Број 4696, година CXLVIII

Превенцијом спречити
трагедије

Зима укочила
„лавице”

» страна 7

» страна 31

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 20. ЈАНУАРА 2017.

ПОНОВО ИДИЛА...

Политика
Народ треба
да реформише
власт
» страна 4

Друштво
Откуп медија на
одређено време
» страна 6

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Хроника
Кад пацијенти хвале
болничко лечење
» страна 8
Кажњавати негирање
ратних злочина
и геноцида
» страна 10
ОБЕЋАЊЕ ГРАДСКИХ СЛУЖБИ

ПАНЧЕВО СПРЕМНО ЗА НОВИ СНЕГ
Није било већих проблема
током првог хладног таласа
Бројни грађани и власници
локала слабо чистили снег
испред својих кућа и локала
Убудуће кажњавање
Све надлежне службе у граду су
спремне за случај да Панчево задеси нови хладни талас и да буде више снега и леда него ових дана –
саопштено је на седници Градског
штаба за ванредне ситуације одржаној 16. јануара.
„Службе су у сталном контакту с
градоначелником, ужим руководством Градског штаба за ванредне
ситуације и директорима јавних и
јавних комуналних предузећа чији је
рад значајан за нормално одвијање
живота у граду. У случају да се укаже
потреба, за пружање помоћи су
спремни и војска и полиција. Њихови припадници ће учинити све ради
неометаног функционисања комуналног система града и очувања безбедности грађана”, такође је истакнуто том приликом.
Састанак је водио градоначелник
Саша Павлов, командант Градског
штаба за ванредне ситуације, а били
су присутни представници јавних и
јавних комуналних предузећа, припадници војске, полиције и Сектора
за ванредне ситуације, представници
фабрика из јужне индустријске зоне
и други.
Чланови Градског штаба за ванредне ситуације известили су о ономе

што је предузимано да би се ублажиле последице првог хладног таласа, а
директори јавних и јавних комуналних предузећа говорили су о томе да
ли је у њиховом раду било проблема.
Сви су истакли да већих тешкоћа није било, а да су мањи проблеми који
су се појављивали успешно и благовремено отклоњени, што није утицало на обављање редовних активности.
Примедбе је изнео само начелник
Секретаријата за инспекцијске послове Милован Ћировић, а оне су се
односиле на наше суграђане који нису чистили снег и лед испред кућа и
локала.
Ћировић је истакао да градски инспектори до сада никога нису казнили због тога, али је додао да у наредном периоду неће бити толеранције.

– Убудуће за наше инспекторе више неће бити никаквих дилема око
тога да ли ће онима који нису очистили снег и лед издати прекршајне
налоге на лицу места или не. Обавештени смо да нас у наредном периоду до краја зиме очекују још два-три
хладна таласа. Да ли ће током њих
бити само поледице или и снега и
леда, није битно. Важно је да је градском одлуком регулисано да су и
грађани и правна лица у обавези да
чисте снег и лед испред својих кућа и
пословних простора тамо куда се
крећу пролазници. Апелујем на грађане да озбиљно схвате ово упозорење, јер је инспекција овлашћена да
издаје „Хигијени” налоге за уклањање снега и леда испред кућа и локала оних који то нису урадили, а „Хигијена” ће после то наплатити од

оних испред чијих кућа и локала је
чистила – упозорио је Ћировић.
Он је додао да је и ове године уочено да највише снега и леда има испред кућа старих људи који живе сами и немају никог да им помогне у
чишћењу и испред локала који су затворени.
Представник АТП-а је најавио да
ће главна аутобуска станица и даље
бити отворена за све бескућнике, а
члан Градског већа задужен за социјалну политику Миленко Чучковић
рекао је да је четворо људи смештено
у Геронтолошки центар. У питању је
двоје бескућника, као и двоје људи
који нису имали грејање, због чега су
били у тешком стању.
Што се тиче режима рада ЈКП-а
„Грејање”, станови се више не греју
током целе ноћи као у време сибирских хладноћа, које су прохујале, већ
само до 21 сат. Међутим, уколико
температура поново драстично падне, радијатори ће опет бити топли 24
сата без престанка.
На састанку Градског штаба за ванредне ситуације говорило се и о проблемима који су искрсли због групе
од десетак становника викендица на
Белој стени који су после снежних
падавина остали одсечени од света.
Због тога им је хеликоптерима МУП-а
допремљена помоћ за неко време, о
чему се претходних дана извештавало у медијима. Боро Мајкић, командант Ватрогасно-спасилачког батаљона, тим поводом је рекао да је њима пре почетка хладног таласа било
предочено да могу бити одсечени и
да им је понуђено да буду евакуисани, али да су они то одбили.
М. Глигорић
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Ово стварно нема никакве
везе с оним што је на папиру
Крцат „Купе” дочекао је прошлог четвртка учеснике трибине
„Права грађана у Србији – на папиру и у стварности”, на којој није говорио председнички кандидат, већ заштитник грађана Саша
Јанковић. Процена потписника текста, утемељена на годинама
искуства боравка у том простору, јесте да је било преко три стотине посетилаца; домаћини су морали, како би могло да се дише,
да отворе и онај пети део.
Кад смо већ код кисеоника, утисак је да је окупљено мноштво
дисало као једна особа. Личило је све то на ону атмосферу од пре
равно двадесет година: студентски и грађански протести у зиму
1996/1997. Елан несразмеран актуелном тренутку, међусобно се
поздрављају насмејани пријатељи, неки нови људи то тек постају...
Има и једна кључна разлика: пре две деценије су причу која је
ван мејнстрима гутале десетине хиљада ушију на улицама, сада је
епицентар био најстарији кафе-клуб у граду са, ипак, ограниченим
габаритима. Вреди подсетити и на оно што је узроковало да се догађаји овог типа збивају у кафићу Дулета Кнежевића, а не у погодним просторима институција/установа система: неколико пута је
Грађанска акција Панчево, суорганизатор овог скупа, покушала да
смести важне госте грађанки и грађана у „Аполо”, који „дужи” Дом
омладине Панчево, или у Културни центар Панчева, али су се
имејлови са захтевима и молбама губили, на неке друге је одговарано лаконски да политици није место у ДОП-у и КЦП-у...
Легитимно, као што смо већ установили. Под условом да иста
правила игре важе за све играче: велике и мале, са заставама свих
боја у рукама, тј. позициониране и оне друге. У супротном, игра
нема смисла: замислите да неко носи пуба и тројку краљем, па
удари таблу иако је још једна карта на столу, а да све време онај
с друге стране то посматра и треба да се прилагођава новонасталој ситуацији. Ненормално и непоштено.
Због нареченог,
овог пута потрага за местом одржавања трибине започета је и завршена код Дулета.
Спојка између пређашњег и садашњице је идејност, дух учесника, на прву лопту, неспојивих догађаја. Ако се вратимо двадесет
година уназад, сетићемо се најразноврснијих уличних перформанса, а нешто виђено те вечери у „Купеу” представљало је баш
то, еманацију духа: у моменту у коме је било логично да ваздух
запарају звиждуци, зачуо се спонтани громогласан аплауз!
Такође, учесници трибине позвали су присутне да уважавају
особе с другачијим ставовима од њихових, подсетили су их на то
да својеврсни остракизам никуда не води. Баш тако; да је онима
што су седели за столом на бини мишљење за милиметар другачије, били би исти као они о којима говоре.
Јасна ствар.
***

Бројни аналитичари, већином страни, кажу да је Томислав Николић неким својим изјавама и понашањем у вези с епизодом „воз”
– позивао на рат. Истовремено, наша војска штрајкује први пут.
Нешто ту не штима...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Механизам омче
Готово неопажено у српској јавности
и међу колегама ове недеље је прошла вест да је од срчаног удара преминуо бивши главни уредник листа
„Франкфуртер алгемајне цајтунг”
Удо Улфкоте, доктор политичких
наука, немачки новинар и обавештајац. Ову информацију су пренели
многи, па и поједини српски портали, а оно што им је заједничко, јесте
то да су тврдили да је Улфкоте убијен, и поред званичне дијагнозе – отказивање срца. А ко је новинар о чијем узроку смрти се ових дана различито пише?
Удо Улфкоте је 2014. године постао познат и ван граница Немачке

када му је објављена књига „Поткупљиви новинари”, у којој је писао управо о њима – поткупљивим
новинарима. Разоткрио је механизам поткупљивања, а оно што је
најинтересантније, јесте то да је
као пример наводио и себе. Признао је да је радио за тајну службу
и да је био дебело плаћен за то.
Једноставно, до детаља је објаснио
како изгледа када новинар у ствари ради за ЦИА.
Пре неколико година у интервјуу
најтиражнијем московском листу
„Комсомолскаја правда” говорио је
да новинари лажу, и то не само они
из Немачке већ и журналисти у целој западној Европи.
„Многе чланке који су били потписани мојим именом нисам уопште ја писао, него специјалне службе. Учинили су ме познатим јер су
објављивали информације које ја
нисам могао ни да проверим. Многи
написи били су чиста пропаганда и
дезинформација”, говорио је Улфкоте и признао да је у почетку чак био
и поносан на ту „посебну врсту новинарства”.
Увидео је да је слобода говора, о
чему су, како је рекао, као по задатку у једном периоду готово сви медији у Немачкој писали, у ствари само на папиру.
А онда је морао да лаже о Гадафију, Русима, Иранцима... Тврдио је да
Немачка ради по диктату тајних служби САД и да Американци нечим

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

уцењују њихову канцеларку. На крају, признао је да је добио задатак од
ЦИА да хушка Европљане на рат с
Русима. Најавио је да ће написати
књигу и о томе.
Можда ће многи рећи да је том
најавом навукао себи омчу око врата, а ако и јесте, то је урадио потпуно свесно, јер након што је изашао
из новинарства и постао фармер, годинама је мењао место становања и
мали број људи је знао у којој немачкој забити живи.
Био је веома разочаран у новинарство. Уосталом, није био једини
успешни новинар који је због тога
напустио ту професију. А како да не
буде када је у књизи навео и имена
3.000 поткупљених немачких колега. Тврдио је да има доказе за све
ове и друге наводе, па је јасно зашто се спекулише о томе да ли је
убијен.
Круна успеха службе је да у новинара усади механизам аутоцензуре, јер
после он сам одрађују прљав посао.
За разлику од западне Европе, што
је Улфкоте и сам признао, где се ти
послови дебело плаћају, у сиромашним земљама, каква је Србија, до
аутоцензуре се долази батинама.
Или застрашивањем. Или уценама.
Зато данас сваки наш корак, на
пример и у Панчеву, може бити снимљен микрофоном, камерицом,
дроном... а за шта ће послужити –
зависи од механизма аутоцензуре.
М. Д.

Зоран Т. Поповић

• Тапкањем у месту ми избегавамо да направимо погрешан корак.
• Имамо чврст и принципијелан став. Никад не знамо шта

хоћемо.
• Њему је савест мирна јер је нема.
• Изгубили смо сваку наду, али нам је она враћена на последњој
седници владе.
• Признао сам жени да имам љубавницу. Она је умрла од смеха!
• Кад нам сви лекари и медицинско особље оду из земље, лечиће
нас врачеви.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Свако место је добро за нацртати срце, само једно за бацити ђубре.
У уторак, 17. јануара, у једном градском насељу
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАСТАВЉА СЕ УРУШАВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА СИСТЕМА.
ЈЕДИНО КАФАНА ОДОЛЕВА!
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У СРЕДУ, 25. ЈАНУАРА

ПОКЛАЊАМО КАРТЕ ЗА ПРЕДСТАВУ

ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА

„Гозба” у
Културном центру

Свечаност у
Културном центру

Позоришна представа „Гозба”, рађена према драмском
тексту Филипа Вујошевића, а
у продукцији „Звездара театра”, биће одиграна у понедељак, 23. јануара, од 19.30, у
дворани Културног центра.
„’Гозба’ Филипа Вујошевића је прича о српској породици која покушава да се извуче из безнадежне материјалне ситуације у којој се налази, али не предузима никакве стварне кораке да до
тога дође. Ово је прича која
ће нас добро забавити, али и
у којој ћемо на тренутке препознати себе и људе око
нас”, наводи се у саопштењу.
Режију потписује Вељко
Мићуновић, а у представи
играју Небојша Дугалић, Наташа Нинковић, Славен Дошло, Исидора Симијоновић,
Олга Одановић и Тамара Крцуновић.

Седамнаест категорија
Спортски савез Панчева ће,
као и сваке године, организовати традиционалну манифестацију на којој ће бити награђени најбољи појединци и колективи који су обележили годину за нама. Најбољи спортисти и спортисткиње у 2016.
биће проглашени на свечаности која ће бити одржана у
среду, 25. јануара, у Културном центру.
Комисија Спортског савеза
Панчева, који предводе председник Слободан Битевић и
генерални секретар Дејан Перић, изабрала је оне најуспешније у лету за нама.
Најбољи клуб у граду је Рукометни клуб „Динамо”, док су
појединачне титуле за најуспешније спортисте Панчева отишле у руке пливача, а заслужили су их Ања Цревар (ПК „Динамо) и Чаба Силађи (ПК „Тамиш”). Најбољи јуниор у граду
је Александар Колоцка, члан
Спортског клуба „Спартанс”, а
у женској конкуренцији ово
признање је заслужила Биљана
Релић, чланица ККК-а „Панчево”. Најуспешнији кадети су
џудисткиња Андреа Стојадинов
и атлетичар Стефан Михајлов,
а признања у конкуренцији
најмлађих спортиста заслужили су шахиста Марко Милановић и триатлонка Ива Божичковић.
Добрих спортиста не би било без добрих тренера, а овог
пута ласкаво признање за најбољег тренера у нашем граду
припало је Бојану Јовичићу,
шефу стручног штаба Кошаркашког клуба „Тамиш”. Спортиста ветеран који је обележио

Они су обележили 2016. годину – рукометаши „Динама”
прошлу годину свакако је џудиста „Динама” Славко Станишић, а признање за најуспешнијег спортског радника отишло је у руке Зорана Рајачића,
председника удружења „Српска Спарта”. Највећа спортска
манифестација у Панчеву у
прошлој години била је Светски куп у фитнесу и боди-билдингу, који је организовао
Фитнес-клуб „Флекс”, а посебна признања за такмичаре и
тренере који раде и постижу
резултате ван Панчева зарадили су кошаркаш Немања Дангубић и тренер Љубомир Обрадовић.
Посебну плакету за несебичну помоћ и подршку локалном
спорту заслужио је Град Панчево, а на свечаности 25. јануара биће уручена и посебна

признања за велики допринос
развоју панчевачког спорта.
Захвалнице ће добити: Љубиша Миленковић, Збор рукометних судија Панчево, Клуб
екстремних спортова „Вир”,
Карате клуб „Младост”, Стреличарски клуб „Панчево”,
Жељко Зељковић, Љупчо
Цветкоски, Богољуб Мина,
спортски портал „Полувреме”,
лист „Панчевац”, РТВ Панчево, Сања Радосављевић, Игор
Шуловић, Александар Владисављев и Душан Борковић.
Као и сваке године, Савез за
школски спорт Панчева изабраће најбоље у својој области.
Најуспешнија ученица је
Анђела Ранђеловић, а у мушкој конкуренцији то признање је заслужио Петар Ранковић. Најбоља основна школа је

„Мирослав Антић Мика”, а
најуспешнија средња школа је
Машинска школа Панчево.
Награду за спортског педагога
године заслужио је Јан Мравик, док ће у конкуренцији директора школа признање отићи у руке Светлане Калапиш.
Свечаности у Културном
центру у среду, 25. јануара, која ће почети у 13 сати, требало
би да присуствују некадашњи
велики асови и државни репрезентативци, који сада заузимају значајне државничке
функције, као што су: Жељко
Танасковић, Александар Шоштар, Владимир Батез и Предраг Перуничић. Све њих, као
и остале госте, поздравиће
градоначелник Панчева Саша
Павлов.
А. Живковић

ИМА ЛИ РАЗЛОГА ЗА ЗАБРИНУТОСТ?

Пораст броја сахрана у Панчеву
У последње време у Панчеву
расте број умрлих. То потврђује податак ЈКП-а „Зеленило” да је на гробљима која се
налазе на територији нашег
града у новембру и децембру
прошле године обављено 195
сахрана, а у истом периоду
2015. године било их је 150.
Поједини локални интернет
портали објавили су да је због
пораста броја сахрана неопходно да се оне закажу неколико дана унапред, као и то да
се копање рака у протеклом
периоду, док је трајао хладни
талас, обављало изузетно тешко због ниске температуре.
Поводом ове ситуације покушали смо да добијемо изјаву неког од стручњака у градском Заводу за јавно здравље,
али нам је тамо речено да је то

неизводљиво пре краја марта,
док се не среде прошлогодишње статистике.
У Заводу за јавно здравље је
речено и да статистички подаци „Зеленила” о повећаном
броју сахрана крајем прошле
године ништа не значе и да се
из њих не може извући никакав
закључак.
У граду се могу чути коментари да је пораст броја смртних случајева повезан са епидемијом грипа и с последицама те болести. Међутим, републички Завод за јавно здравље
„Батут” објавио је да је на територији Војводине до сада
пријављено само пет смртних
случајева који се могу довести
у директну везу с грипом.
Сви преминули су били углавном старија лица, боловали су

још од неке болести и нису били вакцинисани. Подсећамо,
панчевачки Завод за јавно
здравље је до сада пријавио
епидемију грипа локалног типа

у Омољици, али је ситуација
после тога нормализована.
На седници Градског штаба
за ванредне ситуације која је
одржана 16. јануара др Љиљана Лазић, директорка Завода
за јавно здравље Панчево, изјавила је да број број оболелих
од респираторних инфекција
у Панчеву и на територији јужног Баната опада.
– Можемо рећи да је епидемиолошка ситуација стабилна
и да нема изгледа за епидемију грипа ширих размера. Онај
пораст је пре пар недеља заустављен и очекујемо да ће се
тренд опадања наставити.
Пратићемо ситуацију и након
што је школски распуст завршен и о свему ћемо обавештавати – нагласила је др Љиљана
Лазић.
М. Г.

ОД ИДУЋЕГ МЕСЕЦА

Нове цене паркирања
Од 1. фебруара важе нове цене
паркирања на зонираним паркинзима у граду и на паркиралишту поред бувљака. Проценат поскупљења износи само
2,8 одсто, а оно је одобрено јер
је паркирање последњи пут поскупело 2013. године.
Због тога ће сат времена у првој зони од наредног месеца коштати 31,38 динара, а за два сата ће се плаћати 62,76 динара.
Возачи који се буду паркирали у другој зони за то ће
убудуће морати да плате за сат
времена 25,10 динара, за два
сата 50,20, за три сата 75,30, а
за четири сата 100,40 динара.
Сат времена у трећој зони
наплаћиваће се 18,82 динара,

два сата 37,64 динара, а три сата 75,31 динара. Дневна карта
за правна лица износиће
1.137,29 динара, а за физичка
лица 796,08 динара.
Дневна карта за паркирање
код бувљака ће по новом за аутомобиле коштати 97,66 динара, за комбије 119,25 динара,
а за аутобусе 867,63 динара.
Нове цене паркирања ће се
примењивати на основу градске одлуке о уређењу саобраћаја на територији Панчева и
одлуке о локалним комуналним таксама која је усвојена
на седници Скупштине града
одржаној 29. децембра прошле године.
М. Г.

„Панчевац” и Културни
центар су припремили по
две гратис улазнице за два
наша најбржа читаоца који у
петак, 20. јануара, тачно у 11
сати пошаљу СМС с текстом
КО (размак) „представа” на
број 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. Добитнике карата позваћемо истог дана како бисмо
њихове податке могли да
проследимо спонзору.
M. M.

КОНКУРС ЗА „РУКОПИСЕ 40”

Песме и приче
младих аутора
Овогодишњи конкурс за
зборник поезије и кратке
прозе „Рукописи 40” биће
отворен до 20. фебруара. Намењен је младим ауторима с
простора бивше Југославије
који пишу на језицима држава из којих долазе и језицима националних мањина.
Кандидати треба да пошаљу
до три песме (дужине до две
куцане стране) и/или кратке
приче (до три куцане стране,
односно до 7.000 карактера,
величина фонта 12). Радови
треба да буду потписани пуним именом и презименом, а
потребно је написати и годину рођења, адресу, број телефона и имејл, и послати на:
zbornikrukopisi@gmail.com,

или на адресу: Дом омладине,
Светог Саве 10, 26000 Панчево,
Србија (с назнаком „за Рукописе 40”). У конкурсу организатори истичу да није обавезно
слати радове на обе адресе, већ
по избору – обичном или електронском поштом, а предност
дају електронској.
Зборник ће из штампе изаћи почетком маја, а његова
промоција, у оквиру дводневног фестивала, планирана је
за крај тог месеца у Панчеву.
Ауторима из Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније,
Македоније и Црне Горе који
не буду били у могућности да
дођу на промоцију зборника,
примерци ће бити послати
поштом.
M. M.

ПОМОЋ НАПУШТЕНИМ ЉУБИМЦИМА

Кућице које живот значе

Друштво пријатеља животиња „Љубимци” одржаће у недељу, 22. јануара, трећу годину
заредом, акцију прављења
привремених кућица за напуштене псе и мачке под називом „Једна кућица више – један живот више”.
Овај догађај је нарочито значајан у овим хладним зимским
данима када температура пада
дебело испод нуле, јер један
овакав привремени објекат заиста може да спасе живот некој напуштеној животињи.

Сви заинтересовани грађани могу тог дана да дођу у
хол Градске управе, у периоду од 14 до 16 сати, и помогну у прављењу кућица од
картона, стиропора, најлона
и селотејпа, а позвани су и
сви они који желе да донирају нешто од потребног материјала или новца за његову
набавку.
Све информације се могу
добити на контакт-телефон
064/217-48-80
Ј. Ф.

АУДИЦИЈА

Распевано пролеће
Аудиција за 38. фестивал
„Распевано пролеће” биће
одржана у суботу, 21. јануара, у 17 сати, у Градској библиотеци. Диригенти Маја
Ристић и Борис Матијевић

позивају децу узраста од четири до дванаест година која
воле да певају и желе да се
опробају као солисти да дођу
и представе свој таленат.
М. М.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

ОДРЖАНА ТРИБИНА О ПРАВИМА ГРАЂАНА

Сарадња републичког
и градског нивоа

НАРОД ТРЕБА ДА РЕФОРМИШЕ ВЛАСТ
Окупиране
институције
Ниједна притужба
на загађење
Недостатак истинитог
информисања

Током новогодишњих и божићних празника Марија
Јањушевић, народни посланик Српског покрета Двери,
обилазила је градове, међу
којима је и Панчево, како би
с мештанима разговарала о
највећим проблемима с којима се они суочавају.
Приликом посете Панчеву
она је истакла да је од изузетне важности да грађани
учествују у процесу доношења одлука које утичу на њихов свакодневни живот. Говорећи о функционисању
Градске организације тог покрета, Марија Јањушевић је
изјавила:
– Сматрам да добром сарадњом републичког и град-

ског нивоа рада можемо
убрзати решавање горућих
проблема у Панчеву, а добром се показала и пракса
да редовно обавештавамо
медије о својим предлозима
и делању ГО Двери. На тај
начин заједнички вршимо
утицај на одлуке локалне
власти и шаљемо јој јасну
поруку да пратимо њен рад,
као и да смо спремни да подржимо све иницијативе које грађанима иду у корист.
Додала је да Двери истовремено оштро критикују
корупцију и лоше потезе
власти, као и да су спремне
на дуготрајан и посвећен
рад за добробит свих становника.
С. П.

