је на свом терену
победио Слогу из Банатског
Новог Села са 4:1.
Голове за домаћина постигли су Бојковић, Томић
(два) и Д. Веселиновић, а
стрелац за Новосељане био
је Милетић.
Војводина је у Црепаји
угостила качаревачко Јединство. То је био занимљив дуел, у којем је прво полувреме припало домаћем тиму.
Ипак, у наставку меча гости
су преокренули резултат и
славили су коначну победу
од 2:1. Гол за Војводину постигао је Коврлија, а Качаревцима су победу донели
Брковић и Анђеловић.

Утакмицама двадесетог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Кошаркашкој лиги Србије.
Дерби ове рунде шампионата
одигран је у Хали спортова на
Стрелишту, пред око 400 љубитеља игре под обручевима. Иако им је здравствени билтен
катастрофалан у последње време, момци које предводи тренер Бојан Јовичић пружили су
достојан отпор изразитом фавориту из Ниша. Да је било само мало више среће, концентрације и времена, могли смо
да будемо и сведоци великог
изненађења. Али резултат је гласио: Тамиш–Константин 81:84,
по четвртинама: 22:22, 14:20,
13:18 и 32:24.
Да је пред њима добра кошаркашка представа, гледаоци су увидели већ у првој четвртини. Момци из оба тима
играли су ангажовано и пожртвовано. Иван Смиљанић је са
две „тројке” на почетку сусрета дигао публику на ноге и
улио неопходно самопоуздање својим саиграчима. Ипак,
ни гости нису седели скрштених руку и с неколико одличних потеза показали су због
чега се налазе на врху табеле.
После нерешеног исхода у првом делу игре гости су у другој четвртини мало додали
гас, искористили су грешке
домаћих кошаркаша и на од-

да се чинило да Тамиш нема
баш никакву шансу, а онда је
уследио фантастичан финиш
панчевачких кошаркаша.
Двадесетак секунди пре звука сирене која означава крај
сусрета, Тамиш је пришао на
само три поена заостатка
(77:80), а онда је само неколико тренутака касније хала готово прокључала. Гости су искористили само једно од два
слободна бацања, а Иван Смиљанић је убацио „тројку” за
80:81 свега шест секунди пре
истека времена. Уследила је
пенал-завршница, у којој су
више среће и концентрације
имали гости из Ниша, па су на

мор су отишли са шест поена
„вишка”.
Почетак другог полувремена у потпуности је припао Нишлијама, које су брзо стигле и
до двоцифрене разлике у поенима. Константин је искусно
чувао своју предност, а четири
минута пре краја утакмице на
семафору је писало 61:76. Та-

крају заслужено однели бодове са Стрелишта.
– Увек је тешко играти у Панчеву. Тамиш је одличан тим и
желим му да што пре комплетира своје редове, да опет буде на
максималном нивоу, оствари
свој циљ и пласира се у Суперлигу – рекао је Марко Цветковић, тренер Константина.

Најефикаснији у редовима
Тамиша били су Иван Смиљанић и Душан Милошевић, са
по деветнаест поена, а њима
уз раме био је и Никола Симић, који је петнаест пута био
прецизан. Радосав Пековић је
постигао седам, Душан Хукић
шест, а Александар Илкић,
Немања Манојловић и Никола Вујовић остварили су по четири поена. У листу стрелаца
се уписао и Миљан Марковић
(три поена).
– После овог меча питање је
шта су објективне могућности
нашег тима. Основни разлог
пораза је наш приступ у првом полувремену. Тако се не
може играти против тима какав је Константин. Ми имамо
јако мало играча који су
спремни да се „побију”, што
бисмо ми тренери рекли.
Много нам је недостајао и Думић, јер су наши млади и неискусни плејмејкери често
доносили погрешне одлуке
када смо можда могли и да
ухватимо прикључак. Не знам
уопште како је Смиљанић издржао на ногама цео меч, али
је играо херојски. Успели смо
да се вратимо у последњој четвртини, на неку спортску дрскост појединих играча, али
то је било недовољно да се добије овакав противник. Константин је сјајан тим, који
има феноменалног Данила
Тасића. То је момак који прави разлику на терену, јако га
је тешко чувати. Ми немамо
такав индивидуални квалитет, тимска игра је наш адут,
али овог пута нисмо имали
баш превише расположених