Трибина под називом „Права
грађана у Србији – на папиру и
у стварности” одржана је у четвртак, 12. јануара, у препуној
сали кафе-клуба „Купе”. На
том скупу, који су организовали Грађанска акција Панчево
и „Нови оптимизам”, говорили
су Саша Јанковић, заштитник
грађана, Теофил Панчић, колумниста, критичар и писац, и
Надежда Миленковић, колумнисткиња, а модератор је био
Ненад Живковић, новинар.
На почетку разговора Саша
Јанковић је казао да народ у
Србији није неук, необразован, инфериоран и лењ, и да
због тога није потребно да га
било ко реформише, већ напротив, истакао је како би грађани морали да реформишу
власт. Према његовим речима,
социјална и економска права
данас готово и не постоје, док

С ПРЕДУМИШЉАЈЕМ

Активни посланици
Претпостављамо да се много грађана обрадовало када је
након прошлогодишњих избора чак деветоро Панчеваца
добило прилику да заступа наше интересе у народној
или покрајинској скупштини, али бадава. Џабе. Узалуд.
Нажалост, чврсто је утемељена пракса ћутања и гласања,
а посланици свакако добијају плате и за нерад, уз понеко подизање руке. Овом приликом ћемо са задовољством издвојити појединце који су својим примерима
доказали како тај немали износ може да се заслужи.
Апотека, „Азотара” и Делиблатска пешчара само су
неке од тема о којима је у Народној скупштини говорила Мариника Тепић, припадница Лиге социјалдемократа Војводине. Аргументовано и достојанствено. Постављала је посланичка питања, састајала се са угроженим
грађанима, тражила одговоре од надлежних… Битно је
напоменути да је дала оставку на одборничко место у локалном парламенту, како не би дуплирала функције. За
само неколико месеци у посланичкој фотељи оправдала
је изборни слоган своје странке – доследно, и тачка.

Народ у Србији
није неук,
необразован,
инфериоран и лењ
се политичка своде на вишепартијски систем и пребројавање гласова на изборима.
– Када причамо да Скупштина доноси законе, али у потпуно бесмисленој процедури, кршећи сва правила, јави се неки
„стручњак” који каже како треба

Слева: Живковић, Надежда Миленковић, Јанковић, Панчић
да се донесе закон о доношењу
закона – навео је Јанковић.
Подсетио је да је недељник
НИН добио осуђујућу судску
пресуду у року од три месеца, и
то у времену када многобројни
озбиљни поступци застаревају,
а осврнуо се и на случај двојице
полицајаца који су приведени
због одавања службене тајне, то
јест због тврдње да су нелегално
били у Поточарима. Јанковић је
додао да је Србија надридржава, у којој се цео систем заснива
на претпоставци да ће они који
су на власти поштовати Устав.
Одговарајући на питање новинарке локалне телевизије –
на које је незадовољна публика
реаговала саркастичним аплаузом – у вези с тим да омбудсман прокоментарише транспарент на којем је писало
„Јанковићу, када ћеш да одговараш за убиство?”, постављен
непосредно пре трибине, на
зграду у близини „Купеа”, омбудсман је рекао:

– Уколико нема правосуђа
које ће заштитника грађана
или било кога другог извести
пред суд за убиство, нема ни
државе. Онај ко поставља то
питање, морао би да разговара
с тужиоцима, судијама и свима осталима који су пре 23 године урадили свој посао.
Јанковић је у свом обраћању
коментарисао поједине притужбе грађана и истакао како је
веома занимљиво што од Панчеваца није добио ниједну која
се односи на загађење. Највећим успехом у раду сматра одлично функционисање, способност и озбиљност институције заштитника грађана.
Овом приликом Теофил Панчић је нагласио како је незамисливо причати о суптилним
људским правима у времену
када Томислав Николић, председник Србије, свечано прима
човека који је правоснажно
осуђен на двадесет година затвора због ратних злочина.

– Ради се о особи која је систематски угрожавала најфундаменталније људско право, то
јест право на живот – изјавио
је Панчић.
Говорећи о људским правима, Надежда Миленковић је казала како су нам она у већини
случајева ускраћена. Објашњавајући своју тврдњу, прецизирала је да грађани данас не добијају адекватну накнаду за посао
који обављају, немају право на
чисту животну средину, као и
да им није пружено истинито и
благовремено информисање.
Овом приликом казала је и да
су медији, парламент и многе
друге институције „окупирани”,
а као пример је навела случај
Радио-телевизије Војводине.
На крају овог догађаја говорници су одговарали на питања
публике, а у једном су се сложили – Србији је преко потребно
да грађани буду много активнији и солидарнији у одбрани својих права.
С. Првуљ

У СУСРЕТ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНТЕРНОГ ОДЕЉЕЊА

Болница чека око 400 милиона динара
Биће измештени
Завод за јавно
здравље Панчево,
амбуланта Медицине
рада „Центар” и
Дерматовенеролошки
диспанзер

Српска радикална странка је у Војводини (за чије се укидање аутономије залаже) наступила најдемократскије. Наиме, са својих десеторо посланика у Скупштини АПВ, „покрила” је све округе који се налазе на територији покрајине и на тај начин стала на пут вишегодишњој „новосадизацији” парламента. За представљање проблема грађана јужног Баната и Панчева задужена је Смиљана Гламочанин
Варга. Подсетимо, иако су надлежни покрајински секретари потврдили њене критике на рачун градске власти у случајевима илегалног старачког дома и хале „Багремар”,
панчевачки оци нису реаговали. Ипак, њихов немар никако не умањује чињеницу да се захваљујући овој жени глас
грађанки и грађана Панчева и тамо чује.
Јован Лазаров, посланик Српске напредне странке,
некадашњи опозиционар у покрајинском парламенту,
после априлског доласка на власт није одустао од Интерног одељења Опште болнице, за чију се реконструкцију
годинама упорно залагао. И, ето, недавно је јавности саопштио како је готово сигурно да ће бити реновиран тај
неусловни део највеће здравствене установе у јужном
Банату за боравак и лечење пацијената. Уколико се то
буде догодило, а верујемо да хоће, знаћемо коме да захвалимо.
За добробит свих нас, надајмо се да ће се неактивни
посланици угледати на своје колеге. До тада, Мариника,
Смиљо, Јоцо, ходајте кроз ваш и наш град уздигнутих
глава. Приликом суочавања с многобројним проблемима нико и не размишља из којих странака потичете. Пре
свега, ви сте Панчевци.
С. П.

Интерно одељење Опште болнице Панчево је већ деценијама најлошији и најружнији део
те здравствене установе, у којој
се лече пацијенти из овог дела
јужног Баната. Сада се први
пут јасно назире помоћ њеног
оснивача – АП Војводине, па
ће Општа болница Панчево
конкурисати код Управе за капитална улагања за доделу
средстава и подршку пројектима у области здравства и социјалне заштите, с циљем реконструкције Интерног одељења.
Пре него што Болница добије новац путем тог конкурса и
пре него што радови почну,
треба све организовати како би
и током реконструкције несметано функционисао тај немали
део Болнице. Због тога су чланови Градског већа 13. јануара
донели Меморандум о основама уређења односа поводом
реконструкције, који ће потписати представници Града, Дома здравља, Опште болнице и
Завода за јавно здравље.
Меморандум предвиђа да
привремено, док радови буду
трајали, Завод за јавно здравље Панчево, који се налази на
првом спрату, као и у две просторије у приземљу Интерног

блока, буде измештен на две
локације, и то у амбуланту Медицине рада „Центар” у Улици
Вука Караџића (стара Железничка амбуланта) и у просторије Очне болнице Панчево у
Улици 6. октобра 9.
Затим, Дерматовенеролошки диспанзер, који се налази
у Улици Милоша Обреновића,
биће премештен у управну
зграду Болнице у истој улици,
а у просторије Диспанзера биће смештена амбуланта „Центар” из Вука Караџића.
– Овим меморандумом су
створени сви услови да Болница
буде спремна за радове односно да аплицира за овај новац и

надам се да ће до краја ове године пацијенти имати далеко боље услове за лечење на Интерном одељењу Опште болнице
Панчево – рекао је Саша Павлов, градоначелник Панчева.
Он је овом приликом захвалио Републичкој и Покрајинској влади, које су се на заједничкој седници у октобру прошле године сагласиле да је реновирање дела панчевачке
болнице у 2017. години приоритет.
И Град и Болница ће бити у
обавези да створе услове за измештање и несметани рад запослених на новим привременим адресама, а селидбе ће

почети чим се стекну услови
за почетак радова на реконструкцији Интерног блока.
То одељење Опште болнице
Панчево обухвата површину
од преко 1.100 квадрата и спада у једно од најфреквентнијих одељења, које је уједно и у
најлошијем стању, а услови у
којима су пацијенти годинама
боравили нису били хумани. О
самој реконструкцији се годинама говорило, али до сада
Болница није успела да добије
више новца за ту намену јер
покрајински, па ни републички оци, то нису видели као
приоритет.
M. Д.

Петак, 20. јануар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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Изградили смо осам зелених остврва
и настављамо с тим послом.

ХРОНИКА

Богдан Савић,
в. д. директора ЈКП-а „Хигијена”

ИНТЕРВЈУ: В. Д. ДИРЕКТОРA ЈКП-А „ХИГИЈЕНА” БОГДАН САВИЋ

ПРИОРИТЕТ ЈЕ ОБНАВЉАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА
Сваке године чак 70
одсто стубних канти и
контејнера буде уништено
На нову депонију до сада
депоновано 37.000 тона
комуналног отпада
Скупштина града Панчева је у новембру прошле године за в. д. директора ЈКП-а „Хигијена” именовала дипломираног менаџера Богдана Савића, а на последњој седници локалног
парламента одборници су усвојили
План и програм рада тог предузећа,
као и одлуку Надзорног одбора „Хигијене” да у Долову цена одношења
смећа и убудуће буде повлашћена. О
овим, али и другим темама разговарали смо с новим првим човеком
„Хигијене” Богданом Савићем.
ПАНЧЕВАЦ: Становници Долова су
у више наврата тражили да се смеће
у том селу обрачунава по члану домаћинства, а не по метру квадратном. Као одговор на те захтеве, из
„Хигијене” је стигао предлог да се
до септембра одношење смећа наплаћује за 50 одсто мање. Где је
проблем?
Б. САВИЋ: Првобитни план и пословна процена ранијег руководства били су да „Хигијена”, поред сакупљања
смећа у Долову и Старчеву, посао прошири и на одвожење комуналног отпада из других села, али и с територије општине Опово. Реч је о пилот-пројекту,
па покушавамо да исправимо оно што
није добро. Због тога смо и изашли у сусрет Доловцима. Иначе, треба да добијемо два ауто-смећара и то ће нам олакшати посао, па ће и у Долову изношења
комуналног отпада бити једном недељно, уместо два пута месечно, а до тада
ће наше радне групе размотрити обрачун наплате наше услуге у том месту,
али и у осталим селима.

• Нова депонија је у рад пуштена
октобра 2015. године. Који су до данас резултати њеног рада?
– На нову депонију је до сада депоновано близу 37.000 тона комуналног
отпада с територије Панчева, Старчева, Долова, али и с дивљих депонија у
Јабуци и Долову. Како се она не би
брзо затрпавала, захваљујући уговору
са удружењима Рома, отпад се селектује и компоненте амбалажног отпада се откупљују и отпремају у Рециклажни центар. Тежина амбалажног
отпада који се извуче с нове депоније
није од великог значаја у односу на
укупну тежину депонованог комуналног отпада. Тачније, не доноси нам
зараду, али смо оваквим издвајањем
сировина запремински уштедели чак

УСКОРО НА ЛОКАЛНОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ

Шта је Весна Мартиновић
урадила за Панчево?
Регионална телевизија Панчево је најавила да ће у наредном периоду емитовати серијал о „лажним обећањима
и сумњивим пословима некадашње
градоначелнице Весне Мартиновић и
Демократске странке у Панчеву”, како
пише у информацији која се може
прочитати на сајту ТВ Панчева.
Ту се може одгледати и спот којим се
најављује овај серијал. У њему се постављају питања шта су Весна Мартиновић
и панчевачке демократе урадили за
Панчево док су били на власти у граду и
зашто нису завршили олимпијски базен на Котежу иако су то најављивали.
У споту ТВ Панчева се подсећа и
на незавршене инвестиције започе-

те у време владавине демократа,
попут спортске хале у Багремару и
зграде Завода за јавно здравље, и
скреће пажња на то да је Демократска странка, у време када је била на
власти у Панчеву, плаћала дугове
Покрајинског фонда за капитална
улагања новцем из градског буџета,
који је пуњен захваљујући свим грађанима.
У најави за овај серијал на ТВ Панчеву поставља се питање и због чега
је, у време док је у Панчеву на власти
била Демократска странка, приватна
фирма „Монтера” имала повлашћен
третман.
М. Г.

20 одсто површине депоније. Дакле,
продужили смо век трајања депоније.
Но треба рећи да ће век депоније значајније бити продужен онда кад се већи број грађана буде определио за селектовање смећа у својим домаћинствима. Зато и сарађујемо са школама, с младим нараштајем, који ће, сигуран сам, бити преданији очувању
околине и разврставању отпада. То
истовремено значи да ће много више
посла и, наравно, прихода бити и у
нашем Рециклажном центру. Током
2016. године просечно су нам месечно стизале око 102 тоне различитих
врста амбалажног отпада, а у 2017.
години планирамо да умањењем рачуна наградимо оне који разврставају
отпад. Наравно, ту је и други проблем
– уништавање контејнера.
• Колико грађане коштају уништени контејнери и канте за отпад?
– Сваке године, због бахатих грађана који ломе стубне канте и у пластичне контејнере одлажу шут, а зими
пепео или петарде, из буџета Града и
из сопствених средстава „Хигијене” за
занављање тих контејнера и канти издвајају се милионске суме – од 1,8 милиона до 2,3 милиона динара. Забри-

њава то што се бележи тренд раста,
односно око чак 70 одсто стубних канти и контејнера буде уништено. Пластични контејнер кошта око 60.000
динара, а метални је доста скупљи. На
крају, све то плаћају грађани, или преко повећања цена за одвожење смећа
или као порески обвезници.
• Од новина у овој години издвајате
изградњу зелених острва. Због чега?
– Преврћући контејнере не би ли
дошли до рециклабилних материјала, сакупљачи остављају хаос за собом. Зато се грађани жале да је око
контејнера прљаво иако наши радници поједина места чисте и два пута дневно. Такође, многи наши суграђани једноставно неће да убаце
кесе са смећем у контејнере. У жељи
да град учинимо чистијим и код грађана пробудимо свест о томе да смеће не треба да бацају где стигну, већ
смо изградили осам зелених острва
на Стрелишту и Миси, Котежу 2 и у
Максима Горког. Реч је о избетонираних око 30 квадрата на које су постављени наменски контејнери, који
су окружени зеленилом. У Панчеву
постоји 300 локација с контејнерима
и по приоритетима ћемо их на овај

начин уређивати, а то је велики посао.
То зеленило спречава да ветар разноси све то смеће које је бачено или
је испало из контејнера. Такође, надамо се да ће грађане бити срамота
да, ако у близини имају зелено острво, направе дивљу депонију.
• Панчевци се и даље жале на велики броја паса луталица. Како функционише „Зоохигијена”?
– Капацитет нашег прихватилишта
је 80, а током читаве године имамо
константно и преко 120 паса. Но највећи проблем праве пси које несавесни власници пуштају на улицу.
Градска одлука не обавезује само
нас. И власници паса су дужни да се
брину о својим љубимцима. Овај
проблем „Хигијена” не може решити
сама, већ уз помоћ комуналне инспекције. Град издваја скромна средства за наше трошкове – храну, бензин, лечење животиња, одржавање
објеката, плате запослених и слично,
а проблем паса луталица је све већи.
Оно што је такође проблем, јесте недостатак новца за завршетак ветеринарске амбуланте, на шта нас обавезује решење републичке ветеринарске инспекције. Уколико се то не уради, није искључена могућност привременог затварања градског прихватилишта за напуштене животиње.
• Шта су „Хигијенини” приоритети
у овој години?
– Оно што је најбитније, у ову годину
смо ушли са два ауто-смећара више.
Континуитет у обнављању изузетно дотрајалог возног парка ће нам бити приоритет. „Хигијена” је озбиљна фирма,
којој је поверен један од најважнијих
комуналних послова у граду, и она мора обезбедити основна средства за рад,
а то су камиони, тешке машине, аутосмећари.... Само тако можемо из године у годину грађанима пружати квалитетније услуге. Оно што остаје као проблем који се мора решити у овој години, јесте изградња приступног пута до
нове депоније. У тешким временима,
када новца нема за све оно што треба
урадити у граду, најважније је бити реалан и спреман на штедњу и максималну рационализацију, односно драстично смањење свих оних трошкова без којих се може. Сигуран сам да „Хигијена”
Панчево, уз добру организацију и залагање свих запослених, много тога може
урадити из сопствених средстава.
М. Димитрић

НАША АНКЕТА
ЗНАТЕ ЛИ ШТА КУПУЈЕТЕ?

Обраћамо пажњу на састав производа

НАКОН ИЗМЕНЕ ЗАКОНА

Граду уговори Дирекције
Г. ПРЕРАДОВИЋ

Д. ПАЈТИЋ

Недавно су поједини медији објавили вест да се крем од лешника једног
познатог произвођача повлачи с тржишта због тога што је европски орган за контролу хране упозорио да
контаминант који се налази у јестивом облику може бити канцероген.
Тим поводом смо питали суграђане
да ли знају шта садрже производи
које купују, одакле се увозе и каквог
су квалитета.

Чланови Градског већа прихватили
су предлог да Град Панчево преузме
од ЈП Дирекције за изградњу и уређење града још три уговора.
Реч је о уговорима с „Војводинапутем” о одржавању улица и општинских путева током летњих месеци, то јест од јуна 2016. до јуна
2017, као и током зимских месеци,
за период од новембра 2016. до
априла 2017. године. Град је преузео

и уговор за послове одржавања јавног осветљења у Панчеву и селима
који је Дирекција потписала с „Техником” из Вршца.
Од децембра прошле године Град
преузиме уговоре Дирекције јер након измене закона то предузеће више
није јавно будући да је изгубило статус индиректног буџетског корисника. До сада је Град преузео око 90
уговора.
М. Д.

ГОРАН ПРЕРАДОВИЋ, запослен:
– Углавном се трудим да прочитам
састав производа, али без обзира на
то, ово је Србија, ради ко шта хоће и
контроле се ретко обављају. Обраћам
пажњу на оно што купујем, а то су
најчешће домаћи производи. На декларацијама пише једно, а квалитет
је нешто сасвим друго. Мислим да то
знају сви грађани.
ДУШАН ПАЈТИЋ, радник „Хигијене”:
– Увек гледам састав производа и
не примећујем неку разлику између

Ђ. ИЛИЋ

А. ПАРОЈЧИЋ

оних који су направљени за источно
односно за западно тржиште. Често
пратим одакле се поједини производи увозе, а купујем на истим местима, јер знам где могу наћи повољне и
квалитетне намирнице.
ЂУРЂИНА ИЛИЋ, незапослена:
– У највећем броју случајева обраћам пажњу на састав производа који
купујем. Сматрам да постоји велика
разлика у квалитету западног и источног тржишта, а детерџенти су
очигледан пример. Доживела сам
негативна искуства с производима
кућне хемије. Што се тиче хране,
снабдевам се у одређеним продавницама, јер на тим местима знам шта
купујем.
АНИЦА ПАРОЈЧИЋ, радник:
– Обавезно читам састав производа, као и датум, због истека рока.
Ипак, свакако прво погледам цену,
која највише утиче на оно што купујем. Поједине намирнице имам у

Ц. СТАНКОВИЋ

С. ЛАЗАРЕВИЋ

својој башти, као и домаће месо, па с
храном немам много проблема.
ЦВЕТКО СТАНКОВИЋ, незапослен:
– На састав многих производа се
не обраћа пажња. С обзиром на то да
живим на селу, храну купујем од домаћих произвођача. Моја супруга
води рачуна о куповини кућне хемије и козметике, и баш недавно смо
видели да прашак за веш ништа не
ваља и да је као гипс. Искрено, цена
много утиче на набавку, а ни ми се
не распитујемо одакле ти производи
стижу.
СЛОБОДАНКА ЛАЗАРЕВИЋ,
пензионерка:
– Никад нисам имала непријатна
искуства. Храну често купујем на
истим местима, увек је свежа, а што
се осталих производа тиче, константно користим једне исте марке,
за које знам да имају добре производе.
Анкетирала С. Првуљ
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НАСТАВАК АКЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ТУРИЗМА

ИНТЕРВЈУ: ДР МИРОЉУБ РАДОЈКОВИЋ, ПРОФЕСОР ФПН

Ваучери за одмор
и у 2017. години

ОТКУП МЕДИЈA НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Пријављивање грађана за
коришћење ваучера за одмор
у Србији настављено је и у
овој години. Ова акција је и
формално почела 1. јануара,
а трајаће до 15. октобра – објављено је на сајту Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Србије.
У 2017. години грађанима
ће бити на располагању
60.000 ваучера у вредности
5.000 динара по ваучеру. Они
ће моћи да се искористе до
20. новембра, а листа понуђених угоститељских објеката
налази се на сајту Министарства (www.mtt.gov.rs) и биће
ажурирана једном недељно.
На том сајту тренутно се налази списак од преко 200
објеката који су укључени у
ову акцију, али и образац
пријаве за ову акцију, која је
осмишљена с циљем промоције домаћег туризма.
Захтеве за ваучере треба
предати на шалтерима Пошта
Србије, а пријаве поднети најкасније 30 дана пре почетка
туристичког аранжмана.
Ваучери се становницима
Србије дају за најмање пет ноћења у угоститељским објектима изван општине становања. Грађани тим новцем не
могу плаћати храну и пиће,
здравствене или друге услуге,
боравишне таксе и остале дажбине, већ само смештај у туристичким објектима широм
Србије.

Корисници ваучера могу
бити: пензионери, лица на
евиденцији Националне службе за запошљавање (незапослени и они који примају накнаде од НСЗ-а), корисници
права на додатак за помоћ и
негу другог лица, запослени с
примањима која не прелазе
60.000 динара месечно; ратни
војни инвалиди и цивилни инвалиди рата с примањима која не прелазе 60.000 динара
месечно; корисници права на
накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу; носиоци активног породичног
пољопривредног газдинства
који су се изјаснили да се баве
искључиво пољопривредом.
Уз пријаву грађани треба да
поднесу и следеће доказе: фотокопију или оригинал пензионог чека, оригинал потврду о
запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који
претходи месецу у коме се
подноси пријава, коју издаје
послодавац. За малолетно
или пословно неспособно лице које испуњава услов за доделу ваучера пријаву подноси
законски заступник (родитељ
односно старатељ).
Пријављеним лицима која
су стекла право на ваучер
Министарство, преко Пошта
Србије, доставља ваучере
лично на адресу, путем препоручене пошиљке.
Прошле године је подељено 46.000 ваучера.
М. Д.

НОВА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА У ГРАДУ

„Кутко” проширио
делатност

„После спроведене приватизације добили смо, уместо приватних, углавном политичке
медије. Један мали број кућа
је приватизован зато што је
или имао својину или остварује профит”, рекао је на почетку разговора за „Панчевац” др
Мирољуб Радојковић, професор Факултета политичких наука у Београду.
ПАНЧЕВАЦ: Како оцењујете
ситуацију на медијском небу
Србије након спроведене приватизације?
М. РАДОЈКОВИЋ: Прво да
подсетим на то да приватизовани медији углавном нису
има ли не крет ни не у свом
власништву, јер су оснивани
у пе ри о ду со ци ја ли зма, од
стране локалних самоуправа,
ка да су до би ја ли бу џет ска
средства за рад. Имали су неку врсту управних одбора које је диктирала власт. Приватизација је тако била начин
да, ако се медиј не купи због
зграде, земљишта или нечег
трећег, одређена политичка
опција нађе своје играче који
ће као обични грађани купити такве медије, без декларисања да ли они јесу или нису
симпатизери или функционери странке. Неке од тих
приватизација, које су наводно успешне, показују да се
управо то догодило, а они сада као нови власници имају
право да страначке ставове
преносе кроз уређивачку политику. То је дозвољено. Тако смо добили другу врсту
политичких медија, односно
квазиприватизоване куће за
које мислим да су само откупљене на одређено време. То
што такви власници не улажу
у опрему, управо говори да
им је план бављења медијима
привремен, односно до неких
избора.
• Да ли се то одразило на
квалитет информисања после
приватизације?
– Постоје приватници који
су у тај медијски посао ушли
јер су желели да некој својој
политичкој или економској

моћи додају и ту медијску
моћ. У том случају они јесу заинтересовани за то да ли их
неко чита, гледа или слуша,
али су и заинтересовани да ангажују добре и квалитетне
раднике. Само у том случају
може доћи до побољшања квалитета информисања грађана.
• Ви сте рођени Панчевац,
па морам да вас питам какви
су панчевачки медији.
– Нисам конзумент панчевачких медија, мада сам и сам
некада радио за ваш лист. Чи-

језицима. Радио-телевизију
Панчево нисам дуго гледао
нити слушао. Имам утисак да
је раније била префорсирана.
Предајником је могла да покрива подручје Београда, па је
извештавала и о томе шта се
дешава у престоници, једно
време је била и у АНЕМ-у, али
то су све ствари које не доносе
публику. Вести на локалној телевизији ако крену са информацијама са заседања српске
владе и слично, нису интересантне Панчевцима, јер ће

да истера државу из власништва над медијима. Добро,
посао новинара јесте да за грађане врши надгледање рада
локалне самоуправе, а ту може бити и корупције, злоупотребе службеног положаја...
Али у пракси, са одласком државе из медија, те куће су
остале без новца. Онда су нашле начин како да новац добију и то се сад не зове буџетско финансирање, већ пројектно суфинансирање. Затим је
збрка настала када се велики

тао сам релативно скоро „Панчевац” и приметио да је и даље
један од ретких листова у земљи који је профитабилан, и
даље је половина новина огласни део. Такође сам приметио
да сте и сада, након приватизације, имали додатак на језицима мањина, што је веома занимљива оријентација. На тај
начин је испоштована и законска одредба која прописује и
информисање националних
мањина на њиховим матерњим

они то исто чути на националним телевизијама. То мени само говори да такве локалне
куће желе да се додворе власти.
• Прошле године били сте
члан у појединим комисијама
за оцењивање медијских пројеката. Како је спроведено
пројектно суфинансирање медијских садржаја?
– Пројектно суфинансирање медија је једна измишљотина. Власт је била навалила

број медија, па и они који су
одувек и били приватни, јавио
за те паре, а ко ће их добити,
одлучивали су чланови медијских комисија. Новинарска
удружења по закону су делегирала свог члана, а исто то су
чиниле и локалне самоуправе,
јер и оне имају своје медијске
пулене, па се све то завршило
договором: ти пусти моје, а ја
ћу твоје. Има и оних који су
остали кратких рукава. Тако
да то пројектно суфинансирање баш и не функционише.
• Да замислимо – да сте
управо дипломирали, у којој
редакцији бисте желели да радите?
– Вероватно бих постао блогер. Не бих хтео да радим ни
за једну српску редакцију. Ако
мислим да знам и да вредим,
покушао бих да направим свој
новинарски производ који бих
понудио свим другим медијима, а узели би они којима се то
допада.
М. Димитрић

НО ВИ НАР СТВО И СТРАН ЧА РЕ ЊЕ
ПАНЧЕВАЦ: Да ли сте приметили и како објашњавате то што се дипломирани новинари данас на почетку каријере учлањују у политичке странке и то доживљавају као уобичајени поступак за долажење до запослења? Да ли новинари могу да буду чланови политичке партије?
– Новинар има сва права као и сваки други грађанин. Према томе, његово право законско, морално и људско је да може да се удружи с ким хоће, али не може да буде, ако се бави професионално новинарством, функционер странке. Може да буде кандидат на изборима
за било који ниво власти, али у том периоду морао би да престане да се бави својим послом
и да привремено замрзне ангажовање у медијима. А забранити новинару да буде члан странке било би незаконито.

ВИШЕ ЗАРАДЕ И ПЕНЗИЈЕ

Увећање до шест одсто
Велики број гостију – пријатеља, пословних сарадника и
представника локалне самоуправе окупио се у петак, 13.
јануара, у просторијама новоизграђене бензинске станице
„Кутко петрол”, на прослави
уприличеној поводом отварања те савремене пумпе.
Овај објекат, изграђен на
Новосељанском путу за непуних годину дана, у свом саставу има и ауто-перионицу, ресторан и малопродајни објекат, а у власништву је породичног предузећа „Кутко”, на
чијем је челу Љупко Кутањац.
Гости су присуствовали и
освештавању пословног простора, а на историјат „Кутка”
подсетио их је глумац Мирослав Жужић. Родоначелник
фирме Љупко Кутањац у Панчеву је заједно са супругом
најпре отворио мали кафић, а

недуго затим у дворишту своје куће у Карађорђевој улици
отворио је и прво стовариште
грађевинске галантерије. Од
2002. године „Кутко” је у нашем граду познат по изградњи стамбених објеката. У протеклих петнаест година ово
предузеће саградило је више
од тридесет великих грађевина у којима су многи Панчевци стекли своје домове.
Компанија „Кутко” данас
запошљава седамдесет четворо људи, а у свом саставу има
и фабрику бетона, фабрику
бетонских блокова, продавницу боја и лакова и једно од
најснабдевенијих стоваришта
грађевинске галантерије у јужном Банату. Фирма поседује
и 50 хектара обрадиве земље
и четири хектара савременог
воћњака у непосредној близини пумпе.
Д. К.

Запослени у делу јавног сектора у Србији добиће у јануару
2017. увећане зараде, а забрана запошљавања у државној
служби биће продужена до
краја 2017. године – предвиђено је изменама Закона о буџетском систему.
Предложено је да за пет одсто буду више зараде запослених у полицији, војсци, правосуђу, научноистраживачкој делатности, установама културе
и социјалној и здравственој заштити. У предшколским установама зараде ће бити повећане за шест одсто, а толику повишицу добиће и запослени у
основним и средњим школама
и установама ученичког стандарда, док ће запослени у високошколским установама имати примања већа за три одсто.
Изменама Закона о буџетском систему предвиђено је и

да у јануару почне исплата
пензија увећаних за 1,5 одсто,
а та повишица, као и увећање
зарада у јавном сектору, образложени су „бољим резултатима фискалне консолидације
од очекиваних”.

Процењено је да ће за увећање плата у јавном сектору и
пензија у 2017. у буџету бити
потребно обезбедити око 18
милијарди динара укупно.
Влада је предложила да се
забрана запошљавања у јавном

сектору, уведена у децембру
2013, продужи до краја 2017.
године, јер је „процењено да
контролисано запошљавање
доприноси фискалној стабилизацији”.
М. Д.
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Петак, 20. јануар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „СМАЊИ ГАС”

АКТИВНОСТ „ЈЕЛЕНКА”

ПРЕВЕНЦИЈОМ СПРЕЧИТИ ТРАГЕДИЈЕ

Панчевци на Ртњу

Важно је унапредити
ниво знања ученика
завршних разреда
средњих школа у
области саобраћаја
Страдају неодговорни
и непажљиви возачи
Матуранти Техничке школе
„23. мај” имали су прилику у
среду, 18. јануара, да се боље
упознају са опасностима које
вребају у саобраћају. Управа те
образовне установе организовала је за ученике завршних година превентивно-едукативно
предавање из области безбедности у саобраћају. Реч је о
образовном програму у оквиру
пројекта „Смањи гас”, који суфинансира Комитет за безбедност саобраћаја Града Панчева. Пројекат реализују Ауто-спортски клуб „Petrо Маx” из
Новог Сада и Комитет за безбедност саобраћаја Града Панчева.
Како је рекао мастер саобраћајни инжењер Дејан Радивојев, сарадник на наведеном
пројекту, предавања су усмерена на унапређивање нивоа
знања и ставова ученика завршних разреда средњих школа
у граду Панчеву из области
безбедности у саобраћају. Током предавања у трајању једног школског часа било је речи
о негативном утицају мобилних телефона, алкохола и велике брзине на безбедност. Радивојев је рекао да су средњошколци имали прилику да се
детаљно упознају са свим опасностима које им прете уколико

су неодговорни и непажљиви
возачи.

негативне последице ризичног
понашања у саобраћају.

Симулација ризика
Такође, тестирани су из области познавања и поштовања
саобраћајних прописа и имали
су прилику да учествују у симулацији дејства алкохола и
психоактивних супстанци уз
помоћ тзв. пијаних наочара.
Присутни су могли да пробају
наочаре за симулацију различитих опасних фактора који
утичу на психомоторне способности човека (алкохолисаност, умор, поспаност и дејство наркотика) и да се увере
колико је опасно дејство тих
фактора на човека при кретању, а камоли при управљању
возилом. Према речима самих
ученика, ова презентација им је
омогућила да спознају могуће

Корисна и важна
Од укупног броја повређених у
саобраћајним незгодама око
40 процената чине млади, а
тај број је порастао у поређењу
са 2015. годином, када је износио 28 одсто. У претходне
две године саобраћајне незгоде однеле су 292 млада живота. Наташа Зечевић, директорка Техничке школе „23.
мај”, сматра да су оваква предавања веома корисна и важна.
– Страшно је и поражавајуће
колико младих људи погине
на српским путевима јер не
зна како треба да се заштити.
Овај пројекат је веома битан,
нарочито за матуранте који
почињу да возе. Они су возачи

почетници и мисле да све знају. Наша школа је увек расположена да се укључи у овакве
програме едукације који ђацима омогућавају да стекну сазнања која им недостају – рекла је за „Панчевац” Наташа
Зечевић.
Саобраћајна струка каже да
је, поред појачане контроле и
кажњавања, веома важна и
превенција, јер учесници у саобраћају морају да се едукују и
да буду упозорени на ризике и
последице неодговорног понашања у саобраћају. Пројекат
„Смањи гас” спроводиће се у
Медицинској, Електротехничкој и Техничкој школи током
јануара и фебруара ове године
и њиме ће бити обухваћени
сви ученици завршних разреда ових панчевачких средњих
стручних школа.

Чланови панчевачког Планинарског друштва „Јеленак”
учествовали су прошле суботе, 14. јануара, на 33. „Божићном успону”, манифестацији која се традиционално
организује на планини Ртањ.
По хладном и ветровитом дану и изузетно напорном терену због високог снега и леда,
четрнаест панчевачких љубитеља природе и планинарења успешно је препешачило 12 километара успона. Савладана је висинска разлика
од 1.200 метара.
Ова прелепа планина се
налази у источној Србији, на
око 200 километара од Панчева. Припада Карпатским

планинама. Највиши врх је
Шиљак, висок 1.565 метара.
Ртањ се нагло подиже из равнице и завршава скоро правилном купом, па ову планину
неки зову и Пирамида. Ртањ
ја чувен и по афродизијачкој
трави од које се прави чувени ртањски чај.
Чланови „Јеленка” овом
приликом обавештавају грађане Панчева да ће и ове године организовати излете широм Србије, Црне Горе, Босне
и Херцеговине. Сви они који
желе да се више информишу
о будућим акцијама овог друштва могу доћи у просторије
удружења у Дому омладине,
четвртком од 19 до 20.30.

НОВА СЕЗОНА ПЕЊАЊА

Освајање Острвице

НА МАРГИНАМА ХЕМИЈСКИХ УДЕСА

Ниске температуре узроковале хаварију!?
Након хемијских удеса у јужној индустријској зони с почетка године и све веће узнемирености грађана за личну
безбедност, градоначелник
Саша Павлов позвао је прошле недеље на састанак представнике свих трију фабрика.
Позиву су се одазвали представници „Азотаре” и „Петрохемије”, а представници НИСа односно Рафинерије нису се
појавили. Како сазнајемо, њихов недолазак није објашњен.
Саша Павлов је првобитно одложио састанак јер нису били
присутни сви загађивачи, али
је наставио да инсистира, јер
је било неопходно и веома важно да се Град упозна с нимало наивним дешавањима у јужној зони. Да подсетимо, Град
Панчево и три фабрике из јужне индустријске зоне потписали су протокол о сарадњи
којим је дефинисан и начин
размене информација односно комуникације у акцидентним ситуацијама.

Крајем прошле године Србија
је добила зелено светло да без
мерила односно додатних
услова започне припреме за
отварање Поглавља 27, које се
односи на животну средину.
Реч је о једном од најтежих
поглавља у приступању ЕУ.
Процењује се да је потребно
донети 700 прописа и уложити 10 милијарди евра да би се
Србија у потпуности ускладила са правилима ЕУ, па је ово
једна од ретких области у којима Србија може очекивати
прелазне периоде, односно
могућност да у неким областима прилагођавање настави

Неколико дана касније, у
петак, 13. јануара, одржан је
састанак који је сазван на иницијативу градоначелника Панчева због догађаја у фабрикама у јужној индустријској зони, када је дошло до избијања
двају пожара у Рафинерији
нафте Панчево, цурења амонијака у „Азотари” и испадања
процесних система у „Петро-

хемији”. У саопштењу локалне
самоуправе достављеном редакцији „Панчевца” стоји да је
на састанку констатовано да
панчевачка хемијска индустрија има потешкоће с техничким системима услед изузетно ниских температура.
„Надлежни у фабрикама известили су Градску управу да
раде на отклањању техничких

проблема и на превентивним
мерама како не би дошло до
понављања оваквих ситуација.
Такође, договорени су правци
по питању оперативније и
ефикасније комуникације како би локална самоуправа
имала адекватне и правовремене информације из фабрика у јужној индустријској зони
о оваквим дешавањима”, стоји
у саопштењу Града Панчева.
Редакција листа „Панчевац” контактирала је с Министарством пољопривреде и заштите животне средине зарад
објективног
информисања
грађана о хемијским удесима
који су се догодили 4. и 9. јануара у „Азотари” и Рафинерији. У телефонском разговору је с пи-ар службом тог министарства договорено да пошаљемо тему и питања, што је
„Панчевац” и учинио путем
имејла, али до закључења овог
броја никаква повратна информација није стигла у нашу
редакцију.

Успоном на Острвицу, најатрактивнију планину у Шумадији, чланови клуба „Соко” отпочели су активности у
овој години. Иако је тај масив висок свега 758 метара, у
зимским условима представља велики изазов и захтева
примену комплетне опреме,
јер и сам успон спада у алпинистичку акцију. Ова планина је честа дестинација за
чланова ПЕК-а „Соко”, јер је
одлична за припрему и вежбе планинарских техника
на природним стенама. На
самом врху постоје скромни
остаци старог средњовековног града, тако да су, поред

спортских изазова, панчевачки љубитељи природе
имали прилику и да се упознају са историјом тог краја.
Према речима чланова овог
клуба, у фебруару ће почети
тренинзи на вештачкој стени и
припреме за наставак пењачке
такмичарске сезоне. Пењачи су
у претходном периоду остварили запажене резултате на
државном првенству. Марко
Дејан је освојио треће место, а
Михајло Шебаљ је био други у
групи јуниора. Пењач Бојан
Јевтић је вицешампион у категорији сениора. У укупном
пласману од 11 клубова ПЕК
„Соко” је заузео пето место.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЗИВ СРЕДЊОШКОЛЦИМА

Отварање Поглавља 27?

Летњи камп у Америци

и након завршетка преговора,
па чак и након што постане
чланица ЕУ.
Србија је претходно припремила документ у коме је представила планиране кораке с циљем усклађивања и достизању
стандарда. Недавно је завршена
расправа у Комитету за проширење Савета Европске уније
(COELA), тако да ће се српски
преговарачки тим за Поглавље
27 ускоро упознати с преговарачком позицијом Европске комисије. Србија ће на почетку
преговора предложити да се
продуже рокови усклађивања с
прописима ЕУ, тако да је сва

прилика да ће разговори двеју
страна о транзиционом периоду односно одлагању рокова за
период након приступања бити
завршени средином 2017. године. Према речима стручњака,
Поглавље 27 је веома захтевно
јер изискује велике пројекте,
попут унапређења прераде отпадних вода и побољшања квалитета ваздуха.
Грађане Панчева треба да
обрадује то што, када поменуто
поглавље буде отворено, власт
неће моћи да одуговлачи нити
да забашурује ствари када је
реч о заштити животне средине, јер ће Брисел интензивније

пратити резултате увођења
европских стандарда. Прилагођавање европским еколошким стандардима донеће велику корист грађанима Панчева, јер ће држава и локална самоуправа морати једном засвагда да реше проблем сеоских и градских дивљих депонија, да зауставе негативан
утицај рада застарелих постројења у фабрикама јужне индустријске зоне на животну средину и здравље људи, да реше
питање рециклаже, да изграде
канализациону инфраструктуру и фабрику за прераду отпадних вода и др.

Амерички Стејт департмент
(Биро за културу и oбразовање)
и Амбасада САД у Београду
позивају српске средњошколце да се до 25. фебруара пријаве за летњи камп „Ben Franklin Transatlantic Fellowship”.
Реч је о програму чији је циљ
да развије посвећеност трансатлантској сарадњи, да подстакне односе између америчке и европске омладине
из различитих етничких,
верских и националних група и да унапреди узајамно
разумевање САД и Европе.
Тинејџери узраста од 16 до
18 година боравиће четири

недеље у Сједињеним Америчким Државама. Учесници
ће учити о волонтеризму, решавању конфликата, о критичком размишљању, толеранцији и поштовању различитости. Домаћин овогодишњег летњег кампа „Ben Franklin Transatlantic Fellowship”
је Универзитет „Wake Forest”
из Северне Каролине.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Живо(тно) блато

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас наилази на различите животне
изазове и превазилази их
онолико успешно колико му
то могућности дозвољавају.
Непомерање с места окруженог истим кулисама, којима
само годишња доба накратко
дају другачији изглед, сигуран је знак да је особа заробљена у сопственом животном блату. Оно изједа и трује
свог заробљеника споља и изнутра, у окружењу невоље, болести, безнађа, немаштине...
Поједини, када им се и
помогне да изађу из блата,
дуго остају и даље на истом
месту копајући по њему да
би извукли нешто што је ту
остало, а некада је било значајно, вољено, вредно... Но
тамо не могу ископати ништа друго до разједајућих
осећања беса, горчине и
кривице. Други животаре у
свом блату, не померајући
се пуно како не би потонули
дубље. Остајући заувек својевољно заглављени, имају
феноменалан изговор за све
што би требало да ураде,
али не могу јер ако се помере превише – нестаће у сопственом блату без трага.
Ето, хтели би они да уче, раде, буду нешто друго, да
промене нешто у свом животу, али... Имају савршено,
по личној мери скројено
скровиште у којем проводе

сате, дане и године. Стоје у
смрдљивом, ужеглом и лепљивом блату које су направили убедивши и себе и друге да је то све што им је од
живота дато. С временом
изграде уверења да им је то
блато све што ће икада имати, да боље не могу и постану поносни на своју заглављеност, користећи је често
као средство којим ће изманипулисати друге да ураде
нешто за њих, јер они сами
то не могу. Увек ће се наћи у
близини особе која је исто
заглибљена у свом животу и
стално ће се надметати у томе коме је теже, ко се више
заглавио и на коме се боље
виде трагови које је блато
направило нагризајући им
тело и душу. Стајање у месту би требало да буде веома
погодно да се види ко све и
на који начин пролази и какав траг оставља у блату нечијег живота. Али од силине
самосажаљевања и уљуљкивања у личну несрећу пропуштају се прилике за излазак, за помак, за промену.
Кад не виде својим очима,
које и не желе да виде ништа друго до сопствене патње, многи с правом тврде да
никада нису ни имали шансу да пробају другачији укус
живота.
Само отварање ка постојању различитих могућности
покрене свакога да за тренутак пажњу са свог блата усмери на друге људе. Тада се буди жеља за променом. Време
проведено у блату оставља
ожиљке, некада тешко поправљиве. Они ће увек бити
ту, само се може променити
начин на који гледамо на
њих: као на потврду уверења
да мора тако, да су бол и патња све, или као на симбол победе над нечим што смо мислили да је живот.
Остати у свом живо(тно)м
блату или не, одлука је, као
и увек, само на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Како неговати руке зими

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ша ке су, као и ли це, нај и зло же ни је не га тив ним
спољним утицајима, али и
по гле ди ма. Ко жа на том
де лу те ла је си ро ма шна
лој ним жле зда ма и при родним масноћама, тако да
је потребна посебна нега и
заштита како би шаке одржале гипкост и здрав и леп
изглед.
Зими се ситуација погоршава услед сталне изложености ниским температурама,
влази, ветру, као и грејању у
становима. Топле рукавице
су неопходне када излазимо
напоље како бисмо бар тај
први удар хладноће ублажиле. Нашим рукама не погодује ни стална изложеност
јаким хемикалијама, абразивима и агресивним средствима за хигијену. Хемикалије уклањају природне масноће с површине коже, то
јест филм који има заштитну улогу. Руке ће вам бити
веома захвалне ако користите заштитне рукавице док

перете суђе или рибате купатило.
Често квашење, посебно
врућом водом, негативно
утиче на кожу руку, јер долази до испаравања воде с
површине коже и самим
тим до дехидратације. Тада
руке постају храпаве, кожа
је осетљивија и често пуца.
Исти ефекат имају и средства за прање, јер су углавном веома агресивна. Како
би се сви ови проблеми решили, треба редовно користити крему за руке. Бирајте
ону која спречава исушивање и уједно добро хидрира
кожу. Најбољи ефекат дају
креме направљене на бази
ши бутера, пчелињег воска,
маслиновог, авокадовог и
кокосовог уља, алоје вере,
хијалуронске киселине и витамина. Мажите руке често,
а поготово (и обавезно) када
идете на спавање. Тада не
штедите на креми. Било би
добро да ставите и танке памучне рукавице и да тако
преспавате.
Једном недељно направите пилинг од мало меда,
крупне соли и кокосовог
уља. Тако ћете уклонити мртве ћелије коже и учинићете
је мекшом, а састојци креме
ће лакше продрети у кожу.
Парафинско паковање руку
можете урадити у козметичком салону и тако помоћи
рукама да буду лепше, здравије и млађе.

Петак, 20. јануар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ЈЕ ГРИП ДОЧЕКАН НА ИНФЕКТИВНОМ

КАД ПАЦИЈЕНТИ ХВАЛЕ БОЛНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ
Има и светлих
примера у здравству
Шест лекара и
19 сестара раде
пуном паром
„Почетком децембра била сам
неколико дана смештена на
Инфективном одељењу Опште
болнице у Панчеву због бронхитиса и дуготрајне високе
температуре. Третман на који
сам тамо наишла био је такав
да имам потребу да јавно кажем: неизмерно хвала свим
лекарима и сестрама, а посебно др Биљани Пешевски Јаковљевић, др Душанки Милошев
Жиловић и др Моши Марковићу. Такву бригу и посвећеност свакоме од нас, упркос
великом броју оболелих, још
нигде нисам доживела. Ни лекари ни сестре нису показивали знаке умора, а њихова ведрина и професионалност
олакшали су нам болничке дане. Свака част целом тиму!
Они су пример на који сваки
колектив треба да се угледа”,
стоји у писму Милене Живковић, једне од неколико наших
суграђанки и суграђана који су
нам се јавили у протеклих месец и по дана са сличним похвалама упућеним на рачун
Инфективног одељења.
„Епидемија” похвала упућених колективу Инфективног
поклопила се са епидемијом
грипа, те смо одлучили да
обиђемо поменуто одељење и
да се и сами уверимо у то да
су те лепе речи на месту, али и
да, пре свега, проверимо да ли
се најезда вируса крајем прошле и почетком ове године

Овде су оболели у сигурним рукама
истакла је др Душанка Милошев Жиловић.
Најтеже је старијима
Начелница је уочила и да се ове
године компликације грипа јављају углавном код пацијената
старије генерације, за разлику
од пандемије из 2009. године,
када су кроз Инфективно одељење пролазиле млађе особе.
– Сад смо очигледно стекли
бољи имунитет, па оболевају
старији од 65 година, код којих
уз грип и компликација услед
грипа долази до погоршања
претходно постојећих хроничних болести – интернистичких
или неуролошких. Када те пацијенте излечимо од акутне инфекције, у даљем току лечења
могу се погоршати друге, већ постојеће болести, па грип, нажалост, понекад постаје окидач за
смртни исход. Управо због тога
је примећена повећана смртност међу старијим особама око
Нове године – рекла је докторка.