играча – рекао је тренер Тамиша Бојан Јовичић.
После двадесетог кола Тамиш има скор од девет победа
и једанаест пораза, па тренутно заузима седмо место на табели. Сада у првенству следи
пауза, јер се наредног викенда
игра завршни турнир Купа
Радивоја Кораћа у Нишу. Наредни меч Панчевци ће одиграти 27. фебруара, када ће у
Јагодини одмерити снаге са
истоименим домаћином.
Утакмицама шеснаестог
кола прошлог викенда је настављено надметање и у Првој
српској лиги. Крис-крос је у
Хали спортова угостио Врбас,
над којим је остварио убедљиву победу од 89:48.
– Утакмица је у првој четвртини била врло уједначена, а
гости су одлично шутирали за
три поена. Иако смо играли
коректно у одбрани, равнотежу смо држали врло добрим
нападом. Ипак, утакмицу је
обележила наша игра у одбрани у другом полувремену. Искусног и фаворизованог противника смо натерали да чини
много грешака, које смо умели да кажњавамо. Како се
ближио крај, нисмо стајали.
Желели смо и да се одужимо
публици за поклоњено време.
Верујем да коначно схватамо
шта можемо када играмо срцем. Тимски дух нам је донео
веома вредне бодове – истакао
је Вук Станимировић, тренер
Крис-кроса.
Пред Панчевцима су нови
изазови. Само добрим играма
у континуитету могу стићи до
циља.

ТРАДИЦИОНАЛНО НАДМЕТАЊЕ У СТРЕЉАШТВУ

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУЖИНА” НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
У Крагујевцу је прошлог викенда одржано традиционално надметање у стрељаштву. По двадесети пут је
организован турнир под називом „Куп застава”, који
окупља најбоље стрелце из
наше земље.
У веома јакој конкуренцији
екипа СД-а „Панчево 1813”
овог пута је освојила бронзану
медаљу. Иако је тим из нашег
града имао велики пех, јер се
једној такмичарки покварила
пушка, трофеј није изостао.
Да је било више спортске среће, СД „Панчево” би на овом
такмичењу освојио и сјајније
одличје.
Најпрецизнији је био Стефан Михајлов, који је са 179
кругова заузео пето место у
појединачном надметању, али
је освојио шест нових бодова
за Куп Србије. Ивана Виславски се са 174 круга пласирала
на осмо место, а зарадила је

три бода за пласман у завршницу најмасовнијег такмичења. Запажен наступ су имали и: Александар Павловић,
Марија Алексић, Владимир

Стајчић и Анастасија Грујоски. Бронзану медаљу је заслужио и тренер одличних
панчевачких стрелаца Синиша Вељковић.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ШАМПИОНКЕ ИПАК ПРЕВЕЛИК ЗАЛОГАЈ
Визура победила
с максималним
резултатом
Борац убедљив
у мечу с Ваљевцима
Један од занимљивијих дуела
петнаестог кола Суперлиге за
одбојкашице, које је на програму било прошлог викенда,
одигран је у Хали спортова на
Стрелишту. Панчевачке „лавице” су угостиле званичне
шампионке наше земље, које
предводи некадашњи репрезентативац Југославије, легендарни Жељко Танасковић. Иако су гошће важиле за апсолутног фаворита, Панчевке су
пружиле достојан отпор. Ипак,
више од часног пораза нису
могле: Динамо–Визура 0:3, по
сетовима: 20:25, 22:25 и 23:25.
Тренер Александар Владисављев је на старту утакмице
поверење поклонио тренутно
најјачем саставу који има, а
чине га: Николина Ашћерић,
Јелена Лазић, Александра Петровић, Александра Владисављев, Нина Коцић, Драгана
Марковић и Слађана Мирковић. Ипак, шеф стручног штаба Динама је врло брзо био
приморан да мења екипу,
јер су гошће без претерано
добре игре стигле до осетне предности. „Лавице” су
деловале некако безвољно
и анемично. Иако им је ово
била добра прилика да се
надигравају, јер нису имале шта да изгубе, одбојкашице Динама су дозвољавале Београђанкама да
освајају лаке поене, па се
питање победника у првом
сету није ни постављало.
Много више неизвесности виђено је у наставку
утакмице. Други сет је протекао у игри поен за поен, а
главно оружје „лавица” у
тим моментима био је чврст
блок. Јелена Лазић, Слађана Мирковић и Александра
Петровић покушавале су на
све начине да покрену свој