САН О НО ВИМ КРЕ ВЕ ТИ МА
Када је реч о опремљености одељења, др Душанка Милошев Жиловић каже да би ситуација могла бити и боља, али
да није критична.
– Захваљујући спонзорима, пре две године смо окречили
просторије. Кревети су дотрајали, па би било лепо да имамо
друге. Почело је занављање по Болници, те се надам да ће
у следећој етапи бити и нечег за нас. Ми на одељењу и сами
одвајамо део плате како бисмо скупили новац и купили понеку ствар која недостаје. Не жалимо се, има делова Болнице где је стање далеко ургентније – рекла је начелница.
одразила на број пацијената и
свеукупну ситуацију у том
огранку Болнице.
Три потврђена случаја
Према речима др Душанке
Милошев Жиловић, начелнице Инфективног одељења, тамо се од пре месец дана заиста
бележи пораст броја пацијената који долазе махом због високе температуре и респираторних тегоба.
– Код троје пацијента који
су били у толико лошем стању
да су морали да буду прикључени на респиратор, радили
смо узорковање и доказали
смо присуство вируса грипа
АХ3. На одељењу имамо тридесет кревета и откад је наишао овај епидемијски талас,
они су константно попуњени.
У последњих десетак дана мало се смањио притисак, али
очекујемо да ће сада, с почетком другог полугодишта, опет
кренути. Но период од децембра до априла је на овој географској ширини погодан за
настанак и ширење респираторних болести и грипа. Управо компликације тих обољења
тренутно доводе највећи број
пацијената на наше одељење –

Страну
припремила
Драгана

Кожан

На питање шта доприноси
томе да неко грип прележи
код куће, док се код неких болест искомпликује до те мере
да морају бити смештени у
болницу, др Душанка Милошев Жиловић је објаснила да

ГРИП У ОПА ДА ЊУ
У панчевачком Заводу за
јавно здравље кажу да је
ситуација с грипом тренутно
добра, те да је он у опадању.
Сентинел надзор за прошлу недељу показује да је
двоструко мање новооболелих, а ова врста надзора вршиће се и наредних
осамнаест седмица. Остаје нада да се неће обистинити предвиђања да би
грип могао поново узети
маха по повратку деце у
школске клупе.
је кључна ствар општа кондиција организма у тренутку кад
дође у контакт с вирусом.
– Ако смо имали грип прошле године, ипак ће тада створена антитела колико-толико
допринети да клиничка слика
ове године буде блажа. Од користи је и вакцина. Она нас не
штити 100 посто, али у случају
оболевања ствара блажу клиничку слику. Онај ко је у снази

и ко није имунокомпромитован ни на који начин, добро се
храни и води рачуна о уредном
животу, има веће шансе да
грип прележи уз лакше симптоме. Ако је у тренутку кад организам дође у контакт с вирусом имунитет нарушен, онда
долази до компликација: најчешће су то вирусне упале

честе додатне инфекције бактеријама на местима где су
оштећени слузница или респираторни путеви.
Стога се након грипа јављају упале синуса, ушију, бронхитиси и бактеријске пнеумоније. Из тог разлога је пожељно да пацијенти посебно воде
рачуна о себи још две недеље
након оздрављења. Тада је потребно узимати што више
течности и витамина, не излагати се физичким напорима нити екстремним временским условима и избегавати
посете и боравак у великој гужви међу по тенцијалним
клицоношама.
На Инфективном одељењу
ради шест лекара и 19 сестара,
колико је и предвиђено систематизацијом. Начелница каже
да би било пожељно да је кадар бројнији, јер је у време
епидемијских таласа њеном
тиму заиста тешко да се максимално посвети огромном
броју пацијената. Иначе, на
Инфективном постоје пријемна амбуланта за пацијенте с
хитним стањима и болничким

ТЕ ЛЕ ВИ ЗОР НА ПО КЛОН
О томе колико пацијенти цене „третман” који имају на одељењу, сведочи и чињеница да су неки од њих, по завршетку лечења, поклонили Инфективном компјутерску опрему
или пак нов кревет.
Један пацијент је чак по напуштању болничке собе, у знак
захвалности, одељењу оставио свој плазма телевизор на дар.
плућа, које могу бити толико
тешке да плућа у том тренутку
потпуно престају да обављају
своју функцију и пацијент се
мора прикључити на респиратор – закључила је др Душанка
Милошев Жиловић.
Добро прележати
Она је додала и то да су у раном
периоду опоравка од грипа

упутима, која ради 24 сата, и
специјалистичко-инфектолошка амбуланта, где се пре
подне и по подне обављају
консултативни и контролни
инфектолошки прегледи. Уз
то, постоје и две супспецијалистичке амбуланте: хепатолошка и амбуланта за нејасна
фебрилна стања.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Риба лист у карију
Ако никад нисте пробали
кари, немојте чекати више
ни минут. То је фантастичан зачин у праху код кога
преовладава мирис. А ако
вам се мирис допада, допашће вам се и укус. Након
тога ћете га стављати свугде
и увек ће вам
оплеменити јело. Кари је пореклом из Индије,
а Британци су га
усавршили током колонијалне владавине и
пренели остатку
света. Реч је о
мешавини која
постоји у преко
200 варијација.
Главни састојак
је куркума – тамножути
прах, а ту су и кардамон, кумин, коријандaр, паприка
или чили паприка, ким, му-

скатни орашчић, каранфилић, цимет, ђумбир, бибер,
бели лук, анис… Кари може
да буде блажи или изразито
љут. У Индији га домаћице
спремају посебно, а код нас
се купује готов. Код нас можете купити углавном блаже

мешавине, а оне одлично
иду као додатак великом
броју сосова, прелива, меса и
поврћа.

Идеја за ово јело потиче од једног рибара с локалне пијаце.
Састојци: 100 г филета рибе лист, jeдна кафена кашика карија у
праху, со и бибер, пола супене кашике маслиновог уља.
Припрема: Рибу благо посолите и побиберите. Уваљајте је у кари с
обе стране. У ватросталну посуду ставите папир за печење, па на
њега рибу. Прелијте рибу уљем. Пеците око 20 минута у рерни загрејаној на 220 степени. Додајте неки прилог од поврћа и употпуните овај фантастичан и брз ручак.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТИ У ЈАНУАРУ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ)
Цена: 400 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ
(НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI)
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА
• ТРИГЛИЦЕРИДИ
• HDL
• LDL
Цена пакета: 500 динара
ПАКЕТ 5
• ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ
• АSТ • АLТ
Цена за сваки ензим: 90 динара

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

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

100 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

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

10

ХРОНИКА

Петак, 20. јануар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРАЗНИЦИ У ГЕРОНТОЛОШКОМ

ИНИЦИЈАТИВА МАРИНИКЕ ТЕПИЋ

Сваки дан је разлог
за радост

КАЖЊАВАТИ НЕГИРАЊЕ РАТНИХ
ЗЛОЧИНА И ГЕНОЦИДА
О овом предлогу
расправља се
у Скупштини
Затворске казне од пет
месеци до шест година

У сваком месту на планети,
па и у нашем граду, има
оних који велике празнике,
попут Нове године и Божића,
из неког разлога не могу провести у кругу породице. Но
то не мора обавезно бити тужна вест.
Добар пример за то како
лепо и свечано може бити
свуда где има љубави, дали
су корисници Геронтолошког центра у Панчеву, као и
запослени у тој установи. Тамо су последњи дани старе
године испраћени у веома
радосној атмосфери, а исто
расположење протегло се све
до данас. Наравно, знајући
каква фина дружина станује
и ради у том дому, имамо
разлога да верујемо да ће се
и читава година наставити у
истом маниру.
Око Нове године просторије Геронтолошког су, на
иницијативу директора Милисава Перуновића, декорисане богатије и лепше него
ранијих година, а управа је
приредила и дивно изнена-

ђење свим корисницима: 30.
децембра подељени су им
новогодишњи пакетићи! Наравно, и ове године је било
журке за дочек, а атмосфера
је била толико пријатна да се
и на спавање ишло касније
него што је то иначе случај
код оваквих прослава. И запослени су први пут имали
своју прославу, и то заједно с
колективима Дома слепих и
„Споменка”. Била је то лепа
прилика за размену искустава у неформалнијем расположењу и окружењу, а сви
који су тамо били, надају се
да ће овакво дружење прерасти у традицију.
За ни мљи вим де ша ва њи ма која се у Геронтолошком
реализују у оквиру радно-окупационе терапије није
крај: већ се припрема прослава Светог Саве, која ће бити
приређена у сарадњи с Домом
слепих, а на помолу је и реализација још једног пројекта у
партнерству са удружењем
„На пола пута”.
Д. К.

У НЕДАВНИМ АКЦИЈАМА ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшено седам лопова
Панчевачка полиција ухапсила је пет особа које су средином децембра прошле године и почетком ове године
на улици нападале грађане,
претиле им и одузимале новац и друге драгоцености.
Оне су приведене надлежном тужилаштву уз кривичну пријаву у којој се сумњиче за разбојништва.
Полицијска управа Панчево саопштила је и да су након брзе и ефикасне акције
полицајци у Опову ухапсили
два мушкарца због крађе једног возила у том месту.

Против њих је поднета
кривична пријава зато што,
како пише у полицијском саопштењу, постоје основи сумње да су извршили кривично
дело неовлашћено коришћење туђег возила. Након тога
полиција им одредила притвор по налогу надлежног тужилаштва. То су А. Ш. (1976)
из околине Панчева и М. Ђ.
(1982) с подручја општине
Сечањ. По истеку притвора
они су уз кривичну пријаву
приведени тужилаштву у
Панчеву.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Миц по миц
У прошлом броју нашег листа питали смо вас на који
начин можемо помоћи сузбијање криминала. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Ефекат Мароко” Јусија
Адлер-Олсена за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Очигледно треба мењати
политику и политичаре за
360 степени.” 060/6672...
„Поштењем у контранапад. Поштење је најбоља политика, најбољи начин да допринесемо да на свету буде
бар један неваљалац мање.
Па миц по миц, један по један...” 064/3456...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање шта их највише занима у
биографијама познатих личности. Они ће освојити по један примерак књиге „Краљ
Милутин” Луке Мичете.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Увек ме је занимало на
који начин су решавали велике државничке проблеме,
да ли је то била мудрост или
нешто друго.” 062/8587...
„Највише ме занима њихов рецепт за успех. Кад-тад
ћу открити и применити. А
онда ћете читати моју биографију. Живи били па видели!” 063/1012...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.

„Свако ко јавно одобрава геноцид, злочине против човечанства и ратне злочине или их
негира и умањује њихову тежину, требало би да буде кажњен због тога”, пише у предлогу закона о допуни Кривичног законика који је поднела
наша суграђанка Мариника
Тепић, посланик Лиге социјалдемократа у Скупштини
Србије.
У њеној иницијативи се наглашава да под удар допуњеног Кривичног законика посебно треба да дођу они који
негирају геноцид, злочине
против човечанства и ратне
злочине санкционисане у било
ком од судова у Србији, Међународном кривичном суду,
Међународном суду правде и
Хашком трибуналу.
Наводи се и да правосудне
институције треба да имају
нулту толеранцију за негирање ратних злочина и геноцида
који су почињени због нечије
вере, расе, боје коже, националности или етничке припадности. Онима који се о то

оглуше, требало би изрицати
затворске казне у распону од
шест месеци до пет година.
Иницијатива Маринике Тепић уврштена је у скупштинску процедуру, што значи да
ће се након расправе о том документу изјашњавати посланици у парламенту. Уколико
га прихвате, почеће да се примењује од 1. јуна ове године.
У образложењу за иницијативу коју је Тепићева поднела
Скупштини пише да се сада, у
складу са одредбама важећег
кривичног законодавства, нико

не може казнити за умањење
последица и негирање ратних
злочина и геноцида.
Истиче се и да је њена иницијатива у складу са Универзалном декларацијом о људским правима, Пактом о грађанским и политичким слободама, Европском конвенцијом за заштиту људских права
и слободама, допунама Женевске конвенције о заштити
жр та ва ме ђу на род них ору жаних сукоба, Статутом Међународног кривичног суда
и Декларацијом Скупштине

Србије о осуди злочина у Сребреници.
У посебном члану иницијативе коју је Тепићева поднела
наглашава се да би кажњиво
требало да буде и прогањање
појединаца и организација који се залажу за људска права,
ширење идеја о супериорности једне расе или националности у односу на неку другу и
објављивање на интернету
текстова, фотографија и садржаја којима се неко залаже за
мржњу и дискриминацију.
М. Глигорић

УПОЗОРЕЊЕ КОЈЕ ЗАВРЕЂУЈЕ ПАЖЊУ

Премало полицајаца у Србији?
Синдикат запослених полиције упутио је хитан допис
Влади Србије и МУП-у да се
донесе одлука о пријему у
стални радни однос свршених
студената Криминалистичкополицијске академије и питомаца који су завршили курс у
школи у Сремској Каменици.
Према проценама руководства тог синдиката, у Србији недостаје око 4.000 полицајаца.
„Због мигрантске кризе велики број полицајаца је ангажован на спречавању илегалног преласка миграната у циљу
заштите безбедности грађана
и граница Републике Србије.
Они се позивају на те задатке
из свих полицијских управа
широм Србије, због чега у градовима остаје недовољан број
полицајаца за заштиту безбедности грађана и њихове имовине. Синдикат запослених
полиције због тога позива

Владу и МУП, као и владајуће
и опозиционе политичке партије, да схвате озбиљност ситуације и да допринесу да се
донесе одлука о хитном пријему нових људи у полицију.
Уколико се то не учини, већ за
годину дана неће имати ко да
замени велики број полицајаца који су ангажовани до крајњих граница. Руководство
Синдиката запослених полиције упозорава да поред већ

постојеће мигрантске кризе и
наговештаја многих држава да
се очекује пораст броја избеглица прети опасност од нових
сукоба у региону. Због тога се
мора успоставити јединство
свих политичких фактора у земљи око тога да је безбедност
грађана на првом месту”, пише између осталог у саопштењу овог синдиката.
Такође, ових дана је завршен
пријем на дванаестомесечни

курс у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици. Примљено је 460 заинтересованих из шест градова у
Србији (Београд, Ниш, Панчево, Зајечар, Пирот и Зрењанин).
Из нашег града је примљено
само десет пријављених, што
је мало ако се узму у обзир
упозорења надлежних у панчевачкој полицији да је нашем граду потребно више полицајаца него што их има.
Занимљиво је да су пре пријема кандидати били подвргнути општем елиминационом
лекарском прегледу и тесту на
дрогу. Поред тога, они су били
обавезни да полажу квалификациони испит који се састојао од провере језичке културе
и правописа, као и провере
психолошког и базично-моторичног статуса. Након тога су
морали да прођу и интервју.
М. Г.

ЛОШИ РЕЗУЛТАТИ АКЦИЈЕ „ИСПРАВНО ВОЗИЛО – БЕЗБЕДНО ВОЗИЛО”

Неисправан сваки трећи аутомобил
Од 5.000 возила, колико их је
прегледано крајем прошле године у акцији Ауто-мото савеза Србије „Исправно возило –
безбедно возило”, кварови су
откривени код 37 одсто, што
значи да је свако треће возило
било неисправно – објавио је
АМСС.
Од тог броја на чак 34 одсто
прегледаних аутомобила примећени су проблеми с кочницама. Дванаест одсто возача је
учествовало у саобраћају иако
је у центрима за техничке прегледе у којима је проверавана
исправност њихових возила
утврђено да на 12 одсто аутомобила нису исправни системи за
управљање, а код 31 одсто возила није била потпуно исправна
светлосна сигнализација.
За бесплатну проверу техничке исправности поново су
највише били заинтересовани

власници старијих возила који су претпостављали да на
њима постоји неки квар.
Ауто-мото савез Србије, који већ годинама организује

сличне акције заједно са
Управом саобраћајне полиције МУП-а Србије и Асоцијацијом центара за техничке прегледе, понудио је заинтересо-

ваним возачима и у јуну прошле године да бесплатно прегледају своје аутомобиле.
Број оних који су се јавили
за ту летњу контролу такође је
износио око 5.000. По завршетку акције утврђено је да је
39 одсто учесника возило неисправне аутомобиле и да се
највећи број кварова (37 одсто), као и током новембарске
акције, односио на неисправне кочионе системе.
АМСС организује акцију
„Исправно возило – безбедно
возило” двадесет седам година, пред почетак летње и зимске сезоне, како би што више
возача могло да бесплатно
провери исправност возила.
Учешћем све већег броја возача повећава се број технички
исправних возила и безбедност учесника у саобраћају.
М. Г.
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Очекујемо да Јабучани и Глогоњци налето
добију квалитетну пијаћу воду.
Александар Радуловић,
директор ЈКП „Водовод и канализација”

У ТОКУ ПРИКЉУЧЕЊЕ СЕВЕРНИХ СЕЛА НА ГРАДСКИ ВОДОВОД

ОВЕ ГОДИНЕ ЧЕТИРИ
ОД ПЕТ МЕСТА У СИСТЕМУ
Пауза на радовима
у Јабуци и Глогоњу
због мраза
Остаје још Ново Село
Након Долова и Качарева током ове године требало би да
још два од три преостала села
добију градску воду.
То у преводу значи да ће једино место са сопственим системом остати Ново Село.
Септембар последњи рок
Пре око два месеца у Јабуци и
Глогоњу су започети радови
који обухватају изградњу водовода у дужини од осамнаест
километара – од раскрснице
код „Алмекса” на путу ка поменутим насељеним местима.
Паралелно с тим, у оквиру
истог посла, биће направљена
и два резервоара са исто толико пумпних станица. Ову инвестицију, у вредности од нешто преко милион и педесет
хиљада евра, добијених од
кредита немачке банке за развој КfW, спроводи фирма из
Ужица под називом „Јединство”, која је имала најповољнију понуду на јавној набавци.
Према речима директора
ЈКП-а „Водовод и канализација” Александра Радуловића,
радови су већ прилично одмакли, а моментално је пауза
због мраза и врло ниских температура.
– Досад је цевовод постављен готово до улаза у Јабуку,
као и у добром делу трасе према Глогоњу. Започета је и израда пумпних станица. Имамо
довољно уверавања од извођача да ће радови бити обављени
очекиваном динамиком и у
зацртаном року, што значи у

Месне актуелности
Банатски Брестовац: По налогу Месне заједнице, радници ЈКП-а „Комбрест” ускоро ће започети радове на поправци дечјих игралишта.
Након распуста стартовала је
школа рукомета и одбојке у
фискултурној сали ОШ „Олга
Петров”. Та установа ће од
новца зарађеног прикупљањем рециклажног материјала финансирати превоз деце
на спортска догађаје.
Банатско Ново Село: Инструментални састав „Wekant” је у
четвртак, 12. јануара, у Дому
културе одржао целовечерњи
концерт средњовековних мелодија. На истом месту је у
недељу, 15. јануара, наступио
хор и оркестар под називом
„Дуга”, сачињен од деце из
целог јужног Баната, а
гостoвао је и састав „Распевани професори” из Вршца.

Наставак радова чим мало попусти...
првој половини лета. Предстоји и опремање пумпних станица машинском опремом и
електроопремом по свој прилици до јуна или јула, када
ови системи дефинитивно
треба да буду прикључени на
градски водовод. Након завршетка радова систем мора добро да се испере, а тачан датум пуштања у функцију биће
познат у зависности од техничког пријема и санитарних
услова, али је гарантовано да
ће Јабучани и Глогоњци имати
градску воду до 1. септембра –
најавио је Радуловић.
Качаревци добили притисак
Када је реч о преосталим селима, док Доловци уживају у благодетима коришћења градске

воде, у том погледу малих
проблема било је у Качареву.
Тамо је почетком ове године
услугу водоснабдевања грађана од локалног комуналног
предузећа преузео ЈКП „Водовод и канализација”. То значи
да је нови систем још увек у
поступку уходавања, што ће
највероватније потрајати још
неко време.
Качаревци су досад имали
примедбе на нешто слабији
притисак у водоводној мрежи.
Ипак, овај недостатак отклоњен је у среду, 18. јануара, када је завршено оспособљавање
пумпе на Караули, то јест на
путу према Качареву.
– Истог момента стање је
нормализовано, па је притисак

воде скочио са 2,2 на три бара.
Мало потешкоћа било је и
због тога што је Качарево на
нешто вишој надморској висини. Поред тога, на поменутој
станици тренутно инсталирамо и неопходну опрему и аутоматику, па радимо на финој
регулацији – навео је први човек ЈКП-а „Водовод и канализација”.
Што се грађана Качарева
тиче, за њих још једно обавештење – кварове на водоводној мре жи мо гу при ја ви ти
поменутом градском предузећу на телефон 377-452 или
на број 603-003 у ЈКП-у Качарево, који ће сваку информа ци ју про сле ди ти над ле жнима.

Долово: Завршене су трибине на новом спортском центру, као и део ограде; наставак радова очекује се у догледно време, а постоји могућност да буде израђен пројекат за постављање расвете
на том комплексу. У припреми је светосавска академија,
која ће ове године бити одржана у великој сали Дома
културе.
Глогоњ: Хумористичка представа по тексту списатеља
Илије Бетинског, под називом

„Конкурсијада у Кикиригији”, биће изведена у недељу,
22. јануара, од 19 сати, у Дому културе. Та установа при-

према обележавање славе
Свети Сава.
Иваново: Месна заједница завршава документацију за изградњу паркинга испред стадиона и цркве. Основна школа
је започела припреме за
школску славу Свети Сава и
традиционалну манифестацију „Дан матерњих језика”.
Јабука: У склопу инклузивног
пројекта под називом „Играјмо заједно”, у организацији
клуба „Спортско срце”, приређене су „Игре без граница”
у суботу, 14. јануара, у локалној спортској хали. Пројекција филма под називом „Santa
Maria della Salute” биће одржана у понедељак, 23. јануара, од 18 и 20 сати, у великој
сали Дома културе.
Качарево: Након што је протеклих дана био слабији проток воде у мрежи, ЈКП „Водовод и канализација” оспособио је пумпу на Караули,
па је сада притисак нормализован.
Омољица: Скупштина Месне
заједнице одржаће наредне
недеље седницу на којој ће
усвојити финансијски план
за текућу годину. Чланице
удружења жена „Омољчанке” започеле су окупљања у
Дому културе. Због веома
ниских температура, у амбуланти и спортском центру су
попуцале поједине цеви, на
чијим поправкама се интензивно ради.
Старчево: Месна заједница је
усвојила финансијски план
за текућу годину. Друштво
пчелара је у среду, 18. јануара, у свечаној сали Месне заједнице приредило предавање Слободана Долашевића
на тему „Пчеларство на Новом Зеланду”.

ИНКЛУЗИВНИ ПРОЈЕКАТ У ЈАБУЦИ

Играјмо заједно без граница
У склопу изградње инклузивног друштва и унапређења
права особа са инвалидитетом,
америчка фондација USAID
финансира пројекат под називом „Играјмо заједно”, који се
одвија већ неко време, а носилац је организација Специјална олимпијада Србије. У ту
причу је укључена и Јабука
преко клуба „Спортско срце”,
који махом чине младе особе
са интелектуалним потешкоћама из дома „Срце у Јабуци”.
По двоје омладинаца из поменуте установе и редовне популације осмишљавају разне
активности, па су већ одржани
инклузивна представа, неколико семинара и три кошаркашка

сусрета, а у суботу, 14. јануара,
у локалној спортској хали
приређен је увек атрактиван
садржај под називом „Игре

без граница”. У необичним и
забавним дисциплинама, поред особа са интелектуалном
ометеношћу, учествовали су и

чланови мушког и женског рукометног клуба, као и глумциаматери из позориштанца „Мали принц”. Педесетак младих,
узраста од петнаест до двадесет
пет година, распоређених у мешовите екипе, надметало се у
полигонским и штафетним
играма, као што су слагање
слагалица, обарање чуњева,
надвлачење конопца...
Председник клуба „Спортско срце” Маријан Јовановски
истакао је да је овим пројектом направљен велики помак
у дружењу деце дома „Срце у
Јабуци” и оне из редовне популације, а у плану су и нови
програми, попут рукометних
и кошаркашких дана.

ХУМАНИ ИВАНОВЧАНИ

За лечење мале Сање

ВРСНИ МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ У НОВОМ СЕЛУ

Певало се на српском, румунском и на свахилију
Новосељанска културна понуда не јењава ни ових зимских и празничних дана.
Тако је већ у четвртак, 12. јануара, у малој сали Дома културе целовечерњи концерт одржао ансамбл ране музике „Wekant”. Врсни музичари изводили су средњовековне традиционалне српске и румунске песме,
углавном баладе, као и мелодије из опере „Кармина Бурана”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Концерт новосељанског оркестра, јединственог на овим
просторима, финансирала је
генерација из техничке школе
менаџера и „гуруа” ансамбла
Јоникеа Тођераша.
Већ у недељу, 15. јануара,
седми пут заредом приређен
је и концерт дечјег и омладин-

ског хора и оркестра „Дуга”,
који чине млади из јужног Баната, тачније из Вршца, Уљме,
Владимировца и, наравно, Новог Села. Они су такође изводили композиције на српском,
румунском, али и на више
светских језика, и то под диригентском палицом Елвире

Лалић Радованов и будним
оком стручних сарадника
Александра Лалића и Павла
Радованова.
Поред тога, наступило је
тридесетак чланова вршачког
хора „Распевани професори”,
који се у слободно време баве
певањем. Извели су пет композиција из светске баштине,
а последњу на свахилију. Напослетку су сви заједно запевали, на радост препуне сале
Дома културе.
Овим је заокружен циклус
новогодишњих програма, а
Новосељани свих узраста и
животне доби поново су имали прилику да уживају у најразноврснијим садржајима.

Уместо да попут многих вршњака ужива у најбезбрижнијем делу детињства, четворогодишња девојчица из
Иванова Сања Јелисијевић
принуђена је да се бори за живот. Оболела је од злоћудног
рака плућа, због чега јој је недавно одстрањено једно плућно крило. Досaд је примила
три хемотерапије и тренутно
је код куће, али ће ускоро поново на клиничко лечење.
Многи људи добре воље
већ су се ангажовали како
би помогли да мала Сања
до би је при ли ку за леп ше
одрастање. Тако су ученици

ОШ „Моша Пијаде” пре извесног времена у Дому културе организовали приредбу сачињену од наступа хора, драмских тачака и рецитовања на немачком, мађарском и бугарском језику. Сви присутни су за улазни цу из дво ји ли нај ма ње
по сто динара; продавани су
и ђачки радови, а сав приход је употребљен за Сањино лечење.
Акција се наставља, па свако
ко жели финансијски да помогне, може уплатити прилог
на рачун 160-580010093889240 (Милан Јелисијевић).
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Музика
Петак, 20. јануар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: панчевачка промоција деби-албума „Посесивно-оспулсивни хоспул” бенда „Буч Кесиди”, уз подршку бендова
„Визељ”, „Млади Џек” и ППТ.
Субота, 21. јануар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: „Punk Rock Night”. Наступају бендови „Dog House”, „Посно прасе” и „Techicolor Lies”.
Уторак, 24. јануар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт камерног оркестра „Камерата”. На програму ће бити дела Петра Иљича Чајковског и Едварда Грига.
Уторак, 24. јануар, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: солистички концерт виолинисткиње Иване Иванић,
ученице четвртог разреда средње музичке школе, у класи
проф. Санеле Благојевић. Она ће наступити уз клавирску
пратњу Невене Рачић, а на програму ће бити композиције
Н. Паганинија, В. А. Моцарта, А. Хачатурјана и М. Де Фаље.

Изложбе
Понедељак, 23. јануар, 19 сати, фоаје Културног центра:
отварање изложбе фотографија „Хиландар који волим” Рајка Р. Каришића.

Представе
Понедељак, 23. јануар, 19.30, дворана Културног центра:
позоришна представа „Гозба”, рађена према драмском тексту Филипа Вујошевића, у продукцији „Звездара театра”. Режија: Вељко Мићуновић, играју: Небојша Дугалић, Наташа
Нинковић, Славен Дошло, Исидора Симијоновић, Олга Одановић и Тамара Крцуновић.

Тематски програм
Уторак, 24. јануар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе, под називом „Salsa Cubana” Панчево.

Програм за децу
Петак, 20. јануар, 11 сати, Дечји културни центар (ПУ „Дечја радост”, Жарка Зрењанина 25, Панчево): отварање изложбе радова који су настали на ликовним радионицама у
оквиру пројекта „Ликовни трг 2016”, који је организовало
Удружење ликовних уметника „Светионик”.
Среда, 25. јануар, 18 сати, дворана Културног центра: хуманитарни концерт на коме ће наступити дечји хор „Вокал
кидс” и чланови плесне школе „Беоденс”.

РИСТАНОВИЋ ОПЕТ У БРАЗИЛУ

Турнеја бенда
„Queen Real Tribute”
Београдски бенд „Queen
Real Tribute”, чији је вокал
наш суграђанин Иван Ристановић, недавно се вратио
са четврте турнеје у Бразилу, која је трајала четрдесетак дана. За то време је одржао двадесетак концерата у
исто толико градова широм
те јужноамеричке државе.
Српска публика имаће прилику да га слуша почетком
априла у Коларчевој заду-

жбини, где ће наступити уз
пратњу оркестра, хора и вокалних солиста.
Ристановић је вокал и у
београдском трибјут бенду
„Red Hot Chili Peppers” и у
бечком бенду „Inspirational
Corner”, а има и свој вокално-инструментални ауторски бенд ЗУС, за који пише
текстове, музику и пева. Бави се и битбоксингом и бодимјузиком.

ПАНЧЕВАЧКИ УМЕТНИЦИ О ГОДИНИ КОЈА ЈЕ ЗА НАМА

ГРАД ПРАТИ САВРЕМЕНА КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА
Нашим суграђанима је прошле године понуђен веома богат и
разноврстан културни и уметнички програм – могло би се рећи
за све узрасте и „укусе”. Троје од многобројних успешних панче-

МИЛОШ НИКОЛИЋ, ДРАМАТУРГ

Три и по премијере
Прошла година је према мени, односно према мојој комедији „Ковачи”, била наклоњена. Донела ми је три и
по премијере, на три језика:
прво, априла, у Новосадском
позоришту (Ujvideki szinhaz), у преводу на мађарски
језик Роберта Ленарда, затим крајем маја у Румунији,
у позоришту „Аријел” из града Рмнику Влча (Ramnicu
Valcea), у преводу Веронике
Лазарјан, под насловом „Између чекића и наковња”
(„Intre ciocan si nicovala”), па
почетком октобра у Атини, у
позоришту „Агелон вима”, у
преводу Христоса Гувиса и у
режији Аугустиноса Ремондоса. Ту представу, у којој
играју веома млади глумци,
почетком ове године наградио је Унеско. У међувремену, позориште из Коринта
тражило је одобрење да после десет година обнови
представу. То је укупно нешто као три и по премијере.

Српски стрип
у Јапану
Сматрам за лични успех то
што сам прошле године објавио своју прву књигу
стрипова у Јапану. Продукција стрипа је у тој земљи
врло развијена, али је читалаштво углавном окренуто
ка врло специфичним локалним производима, који
се називају манга, док су
издања ауторског стрипа са
Запада врло ретка (ето, посматрано из Јапана, и Србија је само још једна земља на Западу). То подра-

„Брза хроно кухиња”
Ане Ћубеле

Нема више изговора, уз
овај кувар права храна је за
трен пред вама!

Два читаоца који до среде, 25. јануара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико времена одвајате за припремање хране?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Брза хроно
кухиња” Ане Ћубеле. 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.

Новосадско позориште је
направило најбољу представу
„Ковача” на нашим сценама
за четврт века, колико се тај
комад игра, што није ни чудо, јер ју је режирао Љубослав Мајера и у њој играју невероватни глумци, које предводи Арон Балаж, добитник
трију Стеријиних награда за
глуму. Румунска представа је
још боља, што такође није чудно, јер ју је режирао велики

САША РАКЕЗИЋ, АЛИЈАС АЛЕКСАНДАР
ЗОГРАФ, СТРИП-АУТОР

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Са савременим ритмом
живота ретко ко може да
посвети припремању хране
онолико времена колико
би желео. Ипак, да бисмо
се хранили здраво и лепо,
заправо нам није неопходно много утрошеног времена, нити спектакуларно кулинарско умеће.
Овај кувар је састављен
од рецепата за брза јела, од
којих вам за већину неће
бити потребно више од
двадесет минута. Уз то, ту
је и посебан додатак с рецептима за периоде поста,
па се и тада можете без
проблема
придржавати
хроно принципа.

вачких уметника поделило је са читаоцима своја размишљања о
томе шта је у 2016. години обележило њихово стваралаштво,
културну и уметничку сцену нашег града, Србије или света.

ФОТО: Ш. ДАДАЈ

Културни телекс
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зумева да је мали подвиг
допрети до тамошњег читаоца, тако да сам искрено
захвалан малом издавачу
са Хокаида, који је исказао
довољно ентузијазма да
преведе моје радове. Такође, на самом крају 2016.
сам успео да објавим и најновије издање у Србији,
под називом „Мала открића” – у питању је још једна
збирка стрипова, који су
првобитно били објављени
у листу „Време”.

Када је град Панчево у
питању, истакао бих две
манифестације које су
унеле дах освежења на нашу сцену... Панчевачки
филмски фестивал и фестивал „Нова” допринели
су да овај град настави да
буде важна тачка за свакога ко прати савремена
културна дешавања. Обе
манифестације воде млади људи, који ће осигурати да у Панчеву и даље буде потпуно нормално да
срећете светски
релевантне ауторе и да од
њих из прве руке сазнате о новим тенденцијама које ће, зашто не, допринети новим начинима
мишљења и поимања на глобалном нивоу.
То је оно што
овај град уопште чини градом.
У Србији, и у
свету, година
2016. ће вероватно пре остати упамћена по
малим иницијативама, пројектима невеликог обима, интимним, малим догађањима, него по спектакуларним
остварењима.
Спадам међу оне који у
томе не виде некакву опасност, већ пре могућност
да се културни живот
приближи кућном формату, уместо да хрли ка
идеалу мегапројеката, као
што је рецимо случај с холивудском
филмском
продукцијом, која је постала досадна, претенциозна, испразна.

румунски редитељ и глумац
Хорацију Малајеле, сценографију је радила Марија
Мију и у њој играју такође
велики глумци, на челу с
Мајом Моргенштерн, добитни цом Европске филмске
награде за глуму. Гледали сте
је у филму „Страдање Исусово” с Моником Белучи и Мелом Гибсоном.
„Коваче” је Мајера радио
двадесет година раније у

Словачкој, у позоришту из
Зволена, а Малајеле шеснаест година раније у великом
позоришту „Нотара” из Букурешта. Заиста ме је мучило,
а и сад ме мучи, шта је то
што су ти велики редитељи
нашли у том комаду, а што
их је навело да му се враћају
после толико година.
Локалну културну сцену
не познајем довољно да бих
издвојио било шта што смо у
прошлој години добили. Али
зато могу да поменем оно
што смо изгубили. Изгубили
смо великог, веома значајног
сликара Пала Дечова. Што се
тиче мало шире културне
сцене, могу да издвојим само
ово: невероватан однос, зачуђујућ за наш менталитет,
према Небојши Глоговцу,
глумцу који је из овог града,
из „Атељеа младих”, закорачио на даске великих позоришта. Јер мало ко у јавности уз његово име не дода и
оно „водећи српски глумац”.

ЈЕЛЕНА ЂУЛВЕЗАН, ГЛУМИЦА

Најважнија
је храброст
Година 2016. дословно истиче у тренутку док ово пишем.
Сада је 31. децембар, пријатељица која се преселила и
тренутно је у Аустралији већ
ми шаље слике из будућности, она је у 2017. А ја размишљам о ономе што је на мене
у овој години оставило утисак. Нисам сигурна да ли је
више позитивних или негативних ствари...
Покушала сам да се подсетим шта се све десило ове године не бих ли издвојила најважније. И мислим да сам
одабрала шта је то – храброст! Храбро сам се борила
за себе и људе који од мене на
неки начин зависе. Покренули смо уметничко удружење
„Артфракција” и до сада су
нам на конкурсима прошла
три пројекта, ни од једног нисмо зарадили, али то је у реду
јер смо млади и амбициозни,
важно је да радимо, а пара ће
бити! Ауторску представу
„Она” смо Алиса Лацко и ја

за децу, сашила костиме,
играла се продуцента. И сада
напокон могу да седнем и попијем кафу с мојим момком!
Али да сам „не-дај-боже-имала-децу”, мислим да бих радила неку ствар у коју не верујем и с људима којима не
верујем и у чије стваралаштво не верујем. Ипак, имала
сам овај луксуз да се играм и
ризикујем, и зато је одговор
на прво питање ХРАБРОСТ!
Овде се нећу расплињавати.
ПАФФ! Овај фестивал је нешто најлепше што су млади и
амбициозни људи из Панчева
могли да понуде и поклоне
свом граду. Усудићу се чак да
кажем и да је ово један од најлепших патриотских чинова
који су могли да предузму.
Зато ПАФФ и сви дивни људи
који чине да он постоји!
Морам признати да ми је
најтеже да направим ретроспективу на културној мапи
света, јер ми је 2016. у свести
остала као мучна и негосто-

одиграле више од десет пута
ове године, јер смо биле храбре и упорне да се играмо
продуцента. Једна класа ми је
дипломирала, једна нова
уписала и сви су дивни, само
их треба још уверити да њихов будући позив има смисла.
Написала сам још један текст

љубива година, узбуркана,
опасна, непредвидива... Много сјајних уметника је у овој
години преминуло, и у свету
и код нас! Али оно што бих
могла да издвојим, то је нова
књига Никола Аманитија; нисам је још прочитала, али већ
је имам!
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ЧЕТИРИ ДАНА ФЕСТИВАЛА КЛАСИЧАРА

ОЗБИЉНЕ МУЗИКЕ НИКАД ДОСТА
Први Фестивал класичара трајао је четири дана. Шездесетак
младих музичких уметника
представило се различитим тематским програмима, a на репертоару су се нашла дела класичне, камерне, савремене,
али и џез музике. Концерти су
се одржавали на више места у
граду – у дворани „Аполо” Дома омладине, на сцени Културног центра и у Свечаној сали Народног музеја.
Фестивал класичара има циљ
да популаризује класичну музику и да је представи како
млађој, тако и старијој публици. На културној мапи нашег
града већ постоји један, донекле, сличан фестивал – „Класик
фест”, који се одржава почетком јуна, али одлична посећеност ове нове манифестације
сведочи о потреби веће заступљености озбиљне музике у
Панчеву.
– И један и други фестивал су
битни за град и мислим да је јако добро да буде што више наступа класичне музике – оцена
је Сретена Јовића, директора и
оснивача Фестивала класичара.
Камерни оркестар „Камерата” отворио је фестивал петнаестоминутном серенадом британског композитора Елгара и
гудачким октетом Менделсона, који по оцени Милоша
Чорлије, виолинисте оркестра,
представља прави бисер романтичарске литературе.
Уследио је наступ амбијенталног бенда „Пројекат”, који
се представио ауторским нумерама и џез стандардима.
– Свирамо неку врсту џез фјужна, доста другачију од оног из
седамдесетих, али просто нисмо нашли бољи начин да дефинишемо своју музику – рекао
је Огњен Шарац, члан бенда.

Камерни окестар „Камерата”
„Пројекат” је почео да ради
пре нешто више од годину дана,
а недавно је изашао његов први
ЕП са три ауторске ствари.
Веома интересантан концерт, на којем су представљена дела композитора савремене музике Југа Константина
Марковића и Ане Крстајић,
одржан је у уторак, 17. јануара, на малој сцени Културног
центра. На позорници су се
смењивали и уметници и инструменти, чак је „уношен” и
„изношен” клавир.
Композиције су извођене на
обои, фаготу, клавиру, саксофону, виолини, виоли, виолончелу, као и вокално, али и
електронски, а наступили су и
балетски играчи.
На концерту су премијерно
изведена два дела: „Interstellar” Ане Крстајић (за вокал и

клавир) и „Santient” Југа Константина Марковића (писано
за електронику). Озбиљна музика на електроници није нешто свакидашње. Можда је
електроника нова или будућа
класична музика.
– Ја је зовем класична електроника. Лични је избор композитора да ли ће се више
усмерити ка њој, да ли ће се
бавити акустиком, или ће, можда, правити спој. Мени је
спој класике и електронике
диван, не посматрам га као
два различита пола која су неспојива, или, штавише, да је
шокантно спојити их. Мислим
да потпуно функционишу –
објашњава Марковић.
Савремена музика праћена
је савременим покретом. Ана
Крстајић каже да је ово први
пут да она и њен колега сара-

ђују с балетским играчима са
Института за уметничку игру.
– Жеља ми је да пишем за
њих, јер мислим да моја музика
не може да иде без неког визуелног аспекта покрета. Надам се
да ћемо ускоро озбиљније сарађивати; заједно с мојим извођачима бих писала музику на коју
би Институт направио целовечерњи балет – додала је она.
Трећег дана фестивала одржан је концерт у Свечаној сали
Народног музеја, где је класичан
репертоар извео тамбурашки
оркестар „Невен” Музичке школе „Јован Бандур”, а потом је наступио гудачки секстет „Долче”.
За последњи дан фестивала
планиран је концерт студената
виоле Факултета музичке уметности, из класе Немање Маријановића, на сцени Културног
центра.

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Зимске карикатуре и мађионичарски трикови
За наше младе суграђане Дом
омладине је припремио радионице и школицу, које ће им
обогатити активности у овим
хладним данима. Реч је о зимској школи карикатуре, коју
води карикатуриста и илустратор Никола Драгаш, и
„Зимској чаролији”, радионицама мађионичарских трикова, чији је модератор млади
илузиониста Лука Ивановић.
Након летње школе, због великог интересовања, 14. јануара је почела зимска школа карикатуре. Првом сусрету су
присуствовала 23 полазника, а
међу њима су и они који су похађали летњу школу. Настава
ће трајати три месеца, сваке суботе од 10 до 14 сати, а наме-

њена је деци и младима узраста
од шест до петнаест година.
– С обзиром на то да се ради
о зимској школи карикатуре,
обрађиваћемо теме које се односе на ово годишње доба. На
првом часу задатак је гласио
„Мој Снешко Белић”, када су
полазници цртали Снешка инспирисани нечим што воле,
одређеним занимањем или ситуацијом, тако да смо добили
Снешка оџачара, доктора,
фудбалера, Деда Мраза, гепарда, информатичара, витеза...
Наравно, нереално је очекивати да дете за неколико месеци
научи да црта – те техничке
ствари ћемо решавати у ходу.
Поента је да се пробуде, маштају и науче да размишљају

као карикатуристи и илустратори и да умеју својом креативношћу да одговоре на сваку
задату тему. Оно што могу да
гарантујем, јесу добра забава,
напоран рад и сјајни резултати
– објашњава Никола Драгаш.
Полазницима ће вероватно
у госте долазити неки од наших еминентних карикатуриста и илустратора. По завршетку школе планирана је завршна изложба, а биће и неколико гостујућих на фестивалима и манифестацијама као
што су „Сланинијада”, „Дани
Вајферта”, „Рукописи”...
У среду, 18. јануара, одржана је прва радионица „Зимске
чаролије”, која ће трајати наредна два месеца. Намењена

је старијим основцима и средњошколцима.
– Циљ није да само откривамо и учимо трикове – у данашње време то може свако, већ
да уз помоћ мађионичарских
трикова сви заједно осмислимо представу која ће забавити
публику. Почео сам да се бавим триковима у првој години
гимназије. То занимање ме је
заинтересовало зато што волим мистерију и веома сам
знатижељан, а волим и да забављам људе – рекао је Лука
Ивановић.
Крај двомесечног дружења
биће крунисан заједничком
представом полазника, када
ће они представити трикове
које су научили.

КОНЦЕРТ СТУДЕНАТА ОГЊЕНА ПОПОВИЋА

Спремни за „Кларибанат”
Студенти кларинета на Факултету музичке уметности из
класе професора Огњена Поповића одржали су концерт у
уторак, 17. јануара, у сали Музичке школе. Захтевна дела
Вебера, Сен Санса, Винера, Дебисија, Вердија, Басија и Брамса сигурно и самоуверено су
извели млади музичари, међу
којима су Панчевци Владимир
Станишић и Вукашин Гогош.
Врхунац концерта био је на
самом крају. Мајстор на кларинету Огњен Поповић одсвирао је са својим студентима

Стране припремила

Милица
Манић

„Викенд у Херенгасеу” Беле
Ковача, у сали у којој је одржао
један од првих (а можда и први)
свој концерт.
– То је једна весела композиција од три минута, која дочарава Беч, 19. век, време

Штрауса. Размишљао сам да
ли уопште да им се придружим и онда сам се сетио да нисам свирао овде у школи још
од 1994. године. Уграбио сам
повод да још једном „дунем”
који тон у овој сали, у којој

сам, заправо, одрастао – рекао
је Поповић.
Младе кларинетисте Панчевци ће следећи пут имати
прилику да слушају 30. априла, у дворани Културног центра, на завршном концерту након овогодишњег, трећег мастер-класа Огњена Поповића.
Учесницима ће поново бити
одржана презентација „Јамахиних” инструмената и њиховог
чувеног градитеља Исаве Мијашија из Јапана, а предавања
ће, као и ранијих година, држати и професор Анџеј Мајевски, соло кларинетиста Норвешке државне опере из Осла.
Први пут ће бити одржано и
такмичење у оквиру мастеркласа, чији је симболичан назив „Кларибанат”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Пећина”
Жозеа Сарамага
Уз романе „Слепило” и
„Сва имена”, „Пећина” чини триптих којим португалски нобеловац Жозе Сарамаго, на предлошку
Платонове метафоре о пећини, даје своју визију капитализма и света који, обузет технологијом, полако
срља у пропаст.
„Пећина” је прича о
обичним људима у ери глобализма, старом сеоском
грнчару, његовој ћерци и
зету и њиховом псу. Породица живи у селу надомак
Центра, велике индустријске и стамбене зоне чији
становници носе пропуснице, увек под будним оком
видео-камера, и у својим
становима, кроз прозоре
који се не отварају, могу видети у најбољем случају
спрат испод и изнад суседне стамбене куле. Грнчар
продаје посуђе и керамичке фигурице Центру све док
му једног дана не откажу
наруџбину са образложењем да је пластика прак-

тичнија и да његове грнчарске посуде више нису на цени. Зет се запошљава у Центру као чувар и цела породица се сели у овај растући гигантски мегалополис.
Ускоро, међутим, у дубинама и тунелима испод Центра чуће најпре необичне
звуке, а затим дубоко у темељима откриће тајну која
ће потпуно променити њихов живот.