Више од часног пораза нису могле
тим и успевале су да парирају
само до резултата 22:23, а онда
је Визура додала гас и лако,
без икакве стресне ситуације,
дошла до високе предности
од 2:0.

Чинило се да ће Динамо успети у трећем сету да овај меч
учини неизвеснијим, јер је
имао предност од 14:9... Својим уласком у игру Миљана
Трајковић је мало раздрмала
„лавице” и покушала да колико-толико „одмени”
главног
поентера
екипе Нину Коцић,
којој баш ништа није
полазило за руком.
Неколико
добрих
потеза направила је
и Тијана Стојковић,
али када се све сабере, то није било довољно да се парира
шампионкама. Визура је врло брзо,
опет искористивши
бројне грешке домаћих одбојкашица,
стигла најпре до изједначења, а потом и
до предности од
19:22.
Последњу
прилику да овај меч
уведе у „продужетак”, имала је Нина
Коцић при резулта-

ту 23:24, али је њен смеч отишао далеко у аут...
– Визура је током целог меча диктирала темпо. Нама је
недостајало енергије, храбрости, концентрације... Моје девојке су превише респектовале шампионке из Београда, па
је изгледало као да не смеју да
им се супротставе. Шта је – ту
је. Морамо да извучемо поуке
из овог пораза и да се припремимо за финиш првенствене
трке – рекао је Александар
Владисављев.
После овог кола Динамо заузима осмо место на табели,
са 19 бодова. Наредног викенда неће бити првенствених
мечева због играња финалног
турнира Купа Србије у Старој
Пазови, што ће Панчевкама
добро доћи да на миру анализирају претходне дуеле и
спремно дочекају наредна искушења.
После убедљивог пораза у
Суботици одбојкаши старчевачког Борца поново су на победничком колосеку. Они су

прошлог викенда, у петнаестом колу Прве лиге, у Хали
спортова на Стрелишту савладали ВА-014 из Ваљева с 3:0,
по сетовима: 25:10, 25:14 и
25:17.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о игри и
односу снага на терену панчевачког „храма спорта”.
– Сјајно смо играли. Од првог до последњег поена били
смо на висини задатка, па смо
убедљиво савладали екипу која је до сада имала биланс од
седам победа и седам пораза.
Ваљевци уопште нису наиван
тим, али данас смо ми били
бољи. Очекивали смо можда
и тежу утакмицу, али на нашу
срећу, лагано смо добили с
максималним резултатом –
рекао је Давор Милошевић,
капитен Борца.
Заиста, гости су деловали
веома бледо, па је утакмица
трајала свега 62 минута. Борац је на другој страни био
баш моћан. Све му је полазило за руком. Одбрана је била
на врхунском нивоу, напад је
био убојит, а блок и сервис су
били веома моћно оружје
Старчеваца.
– Ова утакмица је дошла у
невреме, после тешког пораза у Суботици. Имали смо
императив победе, јер смо
морали да се вратимо на
прави колосек и да, пре свега, „вратимо” резултат. Мислим да смо играли довољно чврсто, али овакав исход
је првенствено последица
слабије игре екипе из Ваљева. Сви моји играчи су одрадили оно што смо се договорили, а када је тако, онда
нема никаквих проблема –
истакао је тренер старчевачких одбојкаша Драгољуб
Стојановић.
Борац је и даље на четвртом месту на табели, с тридесет једним бодом, уз скор од
11 победа и четири пораза, а
што је најважније – поново је
у игри за највиши пласман.
Наредног викенда Старчевци
ће играти у Новом Саду против истоименог домаћина.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
ПРВА ЛИГА
Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА

0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – ВА-014

3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН

81:84

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС

89:48

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЈЕДИНСТВО

98:71

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДВА ТРОФЕЈА
ЗА МИЛОША

ВРЕМЕПЛОВ: ЗИМСКЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 1984. ГОДИНЕ

ЛЕПО ЈЕ БИЛО У САРАЈЕВУ...
СФРЈ – центар света
Најбоља организација
до тада
У петак, 19. фебруара, навршавају се 32 године од када су
одржане четрнаесте Зимске
олимпијске игре у Сарајеву
(од 8. до 19. фебруара 1984).
Био је то први пут да је једна
комунистичка држава добила
организацију тако великог
спортског догађаја. Игре је
паљењем бакље симболично
отворила клизачица Санда
Дубравчић, а у Сарајеву су се
надметали спортисти из 49
земаља. Како је тврдио председник Међународног олим-

пијског комитета Хуан Антонио Самаран, организација
игара је била боља од свих
претходних.
Југославија је тада била
центар света. Сарајево је блистало. По одлуци власти, све
продавнице су морале да буду
отворене до 22 сата, град је
био чист, а у његовом центру
је био забрањен саобраћај
приватним возилима. Велики
превозници, као шти су београдски „Путник”, љубљански
„Вијатор” и „Ниш експрес”,
послали су најбоље и најлепше аутобусе и возаче да помогну у превожењу гледалаца
на олимпијска борилишта: Јахорину, Бјелашницу, Требевић и Игман. На Олимпиј-

ПАНЧЕВО НА ОЛИМПИЈАДИ
Бакља којом је Санда Дубравчић свечано отворила Олимпијске игре у Сарајеву прошла је и кроз Панчево, и то у децембру претходне године. Главни организатори паљења
бакље у Панчеву били су Воја Новков и Сима Греговић.
Мало ко зна да су значајан удео у организацији великог
спортског догађаја у Сарајеву имали и Панчевци. Наиме,
за ту прилику АТП је издвојио један аутобус који је све време био у Сарајеву и радио за потребе олимпијаде.
Возачи су били сада покојни Милан Паројчић, али и Југослав Радески, који живи у Јабуци. Главни човек око организације био је Милан Стојановић, а Слободан Алексић је
био на два састанка у вези са ангажовањем аутобуса.

ским играма у Сарајеву је учествовао и АТП (погледати антрфиле)...
Иако је то било време несташице појединих артикала,
сарајевске продавнице су биле препуне робе, чак и оне

најразноврсније, коју многи
до тада нису ни видели, као
што су јаја јапанске препелице или киви... Странцима су
сви били на услузи, излазили
су им у сусрет, испуњавали
њихове жеље...

Сарајево је тада посетио и
шведски краљ Густав, који је
дошао да види град који је организацију олимпијаде добио
испред Гетеборга и јапанског
Сапора. Чак 4.500 акредитованих новинара дошло је у
Сарајево, у Југославију. За
њих је наша тадашња земља
била право откровење.
Прву медаљу у историји Југославије када су Зимске
олимпијске игре у питању
освојио је Јуре Франко у велеслалому. Нација је била одушевљена, а до тада прилично
непознати спортиста постао је
херој. Данима је у центру Сарајева стајао натпис: „Волимо
Јурека више од бурека”. Без
трофеја су остали скијаш Бојан Крижај и скакач Примож
Улага, од којих се тада можда
и више очекивало. Маскота
олимпијаде, вук Вучко, годинама је био најпродаванији
сувенир у Сарајеву, а у ТВ
спотовима глас му је позајмљивао Здравко Чолић!
Најтрофејнија репрезентација био је СССР са 25 медаља, док су репрезентативци
Источне Немачке освојили
24, а САД осам медаља.
На затварању игара отпевана је песма која и данас многим заљубљеницима у спорт и
југоносталгичарима одзвања:
„Лепо је било у Сарајеву, видимо се у Калгарију...”