Два читаоца који до среде, 25. јануара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта сматрате манама капитализма?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Пећина” Жозеа Сарамага.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Tоплина и спокој
свакодневног живота
Лана Петковић, програмер
МУЗИКА: У последње време
се одушевљавам младим музичарима који, иако немају
много година нити искуства,
имају већ изграђен аутентичан стил и завидан ниво
уметничке и емотивне зрелости. Мек Демарко је разбарушени непретенциозни
двадесетпетогодишњак који
иза себе већ има четири студијска албума. Његова музика би се могла описати као
лењи поп-рок, а у његовим
текстовима има разних тема
– од очекиваних љубавних
момената, преко односа с
родитељима и одрастања, до
пушачке зависности.
СТРИП: Пратим разне онлајн стрипове, али најчешће
ме насмеје један веома дугачког назива – „floccinaucinihilipilification”, а који се
може пратити на „Tumblr-у”.
У стрипу се смењују разни јунаци, од којих се мени највише допада друштвено неспретна пчела која веома
озбиљно доживљава свакодневне ситне непријатности
и тривијалне личне неуспехе.
СЕРИЈА: Као и већина миленијалаца данас, формат серија ми је много дражи од
формата филма. Тренутно
ми је омиљена „This Is Us”. У
мору насиља и песимизма, у
серијама које нас држе буднима до 5 ујутру својим непредвиђеним заокретима,
ова серија доноси нешто на
шта, као гледалац, нисам навикла – топлину и спокој
свакодневног живота. У првој епизоди упознајемо се с
ликовима у њиховим тридесетим – два брата и сестром,
троструким близанцима и

њиховим родитељима. Ова
серија својом једноставношћу
успева да заинтересује гледаоца за свакодневне животе
обичних људи, без непотребне патетике. Међутим, то не
значи да је серија досадна.
Напротив, шетајући се између прошлости и будућности,
гледалац открива тајне и интриге ове породице. Ипак,
највише ми се допада то што
ова серија изазива осећање
спокоја које толико фали на
данашњој телевизији.
„ЈУТЈУБ” КАНАЛ: Своју навику гледања серија полако
мењам другом навиком –
праћењем разних „Јутјуб”
канала. Верни сам пратилац
канала „The School of Life”,
који је, по сопственом опису,
школа емоционалне интелигенције за одрасле. Канал се
бави животним питањима
која смо сигурно некад себи
поставили, а нисмо имали
одговор. Други који је вредан помена јесте „Threadbanger” – ништа налик овом
првом, али бескрајно забаван „уради сам” канал.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПАСАТ Б 5.5, 2002, 74 кв,
металик плав, регистрован,
власник, редовно одржаван, алу, зимске гуме, без
улагање, непушачки ауто,
нови дискови и кочнице,
3.400 евра. 063/690-304.
(233927)
ПРОДАЈЕМ опел кадет 1.3,
1989. годиште. 063/847-7121. (233906)
РЕНО 4, 1990. гас, кука,
регистрован до јануара
2017. 064/144-37-33.
(233923)
АУТО-ПРИКОЛИЦА регистрована до јануара 2017.
064/144-37-33. (233923)
ПРОДАЈЕМ мерцедес А
160, 2002, хитно, повољно.
063/736-24-98. (2339084)
ПЕЖО 206, 2002, перфектан, 1.4, бензин, мало прешао, четворо врата, гаражиран, увезен пре три године из Швајцарске, 2.700
евра. 063/346-655. (2341)
ВЕКТРА караван, 2001,
бензин, плин, силвер, одличан, 1.450 евра. 062/17256-62. (234141)
ОПЕЛ зафира 2001. годиште, дизел, регистрован,
власник., 063/823-29-61.
(234125)
ЈУГО 55, дуго регистрован,
плин, одличан. 061/118-2972. (234066)
ШКОДА фабија, 2004, 1.4,
16 В, караван, одлично стање, редовно одржаван.
063/663-642. (234194)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила,
алата и осталих секундарних сировина. Долазим на
адресу. 061/211-59-15,
063/782-82-69. (233676)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
старе славине, акумулаторе, старе веш-машине,
фрижидере, каблове, замрзиваче, остали метални отпад. 060/521-93-40.
(234005)

КУПУЈЕМ возила у било
ком стању, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (234189)

КУПУЈЕМ гвожђе, обојене
метале, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остали
отпад. 064/484-13-76.
(234247)

ПРОДАЈЕМ сејалицу прскалицу и хедер за сунцокрет,
први власник. 063/376-302.
(233913)
ПАЖЊА! Продајем две широкоредне агријине сејалице, шесторедне, са прохромским сандуцима за ђубре у савршеном стању.
063/728-22-14. (233964)
ГЕР алуминијум, ПВЦ, копир фрезер, компресор поклон хилти Т 22.
064/247-77-69.
(234170)
КУПУЈЕМ мотокултиватор
са прикључцима или без,
купујем круњач-прекрупач.
063/739-76-72. (234216)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу у Максима Горког бр. 58, војне
зграде. Тел. 343-638.
(234092)
ИЗДАЈЕМ зидане гараже,
Котеж 1, код Максија и Котеж 2, Конструкторове гараже. 063/122-55-22.
(234172)
ИЗДАЈЕМ гаражу са коришћењем на гаражном месту, центар. 063/351-861.
(234227)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (233567)
СЕРВИС телевизора, монитора, даљински управљачи
свих врста. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(234291)
ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(234201)

СТРЕЛИШТЕ, двоспратна,
ПО + I + II + ПК, ново, 147
м2, плац 4.5 ари, 58.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09. (234
ОМОЉИЦА, 120 м2, плац 5
ари, 31.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (234159)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (234444)

МАШИНЕ

КУПУЈЕМО рено 4 ГТЛ.
060/133-66-86, Момчило.
(234081)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
акумулатора, катализатора,
продаја делова, долазим на
кућну адресу. 069/203-0044, 066/409-991. (233676)

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 80 до
1.200 евра. 062/193-36-05.
(234208)

АПАРАТИ

КУПУЈЕМ стара и
нeисправна возила.
062/198-47-74. (233616)

ОГЛАСИ

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈА огревног дрвета:
буква, багрем и цер, услужно сечење. 064/357-8208, Босанац. (234029)

ПРАСИЋИ, 25 – 30 кг, товљеници 80 – 150 кг. Могућност клања. 275-30-49.
(233041)

ПРОДАЈЕМ моторну тестеру штил 250, веш-машину
ободин, мењач ауди 80 јаје. 064/822-96-82. (234024)

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200,
столови од 3.000, кревети
од 9.000, кухињске клупице
од 7.000. Стара утва,
060/600-14-52. (233542)

БАГРЕМОВА дрва на продају. 060/603-32-32.
(234042)

ПРОДАЈЕМ нове ЛР кошнице у комплету или делове појединачно. 060/66079-60. (233850)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
гаранција, вршим поправку
ваших. 062/892-15-00.
(233930)
ПРОДАЈЕМ вокс фрижидер
КС 2890, димензије 54 х
144 х 60 цм, 2013. годиште,
под гаранцијом пет година,
запремина 248 литара бруто. Тел. 064/226-82-81.
(233936)
ТА пећ 6 кв, са точкићима,
црвена, у одличном стању.
064/144-37-33. (233923)
ПРОДАЈЕМ половну столарију, прозоре и врата. Тел.
063/836-37-29. (233954)
ПРОДАЈЕМ свиње 130 –
140 кг. 064/169-68-54.
(233960)
СВИЊСКЕ полутке, квалитет, прасићи, могућност
клања, кућна достава.
065/614-74-40, 064/31735-29. (233961)
ПРОДАЈЕМ индустријске
машине за шивење, гараже
веће од стандардних.
064/970-37-20. (234164)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, фрижидере, шпорете, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/206-26-24.
(234244)
КУПУЈЕМ гвожђе, веш-машине, замрзиваче, акумулаторе, фрижидере, шпорете, телевизоре. 061/32204-94. (234244)

КУЋА на продају, није за
рушење, Јове Максина 31.
064/813-00-21.
(233905)
КУЋА 100 м2 + поткровље,
10 ари плаца, поред пута,
Новосељански пут 365. Цена 34.000. 013/347-621,
063/311-915.
(233952)
ПЛАЦ, стара Миса, 5 ари,
5.000 евра, замена ауто.
060/011-96-66.
(233965)

СТАРЧЕВО, ново, Шумице,
220 м2, П + I + Пк, плац
2.5, 41.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (234159)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, ЦГ, помоћни објекти, колски улаз,
плац 10,5 ари, 44.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (234159)
ТЕСЛА, лепа 130 м2,
61.000; Златибор 50 м2 на 3
ара, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (234105)
КУЋА на продају, Горњи
крај, 100 м2. 061/602-3163. (2341249)

ПРОДАЈЕМ троседе, кауче,
гарнитуре, регале, мост +
регал, сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи,
амерички плакар, разно.
063/107-78-66. (234031)
КОМБИНОВАНИ фрижидер с два мотора, веш-машина, тросед мојца, телевизори, 51 цм, угаона гарнитура, трпезаријски сто са
столицама, регал, витрина,
сточићи, тепих. Тел.
063/861-82-66. (234098)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
повољно. 061/198-81-42.
(234062)
ПРОДАЈЕМ тритикал.
064/618-44-10. (234071)
НА ПРОДАЈУ сав инвентар
за мењачницу. Тел.
062/504-440. (234183)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва. 061/646-77-13.
(234111)
РАСПРОДАЈА кока носиља,
у доброј носивости, са
фарме „Дабић” у Панчеву,
по цени од 150 динара по
комаду. Вршимо упис за 4.
фебруар 2017. године.
013/377-901. (234106)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, француски лежај, дечју собу, сто и столице, канабе, фотеље, тросед, кревети на спрат, ТВ,
шанк, комоде, витрине.
064/155-38-13. (2133242)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. 063/89800-82. (234215)

ПРОДАЈЕМ преостала мешана дрва. 064/341-79-73.
(234239)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих величина. 065/344-49-30.
(234198)

ПРОДАЈЕМ радијатор липовица и тучану каду. Тел.
627-747. (234226)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
годину дана гаранција.
065/344-49-30. (234198)
ТОПЛА витрина 1.3 м, модеран дизајн. 062/714-498.
(234212)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2, 3, 4 и 6 кв, достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-930.
(234197)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУЋА у Војловици, 120 м2
+ посебно 45 м2, хитно,
25.000 евра. 062/185-8673. (234154)

ПАНЧЕВО, центар, кућа 98
+ 26 м2, три ара плаца,
продајем/мењам. 063/76896-43. (2341269)
КУЋА, Тесла, екстра локација за бизнис, становање,
продаја, замена. 063/329464, 066/001-050.
(234135)

ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, кућа 60 м2, 4
ара, реновирана, усељива,
36.000. „Гоца”, 063/899-7700. (233361)
ПРОДАЈЕМ намештену кућу 130 м2 или мењам за
стан, гаража 50 м2, на плацу 11 ари, Тамишка 43, Јабука. 063/890-70-01. (233)
ПЛАЦ са старом и почетом
новом кућом на продају,
1/1, Банатски Брестовац.
060/700-51-89. (233219)
ПЛАЦ 9 ари, Караула. Тел.
063/769-41-44. (233392)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих величина. 064/366-57-87, 335930. (234197)

МИСА, Златиборска улица,
плац 5 ари, струја, вода,
власник. 063/449-798.
(233937)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, долазим.
062/892-15-00. (233930)

ПРОДАЈЕМ две куће у Војловици, са воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (233928)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (233939)

МИСА, прелепа кућа, 290
м2, 5.8 ари, три стана, може по етажама, 66.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (234152)

КУЋА у Панчеву, Цара Душана 100, на 8 ари плаца,
176 м2. 013/251-66-46.
(233933)

ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара, двособна, новија приземна,
38.000. (49), Мустанг”,
062/226-901.
(234150)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву и издајем гаражу на
Стрелишту. 064/264-03-14.
(234126)
ЦЕНТАР, стамбено-пословни објекат, ПР + I, два локала, 24 м2 и 18 м2, стан 42
м2, 62.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(234159)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг мученика 18. Тел. 064/167-04-77.
ЈАБУКА, кућа 100 м2, повољно, хитно. 063/765-82-60.
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Новосељански
пут, Панчево, 80 м2.
063/153-37-70. (234027)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово,
без посредника, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70.
ЈАБУЧКИ пут, зидана хала
90 м2, 5 ари плаца, 26.000
евра. 069/213-97-37.
(234031)

Петак, 20. јануар 2017.

ПОНУДА

САЛОНСКИ стан 98 м2, I,
сређен, подрум, гаража,
Доњи град. 064/153-14-03.
(233207)

ПРОДАЈЕМ плац под воћем, 1437 м2, Ул. Пелистерска у Панчеву. 063/491250. (234000)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2
+ 17 м2, пословног простора, центар, 35.000.
064/186-50-87. (243493)

ИЗДАЈЕМ пет ланаца земље, између Дубоке баре и
Сибнице. 065/519-10-51.
(2340019)

ТРОСОБАН стан 102 м2 +
гаража 28 м2, С. Саве
104/ц, 66.000 евра.
065/300-98-01. (233392)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

СТАН у центру, М. Пијаде
13-б, II спрат, грејање на
гас. Власник. 063/337-895.
(233912)
КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (233949)

ПРОДАЈЕМ њиву од 3 ланца, мраморачки атар (чибук), код Чуке, цена 6.800
евра. 064/174-89-94.
(234236)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
позвати после 16 сати. Тел.
064/280-22-80. (234234)
ПЛАЦ са три куће, са засебним улазима, 6.5 ари,
стара Миса, 41.000 евра.
063/804-07-85. (2342359

КОТЕЖ 1, 42 м , три собе,
реновиран, Радова зграда,
30.000. 063/808-95-53.
(234131)
2

СТРЕЛИШТЕ, 62 м , потпуно сређен, лифт, парно,
власник. 064/260-05-34.
(234134)
ТЕСЛА, мањи двоипособан,
I, ЦГ, 30.000; двособан, ТА,
II, 28.000. „Лајф”, 061/66291-48. (234105)
САМАЧКИ, гарсоњера, ЦГ,
11.500; Миса, ниско приземље, 58 + 6 м2, 17.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(234105)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (233949)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 + тераса, III, ЦГ, 20.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(233949)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85
м2, VII, новија градња,
42.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (233949)

КУЋА 100 м , са помоћним
објектима, 3 ара плаца, реновирана, 17.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (234245)
СТАН, део куће, 50 м2, 2
ара, посебан улаз и двориште, 11.000 евра. Козарачка 10-а. Тел. 063/804-0785. (234245)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 84 м2,
тераса, укњижен, 35.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(233949)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, II,
ТА, 26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(234099)

СОДАРА, двособан, 58 м2,
једноипособан, 45 м2,
26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (234099)
КУЋА 60 м2, нова, усељива,
2.5 ари плаца, приземна,
1/1, 15.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (234245)

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

КУЋА, нова, 170 м2, 3 ара
плаца, Братства јединства,
59.000 евра. 061/664-3926. (234245)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, две терасе, VII, 24.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (233949)

СТРЕЛИШТЕ, две стамбене
јединице, 120 м2, ПР, плац
2,28 ари, 40.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (234159)

АГЕНЦИЈА „Лајф” пружа
правне услуге код куповине
и продаје непокретности.
061/662-91-48. (234105)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ пољопривредно
земљиште, вечито и у закуп, к.о. Долово, и у суседним катастарским општинама. 063/728-22-14.
(233758)

ПОНУДА
2

ПРОДАЈЕМ стан 37 м , II
спрат, ЦГ, Стрелиште.
063/890-97-53. (233589)
МИСА, 40 м2, 14.000; 60
м2, 19.500. 063/377-835.
(232552)
ТАМИШ КАПИЈА, двособан
68,5 м2, III спрат, поглед на
реку, власник, 1/1.
062/272-510. (232772)

СОДАРА, двоипособан, 64
м2, I, ЦГ, 37.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (234080)

СОДАРА, 38 м2, ЦГ, VII,
сређен, 26.000. (679),
„Трем 01”, 336-031,
063/836-23-83. (234040)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
III, Војвођански булевар,
31.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(234080)

СОДАРА, 83 м2, ЦГ, I, двострано оријентисан, за реновирање. (679), „Трем
01”, 336-031, 063/836-2383. (234040)

ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоњера, 23 м2, ТА, сређена,
17.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(234080)

ТЕСЛА, 45 м2, I, TA, двособан, 26.000; 52 м2, II, TA,
28.000; 55 м2, двоипособан,
34.000. „Гоца”, 063/899-7700. (4696)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ без
посредника, реновиран
стан у близини хотела „Тамиш”, 37 м2, приземље, ТА.
064/829-29-02. (234101)

ЦЕНТАР, 47 м2, дворишни
леп 18.000; 54 м2, двособан, II, гас, реновиран,
31.000; 64 м2, двоипособан,
43.000. „Гоца”, 063/899-7700. (4696)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 49
м2, 22.000; једнособан,
21.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(234079)
ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
29.000; једнособан, 19.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (234079)

КОТЕЖ 2, двособан, комплетно реновиран, III,
34.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (234099)

ДВОИПОСОБАН, 62 м2,
Котеж, двострано оријентисан, 34.000. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (234057)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, ЦГ, функционалан.
064/133-54-18, 304-854.
(234116)
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ПОТКРОВЉЕ, 50 м , Архив-Зелена пијаца, 6.000
евра. 061/114-11-34.
(234120)

КОТЕЖ 2, 68 м2, двоипособан, 34.000; 74 м2, трособан, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (4696)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, двособан, 33.000; 43 м2, једноипособан, 23.000.„Гоца”,
063/899-77-00. (4696)
СОДАРА, 68 м2, двоипособан, 39.000; 50 м2, двоипособан, нов, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (4696)

СТАН продајем, може замена кућа, Војловица, Кудељарац, договор, хитно.
064/130-27-34. (233984)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, ЦГ, власник. 063/822-87-67.
(234148)
СТРОГИ центар, одличан
двоипособан, 63 м2, V,
43.000; трособан, 73 м2;
47.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (234152)
БЕОГРАД, Карабурма, 56 м ,
I, TA, 850 евра/квадрат. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72
м2, II, 39.000; 62 м2, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (234080)

ЈЕДНОСОБАН, Содара, ЦГ,
квалитетно реновиран, одмах усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(234057)
ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
повољно, замена. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (234057)

КОТЕЖ 1, 57 м2, II, двособан, тераса, двостран, ЦГ,
32.000. (49), Мустанг”,
062/226-901.
МИСА, леп једнособан, 37
м2, II, велика тераса,
20.000. (49), Мустанг”,
062/226-901. (234150)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, прелеп, 13.300. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(234150)
КОТЕЖ 2, прелеп једноипособан, 52 м2 + т , I,
36.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(234150)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
39 м2, III спрат, ЦГ, изворно стање + тераса, 23.000
евра. 063/803-05-69.

КОТЕЖ 2, реновиран једноипособан, 52 м2, + т, ВП,
30.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(234150)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
28.500. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (234159)

КОТЕЖ 2, добар двоипособан, 66 м2 + т, IV, 41.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (234150)

МИСА, једноипособан, Бококоторска, 38 м2, ПР, ЕГ
струја, 26.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09. (234

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ВПР, 56 м2, ЦГ, усељив,
25.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(234174)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, 46
м2, ВП, 27.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (234159)

КОТЕЖ 2, двособан, Моше
Пијаде, 60 м2, ЦГ, II,
35.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (234174)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, II, 30.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(234159)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, V, лифт, ЦГ, 26.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (234174)

СОДАРА, сређен двоипособан, 61 м2, ПР, 37.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (234159)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки
хотел, гарсоњера, III, 17 м2,
ЦГ, 10.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(234174)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, IV,
31.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (234159)

МАРГИТА, нов дволипособан, приземље, 55 м2, гас,
36.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(234174)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 40
м2, центар Панчева, продајем/мењам за кућу.
065/555-57-30. (233978)

ПРОДАЈЕМ стан 70 м2, Тесла, 520 евра/м2, одржаван. 064/867-48-48.
(234146)

2

ТЕСЛА, двособан, реновиран, I, TA, 32.500. (49), Мустанг”, 062/226-901. (2341)

КОТЕЖ 1, 57 м2, IV, ЦГ,
двособан, 26.000; 61 м2, II,
32.000. „Гоца”, 063/899-7700. (4696)

ТЕСЛА, кућа у мирном крају, канализација, трофазна,
80 м2, гаража, 48.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(234057)

СТАН, Содара, Моравска,
без посредника, 54 м2, ЦГ,
V спрат, усељив. 064/82417-13. (234108)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
63 м2, ЦГ, лифт. 065/33538-11. (234138)

СТАНОВИ

ТЕСЛА, 54 м2, ТA, II,
29.000. (679), „Трем 01”,
336-031, 063/836-23-83.
(234040)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
комплетно сређен, две терасе, ЕГ, договор. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (234057)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62
м2, 28.500; трособан, 70 м2,
40.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (234099)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, 28.000; једнособан, 34
м2, 22.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.

САЛОНСКИ, 114 м2,
60.000; 104 м2, 50.000, 84
м2, 39.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (234105)
НОВА МИСА, гарсоњера,
12.000; једноипособан,
24.000, у згради, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(234099)
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СОДАРА, трособна, ЦГ, I,
38.500; војно, двоипособан, V, ЦГ, 41.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (234105)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(233949)

2

2

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
сређиван, ЦГ, 48.000; центар, четворособан, договор. „Лајф”, 061/662-9148. (234105)

ПЛАЦ 12 ари, кућа 34 м2 за
рушење, Панчевчаки пут.
060/400-50-10. (233987)
КОД ТУРСКЕ главе, кућа
120 м2, дворишни стан 40
м2, 2 ара, 51.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4696)

ОГЛАСИ

ПОЧЕТАК Котежа 2, најлепши двособан, 53 м2, III,
35.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (234152)
ЦЕНТАР, трособан, новији,
изузетан, 100 м2, ВП,
82.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (234152)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
63 м2, IV, 35.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (234159)

ШИРИ ЦЕНТАР, улично,
37, 22.000; Котеж 2, двособан, 53, 28.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(234174)

ПЕНЗИОНЕРИ, стручне радионице са темом „сигурнија и достојанствена старост” , консалтинг одељење
„Елпис” асоцијације. Позовите и закажите ваш термин. 061/324-40-85.

СОДАРА, једнособан, ТА,
37, 22.000; Стрелиште, једноипособан, новији, договор; трособан, 70, 35.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(234174)

КУПИТЕ сада својој деци
стан из социјалног програма; двособан 18.900 и зарадите до 60%. Консалтинг
одељење „Елпис” асоцијације. 061/324-40-85.

КОТЕЖ, гарсоњера, 25 м2,
II, 16.500 евра. (242), „Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (234169)

КОТЕЖ, једноипособан, 54
м2, V, 28.500. (242), „Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (234169)

ЦЕНТАР, двособан, 56 м2,
IV, 29.500 евра. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (234169)
ТЕСЛА, двоипособан, 62
м2, VI, 34.000 евра. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (234169)

КОТЕЖ 2, 65 м2, ЦГ, VII,
пот, нема косина, два лифта, 25.000. (679), „Трем
01”, 336-031, 063/836-2383. (234040)

СТАН 45 м2, Котеж 2, Кикиндска, IV спрат, усељив.
Тел. 063/272-152.
(234223)

ХИТНО, Содара, двоипособан, ЦГ, I, 41.000. (679),
„Трем 01”, 336-031,
063/836-23-83. (234040)

НОВА МИСА, једнособан
леп, већи, новији стан, 34
м2. 060/034-20-04.
(234217)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, стан 58 м2, V
спрат, 28.000 евра, хитно.
063/329-340. (234213)
ТАМИШ капија, стан 62 м2,
са оставом. 063/329-340.
(234213)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
27.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, 28.500, вреди видети.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
30.000, за сређивање.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине”, посредује у куповини и продаји станова и кућа. 064/668-89-15. (4696)
ПРОДАЈЕМ у центру станове у завршној фази.
060/634-01-26.
(234209)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 56
м2 + тераса, VI спрат, ЦГ,
комплетно сређен, просторија заједничка, 35.000
евра. 064/613-24-28.
(234212)
ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Тесли, без улагања, одмах усељив.
060/488-21-15.
(234193)

ОГЛАСИ

НОВИ СТАНОВИ, Ц. Лазара, 48 м2, једноипособан,
65 м2, трособни. 063/274951. (234205)

СТАН, 39 м2, нова Миса, III
спрат, Приморска 27, нов,
усељив, 19.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (234245)

СТРЕЛИШТЕ, одличан, двособан, сређен, IV, 56 м2,
две терасе. „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(234205)

ЦЕНТАР, продајем стан 65
м2, нов, 700 евра квадрат.
„Весна 2”, 066/937-00-13.