Зимско Првенство Војводине
у пливању за кадете, омладинце и сениоре одржано је
14. фебруара на базену СРЦ-а
„Слана бара” у Новом Саду.
У конкуренцији 290 такмичара из 23 војвођанска клуба
одличан успех је остварио и
члан ПК-а Спарта из нашега
града. Милош Михајловић је
под руководством тренера
Ненада Јовића освојио две
медаље.
У трци на 100 м краул други је стигао на циљ, док је на
50 м делфин био трећи.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дa3)
Избор Р. Радојевић
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МАЖОРЕТ – СПОРТ КОЈИ ОСВАЈА

ЖИВОТ У РИТМУ МУЗИКЕ
Панчевачке мажореткиње
најуспешније у Србији
Резултати европских размера
Наш град се одувек поносио добрим и
успешним спортистима. Трофеји су на
обале Тамиша стизали са свих крајева
света, а о медаљама се причало и писало.
С разлогом. Међутим, вероватно мали
број Панчеваца зна да су њихови суграђани и суграђанке најуспешнији у још
једном спорту – мажорету. Да, добро сте
прочитали, ради се о признатом спорту
који у нашој земљи има и своју федерацију – Савез мажореткиња Србије.
Ова све популарнија спортска дисциплина дели се на ревијални и такмичарски део, а представља мешавину плеса,
балета, гимнастике, баратања реквизитима и модерних плесова. „Мажореткиње Панчева” настале су 2006. године, а
клуб је основао Кристијан Богдановић,
члан судијске комисије Светске мажорет-спорт федерације, интернационални лиценцирани тренер и председник
Савеза мажореткиња Србије.
– Тренинге водимо ја и моја супруга
Ирина, такође интернационални лиценцирани тренер, а једна од асистенткиња је и Богдана Келча, девојка која
је најдуже у нашем клубу, редовна учесница европских шампионата и држав-

на првакиња у многим категоријама.
У мажорет сам ушао из света плеса,
где сам такође имао много успеха,
док је Ирина завршила школу „Лујо
Давичо” у Београду, а својевремено је
радила и као наставник у балетској
школи у Панчеву – каже Кристијан
Богдановић, један од најбољих светских судија у мажорету, који годишње
има и до двадесетак суђења у земљи и
иностранству.
Иако овај спорт не спада у српску
традицију, мажорет у нашем граду постаје све популарнији. Када је ревијални део у питању, треба рећи да су
панчевачке мажореткиње саставни
део готово сваке веће приредбе. Оне су
на челу колоне током одржавања највеће дечје манифестације у земљи
„Радост Европе”, учествовале су на
финалном турниру ЛЕН купа у ватерполу, биле су декор на Европском
шампионату у кошарци, а својевремено су биле и званичне навијачице КК-а
Црвена звезда... Не треба заборавити
да се у организацији „Мажореткиња
Панчева” у нашем граду сваке године
одржава велики интернационални
фестивал „Дијамантски штап”, на којем редовно учествује око 500 такмичара из пет-шест европских земаља.

Апсолутна слобода

Када је спортски део у питању, наше суграђанке освајају највреднија
одличја на државним шампионатима
у више од десет категорија, сваке године се пласирају и учествују на
европским првенствима, а редовне су
учеснице и на највећим светским
смотрама. Један од запаженијих успеха свакако је освајање деветог места
на Светском првенству у Поречу у
мини-формацији помпон (кореографија с пуфнама).

– Мажорет је елеганција, грациозност, сјај костима... Балет је основа
свега, на коју се надограђују остале
кореографије. И није нимало лак
спорт. Сваки тренинг се састоји од загревања, кондиционих вежби, рада с
реквизитима, увежбавања одређене
кореографије... Нажалост, у Србији
влада мишљење да је то дисциплина
само за девојчице, али у развијеним
европским земљама није тако. „Ма-

жореткиње Панчева” окупљају девојчице и девојке, углавном од седам до
шеснаест година, али нема старосног
ограничења. Током године имамо
стотинак наступа у земљи и бар десет
одлазака у иностранство на фестивале и такмичења. Својевремено смо у
серијалу „Ја имам таленат” стигли до
полуфинала, сваке године гостујемо
у Бечу, на божићном фестивалу, а
обилазимо и све земље у околини:
Хрватску, Мађарску, Црну Гору, Словачку, Чешку, Пољску, Аустрију,
Италију... Гостовања у разним ТВ
емисијама више и не бројимо – додаје
Богдановић.
Панчевачке мажореткиње се увелико припремају за Европско првенство, које ће у јулу бити одржано у
Словачкој, као и за Светски шампионат у Поречу, у септембру.
– Основали смо плесни центар
„Кика”, у оквиру кога су панчевачке
мажореткиње најистакнутији сегмент, али имамо и балет, „мама
денс-фит”, рекреативне вежбе, плес
за младенце, креативне радионице,
хип-хоп, савремене игре, а ускоро ће
почети да ради и школа фолклора.
Тренинзи су понедељком, средом и
петком од 19.30 до 20.30, на првом
спрату зграде у Улици Петра Бојовића 1, изнад некадашњег „Гвожђара”.
Имамо одличну сарадњу с Градом
Панчевом, али и с нашом Туристичком организацијом. Надам се и верујем да ћемо у будућности имати и
нове успехе – закључио је наш саговорник.
Добар глас далеко се чује, па је већ
сада извесно да ће „Мажореткиње
Панчева” учествовати на Светском
првенству у јужноафричком граду
Кејптауну 2018. године. Свака част!
А. Живковић

Пошто наш град ове године обележава 300 година од ослобођења од Турака, свечана академија поводом тог догађаја могла би
да буде обележена у прочељу хотела „Слобода”.
Оно што „Слободину” инсталацију – поред слободарске симболике – издваја као један од најатрактивнијих простора за такав
догађај, јесте и његова апсолутна ослобођеност од сваке врсте
надзора, бриге и... метле.

Ланчана реакција
Како би сценографија у знак прославе слободе била потпуна, са
„Слободине” скаламерије ни у ком случају не треба скидати ланце. Јер, колико само снажних културно-историјских порука они
својим вишењем носе. Рецимо: бејаху ланци, а сад је слобода!
Или: Панчевци не љубе ланце, али их вазда гледају у парку. Или
пак нешто слично, истовремено слободно а ланчано...

Програм прославе
Најзад, када је сценографија спремна, долазимо и до уводног
обраћања публици. Видимо намонтираног водитеља који излази
на „Слободину” у(не)ређену „сцену” и започиње говор, отприлике овако: „Панчево се одликује многим лепотама. Центар града
красе бројне знаменитости. У њему има много... (окреће се око
себе), баш много... (постаје очигледно да му је непријатно, као
да није научио текст)... да, као што сам рекао, има баш јако, јако много... А сад пређимо на главни део програма!”

µД. Исаков ?Д. Младеновић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Вукашин Гогош,
средњошколац:

Радомир Бајић,
конобар:

Милица Ракић,
ученица:

– Планирам да
викенд проведем
одмарајући се.
С обзиром на то да
идем у музичку
школу, мало ћу
и вежбати свирање
кларинета.

– Викенд ћу провести
радно у бифеу
„Под липом” и након
затварања кафане
ићи ћу у провод, а да
ли у „Погон”, „Бабис”
или неко друго место,
тек ћу сазнати.

– Највероватније ћу
викенд провести код
моје баке. Планирам
и да се дружим с
пријатељима, да
се мало одмарам и
учим за школу.
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