КОТЕЖ 1, двособан, 48 м2,
ЦГ, ВП, усељив, 28.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(234205)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, ВП, ЦГ, усељив,
24.000, договор. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(234205)
СТРЕЛИШТЕ 70 м2, двоипособан, комплетно сређен, новија зграда, ЦГ, ВП,
37.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(234205)
СОДАРА, 61 м2, двоипособан, без улагања, ВП, ЦГ,
ПВЦ, 37.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (234205)
НОВОГРАДЊА, прелеп дуплекс, 104 м2, ЦГ, IV, четворособан, усељив одмах,
78.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234205)
НОВОГРАДЊА, прелеп дуплекс, 104 м2, ЦГ, IV, четворособан, усељив одмах,
78.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234205)
КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан, усељив, III, ЦГ, 40.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (234205)
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ЦЕНТАР, 55 м2, стан новији, I спрат, повољно. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(234243)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
сређен, ЦГ, лифт, 33.000.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(234243)
ТЕСЛА, двоипособан, 70
м2, ЦГ, лифт, 36.000. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(234243)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(320), „Премиер”, 063/80044-30. (234174)
КУПУЈЕМ једнособан или
двособан стан за реновирање, исплата одмах.
064/206-55-74. (233949)
КУПУЈЕМ стан за сређивање, брза исплата. 061/17231-93. (233949)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (234040)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СОДАРА, Макси, 58 м2, намештен, 150 евра, обавезан
депозит. 064/320-05-42.
(234202)

КОТЕЖ 1, двособан, празан, ЦГ, на дуже.
060/051-07-25.
(234130)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, намештен, депозит
обавезан. Тел. 063/746-1151. (234078)

ИЗДАЈЕМ 1,0, Котеж 2,
ЦГ,намештен, клима.
063/370-217.
(СМС)

ТЕСЛА, издаје се комплетно намештен двособан стан
близу „Авива”. 062/600365, 064/482-18-14.
(234177)

ИЗДАЈЕМ стан, реновиран,
намештен, све ново. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2340919

ИЗДАЈЕМ комплетно намештен двособан стан, центар, ЦГ, клима, кабловска.
062/644-925. (234064)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру. 064//128-38-95.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, други спрат, код
Базена. 060/132-00-85.

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(2340949)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Панчеву. Тел.
064/466-82-54.
(234057)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

Петак, 20. јануар 2017.

ОГЛАСИ
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен двособан комфоран стан, центар
Панчева, пожељно студентима. 060/724-17-25.
(234019)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту,
звати после 14 сати.
063/755-51-77. (233945)
СТРЕЛИШТЕ, двособан
празан стан, II спрат, ЦГ,
на дуже. 362-041, 063/70953-13. (233957)
ТЕСЛА, издајем намештен
двособан стан, ТА грејање.
Тел. 063/729-06-92.
(233941)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком, II
спрат. 063/631-338.
(233929)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064/351-18-78.
(233931)
СОБУ издајем самцу, у центру града, могуће кување.
062/377-345, 065/416-4978. (233986)
ИЗДАЈЕМ стан 40 м2, Тесла, ЦГ, намештен.
063/761-26-65. (233976)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, центар, ЦГ, клима, интернет, кабловска.
063/118-22-09. (234220)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
у строгом центру, 50 м2, са
разрађеним салоном, Цара
Душана 1, лукс градње за
стару кућу, шири центар.
065/258-87-88. (и)
СТРОГИ центар, локал, може и за магацин. 064/17454-17 или viber 063/305891. (233250)
ИЗДАЈЕМ од фебруара локал 27 м2, строги центар
Панчева, повољно. Златара, бутик, кафић, парфимерија, пекара, банка.
063/130-04-07. (233186)
ЛОКАЛ, центар Стрелишта,
16 м2, сређен, решетке, излози, рекламе. 064/959-98-83.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
у строгом центру, 50 м2, са
разрађеним салоном, Цара
Душана 1, лукс градње, за
стару кућу шири центар.
065/258-87-88. (и)
ИЗДАЈЕМ прелеп локал у
Стевана Шупљикца, на
главном путу, око 100 м2.
064/370-79-47. (233865)

ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, ТЦ Змај Јовина
2. Тел. 060/562-62-96.
(233970)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал Тржни центар код Суда, 15 м2. 069/663-773.
(234003)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина три
школе. 060/351-03-56.
(233916)

ПРОДАЈЕМ пословну зграду 1650, погодна за старачки дом или хотел, а може и за све друге намене,
може замена за део цене.
060/312-90-00. (233995)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/33352-60. (234179)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
40 м2, повољно. 064/85070-69. (234143)
ХИТНО и повољно продајем локал у тржном центру
„Трубач”, II спрат, 18 м2.
063/850-02-66. (234107)
ЦЕНТАР, Гимназија, две
просторије, канцеларије.
061/114-11-34. (234120)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, у
центру, Браће Јовановић
11, између „Poco-Loco” и
Купеа. 063/622-209. (2340)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. Тел. 063/808-58-16.
(234028)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, Ул.
Цара Душана 57, 70 евра.
063/341-829. (234020)
ИЗДАЈЕМ пословни простор
од 33 м2, у новој згради,
преко пута болнице. Контакт тел. 063/460-660. (и)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
29 м2. 060/312-90-00.
(233995)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, са искуством .
069/301-17-00 (СМС)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац”, потребне раднице
за рад за роштиљем.
063/897-55-04. (232803)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац”, потребне раднице
за рад за роштиљем.
063/897-55-04. (233466)
ПОТРЕБНИ радници и конобарица Cаffe перионици
„Пионир”. 069/108-06-54.
(23134)
ПОТРЕБНА радница за
продају цвећа, до 40 година. 060/333-52-60. (2341)

ПОТРЕБНА одговорна радница, искуство није неопходно. Кафе „Арт”, Немањина 2, доћи лично, од 13
до 15 сати. (234151)
ПОТРЕБНА радница, предност особама од 30 година.
„Шугер и Бојана”. 061/20129-32. (234068)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу и кладионици.
Услови одлични. 062/19599-39. (234076)
ФИЗИЧКИ радник са Б категоријом, за дисконт пића.
013/333-679. (234134)
ПОТРЕБАН комплетан пекар са искуством и искусан
возач. 064/120-09-42.
(233968)
ПОТРЕБНА радница у пекари са искуством, продаја, печење. 063/835-08-48.
(234226)
ПОТРЕБНА радница са искуством у прехрамбеној
продавници. 060/661-1107. (234192)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 063/800-07-94.
(233935)
КАФЕ „Љубичево” тражи
девојку за рад са искуством. 069/364-10-04.
(234195)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстори и раднице на палачинкари.
063/820-87-61. (234185)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету, искључиво са
искуством. Доћи у недељу,
22. јануара 2017, у Браце
Петров 53, од 12 до 14 сати. (234031)
ПОТРЕБНА озбиљна жена
за одржавање стана и негу
полупокретне особе. Тел.
069/458-66-29. (233997)
ПОТРЕБНА женска особа
за повремено чување (и
креативан рад деце). Неопходно искуство, предност
прилагођена стручна спрема. Деца су предшколског
узраста. Милан, 063/84586-76. (233941)
ПОТРЕБНА старија особа
за чување фирме. Доћи
лично у предузеће Kizza,
Жарка Зрењанина 146-а.
(233974)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60. (СМС)

ШИ ША ЊЕ па са
свих ра са.
Про фе си о нал но,
по вољ но. Пр во
ши ша ње гра тис.
064/866-20-89.
(234008)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински
сечемо влажне зидове,
гаранција.
Тел. 060/691-01-13.
(229077)
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ПОТРАЖЊА

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор фасаде. Европски
квалитет, повољно.
063/865-80-49. (233953)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем. Поправљам
гуртне. 064/181-25-00.
(233658)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
одмах. 377-930, 064/58685-39. (233938)

ПОСАО

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (233196)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(234082)
ПОМОЋ у кући старим лицима. 069/331-14-75.
(234070)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове
инсталације, машинска одгушења, санитарије.
062/382-394. (233989)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (234102)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(234117

ОШТРИМ све врсте ножева, полирам судове од
ростфраја, месингане и бакарне предмете. 065/51988-51. (234127)

ДУГОГОДИШЊЕ искуство,
уградња свих врста подних
и зидних плочица. Ненад,
064/128-38-49. (234046)

МАЂАРСКИ језик, часови
за све нивое знања. Тел.
352-892, 060/352-89-20.
(2340939
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (234090)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (234021)
НЕГА старих и болесних
(медицинске сестре са искуством). Терапије, превијање, катетери. 060/067-6105. (234175)
МАТЕМАТИКА, часови за
основце, припрема за пријемни. 060/676-36-37.
(234013)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине,
одгушење канализације одмах. 063/269-173. (234085)
ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74. (234144)
УГРАЂУЈЕМ видео надзор и
аларме у стамбене и пословне објекте. 064/134-3018. (234160)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/13285-43. (233940)

СВЕ врсте физикалија, утовар-истовар робе, селидбе,
сечење, цепање дрва, слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (234156)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс фасаде. Пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(234238)
РАДИМО све физичке послове: рушења, утовари,
обарање стабала, одношење, непотребних ствари,
остало. 060/035-47-40.
(234176)
ТЕРАПЕУТСКА, релакс масажа, медицински и естетски педикир.

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
013/251-19-81,
063/852-22-43.
(233932)

Јасмина. 013/351-907,
061/308-95-86. (2341719
АЛУ ПВЦ сервис, уградња,
производња свих врста
прозора и врата. 063/84334-56.

ЕНГЛЕСКИ и српски, припрема за пријемни, основцима и средњошколцима.
(233934)

ОДГОВОРНА жена кува и
послужује по разним прославама. Тел. 063/773-44-64.

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18,
601-892.
(233919)

УСЛУГЕ

СРПСКИ, часови за основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних,
контролних.
064/462-37-64.
(233951)
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НУДИМ помоћ покретним
и полупокретним особама,
нега, кување и спремање
станова. 061/683-09-29.
(233942)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (234121)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, заказивање и пратња до лекара.
Могућ сваки договор.
063/868-04-51. (234063)

ОГЛАСИ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (232372)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (234031)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (234031)

ПОПРАВКА беле технике,
овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (233615)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(233572)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану, прање
тепиха, одвоз, довоз.
066/001-050, 063/329-464.
(234135)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(234031)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(234031)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, могућност хладњаче, са или
без радника. Џаја,
065/403-58-43. (233614)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05. (233411)
ПОВОЉНО превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (233213)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
КИРБИ дубинско усисавање и прање намештаја, тепиха. Мики, Тибор.
065/329-49-07. (234083)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, све за
воду, 00-24 сата, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (234047)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (234031)

СЕЛИДБЕ, превоз 1.000 динара, градска, попуст ванградске, радници.
064/482-65-53.
(233272)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117. (233834)

ЛИМАРСКИ радови, израда и монтажа грађевинске
лимарије. Санације цурења
кровова, хидроизолације
равних кровова, тераса.
Најјефтиније.
064/466-42-14. (234018)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(234031)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
канализације, замене, поправке. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (233665)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (233967)

ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправља: веш-машине, бојлере, шпорете, фрижидере, пећи, електроинсталације, одмах. 060/18002-83, 062/186-48-22.
(233896)

СЕРВИС телевизора разних
електроуређаја, електричар, ауто-електричар, сервис ЦО 2 апарата. 063/80001-96. (233993)

РАЗНО

БАКИ или деки, нудимо љубав, бригу и пажњу као и
финансијску помоћ за достојанствену старост. Будите део наше породице. Тата
и две принцезе.
060/664-54-22.
(4696)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат.
013/352-203. (234015)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство ОШ „Бранко
Радичевић”, на име Данијела Божић. (234075)
ТРАЖИМ очевица догађаја
вербалног конфликта 20. јуна 2016, око 9.30, на Зеленој пијаци.
063/773-74-15.
(233914)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(234140)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације , замена вирбли, батерија, вентила и санитарије,
све за воду, 0-24 сата. Пензионерима попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63. (234221)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (233791)
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, центар, ново, кабловска, паркинг. 063/75998-77. (234439)
ЗЛАТИБОР, издајем нов
апартман.
Тел. 063/112-74-77.
(234231)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ЛУКА ДУНАВ АД
Панчево, Лука Дунав 1
расписује

СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата.
Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/81198-32, Поповић. (234153)

УДОВАЦ, пензионер, живим
сам откако ми је умрла жена. Тражим жену до седамдесет година, да се оженим.
Не мора да има никакво
богатство. Лети ћемо живети у бањи, а зими у Панчеву. 013/365-346. (234235)

конкурс за радно место:

ЕЛЕКТРИЧАР
Опис послова:
– одговоран је за квалитетно и благовремено одржавање
електроинсталације и електроопреме, механизације и грађевинских објеката, као и за рационалну оправку и замену делова,
– најмање једном месечно врши контролу електроинсталације на грађевинским објектима и по потреби отклања уочене недостатке о којима обавештава руководиоца.
Услови:
– III или IV степен стручне спреме, електричар-аутоматичар
или радно искуство стечено радом на том или сличном послу,
– провера радних способности,
– Средња стручна спрема – електротехничка школа,
– Радно искуство од минимум (3) три године,
– Место становања Панчево (ближа околина),
– Предност: познавање аутоматике (није услов),
– Предност: физички спреман, рад на висини.
Пријаве слати на: office@lukadunav.co.rs
или на ЛУКА ДУНАВ АД ПАНЧЕВО, Лука Дунав 1,
26000 Панчево, са назнаком „конкурс за електричара”
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13. јануара 2017. заувек нас је напустио наш вољени супруг, отац и
деда

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДОЛОВО, ДОЛОВО – у стечају, Ул. Краља Петра Првог бр.1,
матични број 08047685

ОГЛАШАВА
издавање у закуп пољопривредног земљишта
јавним прикупљањем писaних понуда
Предмет издавања у закуп
Пољопривредно земљиште, које према сазнању стечајног управника није узорано, укупне површине 91 ха 35а
71м², као јединствена целина уписана у листовима непокретности 1188, 3370, 3371 и 3372 KO Долово, која обухвата следећа катастарска подручја:
1. К.О. ДОЛОВО ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 1188:
5415/1, 9600/18, 9650/18, 9650/20, 12098, 12155, 12156/1, 12157/3, 12212/1, 12213, 12234, 12245/3, 12245/4,
12248, 12261/3, 12287/2, 12289/1, 12292, 13452/2, 13453/1, 13499/1, 13501, 13502, 13503, 13505/1, 13573, 13576,
13577/1, 13577/2, 13598, 13627, 13628, 13629, 13630, 13631, 13632, 13644, 13718, 13733/1, 13742, 13743, 13789.
2. К.О. ДОЛОВО ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 3370:
11100
3. К.О. ДОЛОВО ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 3371:
11210
4. К.О. ДОЛОВО ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 3372:
12600/7
НАПОМЕНЕ:
· Пољопривредно земљиште које представља предмет закупа, према сазнању стечајног управника, није узорано.
· Укупна површина катастарских парцела стечајног дужника је 321 хa 81 а 14 м², али с обзиром да је површина
од 34 ха 19 а 79 м² посејана луцерком иста се одузима од укупне површине и не представља предмет закупа. Према досадашњем сазнању посејана луцерка се налазе на катастарским парцелама број: 10793/3, 10797, 10799,
10800, 10801/2, 10802/1, 10802/2, 10802/3, 10803/1, 10803/2, 10804/2, 10804/3, 10804/4, 10806/4, 10815/2,
10815/3, 10815/4, 10816/1, 10816/2, 10819, 10820/4, 10821, 10825, 10826/1, 10827/2, 10830/2, 10833, 10837, 10841,
10842/2, 10845, 11265/1, 11283, 11284 .К.О. Долово, те да те парцеле не представљају предмет закупа.
Право на учешће у поступку издавања у закуп јавним прикупљањем понуда имају сва правна и физичка лица која:
1. Уплате депозит у износу од 500.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 205-228152-64, који се
води код „Комерцијалне банке” а. д, најкасније 25. 01. 2017. године;

ФЕРЕНЦ ШИМОН
1954–2017.
Зла судбина је хтела да нас напустиш изненада и тако прерано.
Пуни бола и туге вечно ће ти бити захвални на свој доброти
и љубави коју си нам пружио, твоји најмилији и неутешни:
супруга МИРЈАНА, ћерке АЛЕКСАНДРА и ИРЕНА, син НЕМАЊА,
зетови ГОРАН и МИЛАН, унуци АЛЕКСА, РАДОШ и МИЛОШ
и породице ВУЈОВИЋ и ГАВРИЛОВИЋ
(147/234224)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Драги наш тата

ФЕРИ
Речи не могу да опишу неизмерну бол и празнину која је остала твојим изненадним одласком.
Био си наш најбољи пријатељ, ослонац и подршка у животу, а сада те више нема...
Само ми знамо колико ћеш нам недостајати.
Вечно ћеш бити у нашим мислима и срцима. Почивај у миру са анђелима.
Воле те твоја деца АЛЕКСАНДРА, ИРЕНА
и НЕМАЊА

ФЕРИЈУ
од прије СМИЉЕ
и породица ВУЈОВИЋ
и ТОПАЛОВ
(151/234237)

(148/234232)

2. Потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Образац пријаве за учешће и образац Изјаве о губитку
права на повраћај депозита се преузима од повереника стечајног управника уз претходну најаву на контакт телефон 064/4027547.
Пољопривредно земљиште из овог огласа издаје се у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке и друге недостатке.
Након уплате депозита, а најкасније до 25. 01. 2017. године до 15 сати, потенцијални закупци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника:
- попуњен образац пријаве за учешће, доказ о уплати депозита, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита,
- извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални закупац пријављује правно
лице),
- фотокопију личне карте (ако се као потенцијални закупац пријављује физичко лице),
- овлашћење за заступање, уколико отварању достављених понуда присуствује пуномоћник или законски
заступник (за правна лица).

Последњи поздрав нашем драгом чика

Последњи поздрав драгом стрицу

БРАНЕТУ
ДИМИТРИЈЕВИЋУ

ФЕРЕНЦУ
ШИМОНУ

од САВЕ, ЉИЉЕ
и СВЕТЛАНЕ

ВИКИЦА с породицом

(152/234248)

(133/234187)

Последњи поздрав

Закуп се уговара на одређено време од дана закључења уговора до 30. 11. 2017. године.
Закупнина се плаћа авансно у целости по потписивању уговора за цео период закупа, умањена за већ уплаћени депозит.
Крајњи рок за достављање понуда је 27. 01. 2017. године до 12.45 сати. Прихватају се искључиво понуде у запечаћеној коверти са назнаком „ПИСМЕНА ПОНУДА ЗА ЗАКУП АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДОЛОВО, ДОЛОВО – у
стечају Ул. Краља Петра Првог бр. 1 матични број 08047685 – НЕ ОТВАРАТИ” на коверти.
Понуде се достављају на следећу адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај,
Теразије бр 23, Београд, III спрат, канцеларија 321.
Минимално прихватљива понуда износа закупнине је 250 евра по хектару у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан уплате. Понуде морају бити исказане у укупном износу за цео период закупа.
Отварање понуда биће одржано дана 27. 01. 2017. године у 13 сати (15 минута по истеку времена за достављање понуда), на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Теразије бр 23,
Београд, III спрат, сала 301 („Симпо” сала).
Запечаћена коверта са понудом доставља се лично и треба да садржи:
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;
- овлашћење за заступање, уколико отварању понуда не присуствује понуђач лично;
Понуда мора да буде јасна, недвосмислена, читко исписана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуде са варијантама нису дозвољене. Све понуде се достављају на српском језику. Непотпуне и неуредне понуде,
као и понуде које садрже услов неће се узимати у рaзматрање.
На самом отварању понуда комисија за отварање понуда ће дати могућност понуђачима да три пута побољшају иницијалне понуде.
Учесницима који нису стекли статус закупца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 8 дана од
дана проглашења најбољег понуђача. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о
губитку права на повраћај депозита.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта закључује се у року од 3 радна дана , од дана прибављања сагласности
Одбора поверилаца.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог уговора о закупу у целости сноси закупац.
Закуподавац и Одбор поверилаца нису у обавези да прихвате ни једну достављену понуду.
Oвлашћено лице: повереник Милутин Протић, контакт телефон 064/402-75-47.

БРАНЕТУ
ДИМИТРИЈЕВИЋУ
1949–2017.
Супруга ЈЕЛЕНА, ћерке
ОЛИВЕРА и ДРАГАНА,
зетови МИЛАН
и ВЛАДА и унуци
СТЕФАН и НИКОЛИНА

Последњи поздрав пријатељу

БРАНЕТУ
ДИМИТРИЈЕВИЋУ

од пријатеља СРЕТЕНА,
прије СЛОБОДАНКЕ и
СЛАЂАНЕ
(154/23424)

Последњи поздрав другу и колеги

Последњи поздрав старом другу

ФЕРИЈУ

ФЕРИЈУ

ИМРЕ и АНА
с породицом

СТАНКО и ЈАСМИНА

(112/234132)

(111/234132)

(155/234249)

Последњи поздрав комшији

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

БРАНЕТУ
ДИМИТРИЈЕВИЋУ

од станара у Стевана
Шупљикца 153
(153/234246)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав драгој куми

13. јануара 2017. преминула је наша драг мајка

Наш вољени

ЈУЛКИ
БОГДАНОВ

АЛЕКСАНДАР СТОЈАКОВ САША

ЈУЛКА БОГДАНОВ

16. VII 1970 – 15. I 2017.

рођ. Петрашек

од кума СЛОБОДАНА
РАПАЈИЋА с децом

1925–2017.

(75/234049)

Напустио нас је после тешке болести у којој се храбро и
достојанствено држао.
Поносни што смо га имали, а неизмерно тужни што смо
га рано изгубили.
Остају успомене и неизрецив бол.
Ожалошћени: мајка ЛЕТИЦИЈА, отац СТОЈАН,
деца АЊА, ДУЊА и РАСТКО, супруга ИВАНА,
сестра ГОЦА, сестричина ВАЊА и зет ДРАГОЉУБ

С поштовањем и љубављу сећаће је се ћерке
БРАНКА и ЉУПКА с породицама
(104/234111)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

13. јануара 2017, преминула је наша драга мајка
и бака

(138/234196)

Изненада нас је напустио наш отац, свекар, деда и прадеда

Последњи поздрав

МИЛА ЋОСИЋ
1931–2017.
Твоју доброту, љубав и топлину којом си нас несебично обасипала носићемо вечно у својим срцима и мислима.
Син ЂУРИЦА, снаја НАДА, унуци НИКОЛА
и КАТАРИНА

8. XI 1938 – 10. I 2017.
Носим твоје руке око врата, као знак од суза и
од злата, кад се сетим да те лудо волим срце стане па заболи.
Једном када ти се мени вратиш, када прође све и
када схватиш да нам дани лете као ласте, ал ни
један, ал ни један не враћа се.
Тужна унука ТЕОДОРА, зет МАКСИМ и праунук
МИХАЈЛО

(107/234113)

(127/234167)

ЂУРЂЕВКА ГРГА

БРАНИСЛАВУ
ПЕРИЋУ

БРАНИСЛАВ ПЕРИЋ
1928–2017.
Сахрана ће бити 20. јануара, у 12 сати, на
Старом православном гробљу.
Ожалошћени: синови БОГДАН
и ДРАГАН, снаје РОСАНДА и ЈАДРАНКА,
унуци БОЈАН, МИРОСЛАВ, НЕНАД
и ДЕЈАН и праунуци АЛЕКСА и АНДРЕЈ

Удружење пензионера
НИС Петрол,
Рафинерија нафте
Панчево

Последњи поздрав најдражој мајци

С великим болом и тугом опростили смо се
од

(131/234182)

Последњи поздрав

ДУШАНКИ САВИЋ

(71/234042)

С дужним поштовањем опраштамо се од наше
драге разредне и професорке

БРАНКУ

11. III 1936 – 11. I 2017.
Вољена моја мати тешко је стегнути срце да не
боли, душа да не пати, сузе да не теку. По доброти те памтим, с поносом помињем и чувам од заборава.
Твој син ДРАГАН
(54/234011)

ВЛАДИМИРА
РУДИНЦА
Неутешна ћерка
СВЕТЛАНА, зет
МИОДРАГ и унуци
ЈОВАН и ИВАНА
(87/2540749)

од АНКИЦЕ, ЦВЕЛЕТА,
МИРОСЛАВА, НАТАШЕ
и ВЛАДИМИРА

Последњи поздрав вољеној баки

Последњи поздрав супругу

Почивај у миру!

МЕЛАНИЈЕ ЋУРЧИН

Последњи поздрав брату

8. XI 1938 – 10. I 2017.
Драга мајко, с твојим
одласком изгубио сам
ослонац који сам имао.
Остаћеш вечно у мом
срцу.
Тужан син СЛОБОДАН,
унука ТЕОДОРА,
праунук МИХАЈЛО,
снаја МИЦА
и зет МАКСИМ

Последњи поздрав

ДУШАНКИ САВИЋ
од њеног унука ПРЕДРАГА с мајком ЗУЗАНОМ

(122/234269)

МИЛИ ЋОСИЋ

(126/234167)

(72/234043)

Учила нас је енглеском језику и животу, у неким бољим временима.
Њено IV-3 и 107. генерација
Гимназије „Урош Предић”

Последњи поздрав драгој мајци

(55/234011)

ВЛАДИМИРУ
РУДИНЦУ
Сахрана ће се обавити
20. јануара, у 13 сати, на
Новом гробљу.
Неутешна супруга
МАРИЈА

Мојој професорки

ВЛАДИМИРУ

Сестра МИЛАНКА са
ћерком НАТАШОМ из
Француске

(89/234074)

ВЛАДИМИРУ
РУДИНЦУ

(90/234074)

Последњи поздрав зету

МЕЛАНИЈИ
ЋУРЧИН

МИРОСЛАВА
МИМА РАЦ

Последњи поздрав драгом куму

ПАВЛЕ ЂУКИЋ

БОРИС
КРСТЕВСКИ

Вечно ћемо памтити његову доброту.
Ћерка СНЕЖАНА,
зет РОДОЉУБ и унуци
МИРОСЛАВ и ДРАГАН
(88/254074)

1956 – 10. I 2017.

Хвала вам што сте уткали део себе у оно што ја
јесам данас.
С љубављу БОЈАНА
АДАМОВИЋ

Прошло је четрдесет тужних дана откад те нема, ал у нашим срцима
остајеш вечно.
МИНЕРВА с породицом

ГОРАНУ ПЕЈИЋУ

(145/234221)

(51/234007

Искрено жалим за тобом.

од шурака ДРАГАНА

Твој друг и колега
ЧЕДОМИР ЗЕБИЋ

Последњи поздрав од
супруге ЗОРИЦЕ

(146/234224)

(49/234002)

(86/234073)

ВЛАДИМИРУ
РУДИНЦУ
Кум АЦА
(123/234162)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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Петак, 20. јануар 2017.

Наша вољена преминула је 13. јануара 2017. Сахрана ће
се обавити на Старом православном гробљу 19. јануара
2017, у 14 сати

8. јануара 2017. године преминула је наша

ХЕРТА ЂУРКОВИЋ

МИНОДОРА ПЕКУРАР
1968–2017.
Отишла си храбро како си знала и живети.
Отишла си и оставила огромну празнину и тугу у нашим срцима и души.
Била си борац који није знао да устукне и да се преда.
Била си мајка која је бескрајно пазила и волела.
Била си супруга која је дала смисла животу.
Била си несебична и храбра, на речима и делима.
Била си наше све.
Била си моја...
Била си... мој Мики.
Нека те анђели чувају.

Била си посебна. Много добра, нежна, племенита, велика подршка, много давала и опраштала.
Много си нас волела, много смо те волели.
Велико ти хвала на свему што си нам пружила.
Ожалошћени: СЛАВКА РЕДЕВСКИ, ДРАГАНА, МИЛОШ,
МИЛАН, ЈЕЛЕНА и праунук МИХАЈЛО
(56/234014)

Вољена мајка, бака и ташта

Ожалошћени: мајка МИРА, супруг ЈОН, кћерка АНАСТАСИА,
син АЛЕКСАНДАР и свекрва АНА
(94/234088)

ХЕРТА ЂУРКОВИЋ

Последњи поздрав вољеној ћерки и сестри

МИНА
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
МИРКА, ДРАГАН, ГАГА и БОГДАН
(1/233908)

ЈЕЛИЦИ НИКОЛИЋ
Последњи поздрав супрузи, мајци, свекрви и баки
од тате, брата ИЛИЈЕ и снаје ЂИНЕ

Пажња, нежност, брига, приврженост, посвећеност, поштовање, племенитост, достојанство... љубав.
Све време свог живота си посветила нама. Живела за
сваки тренутак наших живота. Сваки трен оплеменила
својим присуством и делом.
Имали смо толико тога примити и научити од тебе.
То се не заборавља.
С љубављу неизмерно тужни што смо те изгубили твоји:
МИСИМОВИЋИ - БРАНКА, МИЛОРАД и НИКОЛА
(113/234136)

(62/234032)

17. јануара 2017. напустила нас је наша

Драгој мами

ЈЕЛИЦИ НИКОЛИЋ
1955–2017.
Увек ћемо те се сећати јер си имала бескрајну
љубав за све нас.
Твоји најмилији: супруг БРАНКО, син ДАРКО,
снаја НАТАША и унуци САРА и МАТЕЈА

ИВАНКА ГРЕК
рођ. Јованов
1938–2017.
Сахрана ће бити обављена 21. јануара 2017, на
Новом гробљу, у 11 сати.
Почивај у миру.
Супруг ЗОРАН, син ДУШАН, снаја
АЛЕКСАНДРА и унук АЛЕКСА

(9/233926)

Последњи поздрав драгој заови

Последњи поздрав сваји

ХЕРТИ ЂУРКОВИЋ
Хвала ти за сву љубав и пожртвовање. Увек си била и остаћеш део
наших живота.
Син АЛЕКСАНДАР с породицом
(21/239449)

(137/234191)

Последњи поздрав драгој сестри

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој

ЈЕЛИЦИ
НИКОЛИЋ
од МИЛЕНЕ и САВИЦЕ

ЈЕЛИЦИ

ЈЕЛИЦИ
НИКОЛИЋ

с породицом

од ВИКТОРА и ВИКИЦЕ

од снаје СНЕЖЕ
с децом

од зета РАДИШЕ
и сестричине СТОЈАНЕ

(139/234199)

(124/234162)

(64/234034)

(63/234033)

ХЕРТА ЂУРКОВИЋ
Увек ћемо се сећати наше драге пријатељице и времена проведеног с њом.
НЕНАД, ЉИЉА и МИКИЦА
(108/234122)

ХЕРТИ
ЂУРКОВИЋ

наставник
Пензионери ОШ
„Браца Петров”
(29/233968)

Петак, 20. јануар 2017.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да
нас је 11. јануара 2017, напустила наша
драга

Последњи поздрав нашој драгој

ДУШАНКА ДОШЕН

БИЉАНИ ЂУГА

12. јануара 2017. умро је наш драги отац

28. IX 1935 – 11. I 2017.

1960–2017.
Седмодневни помен одржаће се 21. јануара 2017, у 11 сати на Католичком гробљу.

Син АЛЕКСАНДАР, сестра МИРЈАНА, сестрићи МИЛАН
и СЛОБОДАН, ЉУБИЦА и НАДА

Син МОМЧИЛО и снаја НАТАША
(31/2339719)

ДАНИЛЕ ВРАНИЋ
Сахрана ће се обавити у петак, 20. јануара, у 14 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.

Збогом Дулка

1941–2017.

Последњи поздрав

(46/233906)

Сахрана је обављена 13. јануара 2017. на
Православном гробљу у Банатском Брестовцу.
Хвала ти за све што си учинио за нас.

10. јануара 2017. напустио нас је наш драги

Син МИЛОВАН и ћерка СУЗАНА

ДУШАНКА
ДОШЕН
Дулка, нема више бола,
страха и самоће коју си
ти годинама проживљавала.
Почивај у миру.

МИЛОРАД СТОЈАДИНОВИЋ
Рођ. 1954.
Ожалошћени: отац СВЕТОМИР, мајка ЗОРА, супруга ЕРЖИКА,
ћерке ТАМАРА, ЛАНА и СОЊА с породицама
(3/233920)

(22/233957)

ДУЈИ

од породице КОСТИЋ
и БЛАГА

Последњи поздрав нашем драгом оцу, тасту и деди

(32/233971)

Последњи поздрав
Твоје колегинице
СТАНА, СТАНКА,
ЗАГА и БОСА
(60/234025)

Тужни поздрав

МИШО

15. јануара 2017. године напустио нас је наш вољени отац, супруг, син и деда

МИШИ

Пријатељи шахисти:
КОСТА, ПАЈА,
МАТОВИЋ, МИРЧЕ,
ПЕДА, ЗТП, МОМЕ,
ЂОЛЕ, ЉУБА
и ВИДОМИР

СЛАВКО СУШЕЦ

ДАНИЛУ ВРАНИЋУ
1941–2017.

Ожалошћена ћерка МИЛА, зет ДРАГАН
и унуци ВОЈИСЛАВ и АЛЕКСАНДАР
(23/2339559)

(30/233967)

Твоја ЕРЖИКА

од свастике ИРЕНЕ,
ИВИЦЕ са МАЈОМ,
ЗЛАТКА
са ЈАДРАНКОМ
и РАТКА

Утехе нема, заборав не постоји, постоје само сузе и бол.
Ожалошћени: мајка БОЈАНА, супруга ВЕРА,
ћерка САЊА с породицом и брат МИЛЕ
с породицом

(5/233920)

(4/233920)

(66/234036)

шта даље?

МИЛЕТУ
ЂОРЂЕВИЋУ

Последњи поздрав

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је наш
драги

Последњи поздрав оцу

Последњи поздрав

МИЛЕТУ
ЂОРЂЕВИЋУ
МИЛОРАД СТОЈАДИНОВИЋ
Драги брате, заувек ћеш остати у нашим мислима и срцу. Почивај у миру.
Брат ЗОРАН с породицом

МИЛЕТУ ЂОРЂЕВИЋУ
сликару
Станари зграде у Вука Караџића 6
(47/233999)

(33/233973)

од сарадника из
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
(97/234091)

МИЛЕТА
ГУЦИЈАН
Преминуо 13. јануара
2017, у 65. години
Ожалошћена супруга
СЛОВЕНКА, син
БОГДАН и снаја
ГОРДАНА

МИЛЕТИ
ГУЦИЈАНУ
од ћерке ДРАГАНЕ,
зета ЗОРАНА, унуке
ЈЕЛЕНЕ и унука
МИХАЈЛА и МАТЕЈЕ
(16/233944)

(17/233943)

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

Последњи поздрав куму

МИЛОРАДУ СТОЈАДИНОВИЋУ

МИЛИВОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ

од ДРАГАНА, ДАНИЦЕ, САЊЕ, БОЈАНА и БОРИСА

Последњи поздрав Милету од колегиница и колега из
Удружења ликовних уметника Панчева „Светионик”

(6/233921)

(68/234038)

МИЛЕТУ
од кума САШЕ
с породицом
(142/234206)

Последњи поздрав

БАТА МИЛЕТУ ГУЦИЈАНУ
Живећеш у сећању тетка СТАНКЕ, МИЛЕНЕ и тетка
БЕЛЕ с породицама
(80/234056)
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17. јануара је престало да куца велико срце наше маме, баке и свекрве

17. јануара 2017, у 84.
години преминула је
наша драга

Последњи поздрав

ШАРЛОТЕ ТОТ

ЂОРЂУ МАРКОВИЋУ

1940–2017.
До вечне куће ћемо је испратити 21. јануара 2017, у 13 сати, на Католичком гробљу. Поносни што смо је имали.
Ћерка ИРЕНА, син ЈАНОШ, унуци САШКА, КСЕНИЈА и МИЛАН
и снаја ЉИЉАНА

23. IV 1928 – 11. I 2017.

ДУШАНКА
АВРАМОВИЋ

Заувек у нашим срцима.
Твоји: ћерка РУЖИЦА и унук БЛАГОЈЕ
(27/233962)

(135/234190)

Последњи поздрав драгој сестри, тетки и свастики

Течо

Последњи поздрав драгом брату

1933–2017.
Сахрана ће се обавити
23. јануара 2017, у 13 сати, на Новом гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени:
син МИЛАН, ћерка
МАРИНА, снаја
ЗОРИЦА, зет РАДИВОЈ
и унучад ЈЕЛЕНА,
СТЕФАН, МИЛАН
и ПЕТАР
(141/234203)

Збогом драга кумо

ШАРЛОТИ ТОТ
Заувек у срцима твојих РАПАЈИЋА
(136/234190)

11. јануара 2017. године преминуо је наш вољени

ЂОРЂЕ МАРКОВИЋ

ЂОРЂУ МАРКОВИЋУ

Заувек у нашим срцима.
БЛАЖО и ВЕРА с породицама

од брата СЛОБА с породицом

(28/233962)

(58/234017)

17. јануара 2017. преминула је наша вољена

Цео свој живот посветила си породици. Била си
велика мајка, поносна
бака и брижна сестра.
Нема више ни бола, ни
бриге.
Почивај у миру.

ЂОРЂЕ МАРКОВИЋ
1928–2017.
Братску љубав смрт не прекида, а бол време не
лечи. Живећеш вечно у нашим срцима.
Брат ЈОВАН с породицом
(57/234016)

После дуге и тешке болести преминуо је

НАДА САВИЋ

НАДЕЖДА
ТАШИЋ

НАДЕЖДА
ТАШИЋ

рођ. Јаковић
1937–2017.
Сахрана ће бити обављена 21. јануара 2017, на
Старом православном гробљу, у 14 сати.
С поштовањем и љубављу њени: син РАДОВАН,
унука МЕЛАНИЈА и многобројна родбина
и пријатељи

1931–2017.

1931–2017.

Последњи поздрав
мами Нади од ћерке
ВЕСНЕ, зета ДУШАНА,
унука САШЕ и МАЈЕ
и праунука СТЕФАНА

Последњи поздрав
сестри НАДИ од сестре
ГОРДАНЕ и сестричине
ЗОРАНЕ с породицом

(140/234200)

(44/233990)

(43/233990)

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав брату

(96/234095)

14. јануара 2017. године преминула је наша

Породица
ЈАКОВЉЕВИЋ
(61/234020)

Последњи поздрав

Поштованом зету

СТОЈАН АНЂЕЛОВИЋ ЦАНЕ
1941–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга МИРОСЛАВА,
син ИВИЦА, ћерка СОЊА, снаја БОСА,
зет ДРАГАН, унук ДРАГАН и НАТАША, унука
АЛЕКСАНДРА и БОЈАН

СТОЈАНКА
ЈАКОВЉЕВИЋ

СТОЈАНКИ
ЈАКОВЉЕВИЋ
СТОЈАНУ

СТОЈАНУ

од свастике БРАНКИЦЕ

од шурака СТОЈАНЧЕТА
с породицом

(99/234097)

(98/234096)

СТОЈАН
АНЂЕЛОВИЋ ЦАНЕ

СТОЈАНУ
АНЂЕЛОВИЋУ

ВЛАДА с породицом

последњи поздрав од
свастике ЉИЉЕ
с породицом

(14/233442)

(132/234182)

13. јануара 2017. напустио нас је наш вољени брат,
стриц и деда

рођ. Грубетић
1933–2017.
Твоји: МИТА, ГОРАН
и СНЕЖА
(117/234145)

12. јануара преминуо је
наш вољени и драги

САША ТОМОВИЋ ФРАЛЕ

ЈЕЛЕНА МАРЈАНОВ

СВЕТИСЛАВ КЕПИЋ БЕБА

1933–2017.
Чуваћемо успомене на њу.
Ожалошћене породице СИМИЋ, МАРКОВ, ЈОВИН,
ИДВОРАЦ, ТРМЧИЋ, ВУКОВИЋ, БУДИМИР и СТОЈКОВ

1956–2017.
Ожалошћени брат СТЕВАН, снаја СЛАВИЦА, синовци
ЖЕЉКО и НАТАША, снаја ГОРДАНА и унуци АЊА,
ЛАЗА, СОФИЈА и ЈОВАНА

(106/234113)

(103/2341099)

1972–2003.
Увек си у нашим срцима.
Твоји отац и мати
(18/233945)

СТЕВАН АРСОВ
1943–2017.

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав оцу

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДРАГАН
МИЉКОВИЋ
1956–2017.

ЈЕЛЕНИ
МАРЈАНОВ
од њене ЗЛАТЕ
(105/234112)

Последњи поздрав кумашину.
ВЛАДА с породицом
(15/233942)

БЕБЦУ
од кумова АНЕ
и ТОМЕ с децом
(26/239458)

СТЕВАНУ СОМБОРЦУ
од ћерке МАРИЈАНЕ.
Остаћеш заувек у мом срцу и најлепшем сећању.
(144/234218)

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

Сахрана је обављена 14.
јануара, у 12 сати, на
Новом православном
гробљу
Заувек скроман...
Твоји најмилији:
супруга , деца, унуци,
родбина и комшије
(84/234065)

Петак, 20. јануар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 21. јануара 2017, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву
дајемо годишњи помен нашем вољеном супругу, оцу и деди
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 21. јануара, у 11 сати,
на Новом гробљу, давати годишњи помен нашем драгом

24. јануара 2017. навршавају се четири године
од смрти нашег вољеног
оца, супруга и деде

ДУШАНА
ЗЕЉКОВИЋА

РАДОСАВУ НИКОЛИЋУ
1. III 1943 – 29. I 2016.
Био си наш најјачи ослонац у животу, заштита и подршка, стуб породице и узор.
У овом времену без тебе сећамо се твоје племенитости и пожртвованости.
С љубављу, поносом и поштовањем чувамо те у срцима.
Твоји најмилији: супруга ЂУЛКА, кћерке ВЕРА и МИРЈАНА
и унуци ВЛАДИМИР и ЈЕЛЕНА

Време пролази, празнина остаје заувек.
Супруга АНА, ћерка
ДУШАНКА
и унука АНА

МИЛАНУ ПОПОВИЋУ

(150/234233)

Сећање на тебе чувамо с много љубави и поштовања.
Породица
(129/23419)

(120/234154)

Много је година туге и жалости прошло, али то време није могло
да умањи успомену коју с љубављу чувамо на наше драге

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР
ОБРЕНОВ

СТОЈКОВИЋ

ПАВЛОВИЋ

1933–2007.
Навршава се десет година откако ниси међу
нама, а празнину време
не може да избрише.
Твоји најмилији
(125/234165)

МИРЈАНА
1949–1984.

МИЛИНКО

СТОЈАНКА

1912–1996.
1921–2007.
Сестра и ћерка СПОМЕНКА и зет ВЕЛИЗАР

ДУШАН

ВОЈИСЛАВ

ЉУБИЦА

1995–2017.
2012–2017.
2013–2017.
С љубављу и поштовањем мислимо на вас.
Породице СТОЈКОВИЋ, СТАНКОВИЋ, НЕДЕЉКОВИЋ и ПАНИЋ

Драги

(128/234168)
(110/И)

СЈЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
2007–2017.

21. јануара навршава се петнаест година како са нама није наш

ИВИЦЕ

СРЂАН МЕДИЋ

РИСТА
ВУЈНОВИЋ

ЉУБОМИР БУКВИЋ
Носе га у срцу и чувају од заборава брат ДРАГАН
и сестра СНЕЖАНА с породицама

ПОРОДИЦА

(134/244188)

Петогодишњи
нашој драгој

помен

24. јануара 2017. су две
године без

(7/р/233538)

20. I 2012 – 20. I 2017.
Прошло је пет година
откад ниси с нама.
Заувијек у нашим срцима.
САЊА, НАДА, ЉИЉА,
МИЛЕ и ЈУЦА

Године пролазе, а бол и
туга не престају.
Вечно ће туговати и
плакати за тобом:
АЊУКА, деда и брат
СТЕВИЦА
(115/234137)

Драги

(156/234250)

23. јануара навршава се дванаест година откад смо те
изгубили

СЕЋАЊЕ

ИВИЦЕ

МИРОСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ

БОСИЉКИ
ПАВЛОВИЋ
Недостајеш нам као првог дана.
Супруг РАЈКО,
породице
МАКСИМОВИЋ
и КНЕЖИЋ
(119/234149)

ЕВИЦЕ
ДАМЈАНОВИЋ

ИВАН
БРАЈКОВИЋ

Супруга с децом
и унуцима

Мама наша драга, живимо без тебе, твоје љубави и снаге.
Твоје ћерке ДУДА
и ГОГА с породицама

20. I 2008 – 20. I 2017.
Пролази само време, а
туга остаје.
Супруга СЕВДА, ћерке
МИРА и ВЕСНА
с породицом

(118/234147)

(101/234102)

(121/234158)

ЕРА
1991–2017.

СЕЋАЊЕ

Никада те нећемо заборавити.
Мајка ДУШИЦА, отац ЈОСИФ и брат ДАРКО

бол и туга никада неће
престати.
Твоја тетка МАРИЈА,
теча ЗОРАН и сестре
ГОРДАНА и МАРЈАНА
с породицама

(149/234230)

(114/234137)

ИВАН ДРУЖИНИЋ

ЈОСИФОВИЋ

др ФЕМКА

ГАЈИЋ

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 21.
јануара 2017, у 11 сати,
давати шестомесечни
помен нашем драгом

НАДА

1998–2017.
2007–2017.
Пролази само време, успомене остају.
Породица НОСКОВ
(102/134104)

ЖАРКО РЕПОВИЋ
СТОЈАН

ВИДОСАВА

1924–2000.
1927–2004.
С љубављу и поштовањем чувамо их од заборава.
Породица ГАЈИЋ
(130/234180)

1938–2009.
Године пролазе, а туга и бол остају.
С љубављу породица
(2/233911)

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

ДРАГАНУ
ЈАГОДИЋУ
Његови најмилији
(143/234214)
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Петак, 20. јануар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21. јануара 2017, на гробљу у Омољици, у 10 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

У понедељак, 23. јануара 2017. навршава се четрдесет дана од смрти нашег драгог

ИВАНКА

протојереја РАДОЉУБА ГЛИШИЋА

МИТРУ ИЛИЋУ

25. јануара навршава се
годину дана откако није
с нама

СТАНИМИРОВИЋ

Тог дана у цркви Св. Саве одржаће се литургија са почетком у 9 сати, парастос у 10 сати.
Помен на Новом гробљу око 11 сати.
С љубављу и поштовањем супруга ЦАНА, син ВЛАДА,
снајка ГОЦА и унук ЛУКА

Ожалошћена породица

(24/239456)

(100/234098)

Годишњи помен даваћемо 22. јануара 2017.
године, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Недостајеш нам много.
Твоји најмилији
(50/234996)

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у уторак, 24. јануара 2017, у 11 сати,
на Старом православном гробљу у Панчеву, давати четрдесетодневни помен нашој

20. јануара навршава се двадесет година
од преране смрти наше вољене

24. јануара 2017. навршиће се десет година од смрти нашег вољеног

БРАНКО КАРА

СТАНКА РАДОСАВЉЕВА
ДРАГИЦИ СУЈИЋ
Не можемо да верујемо да је наше последње виђење било тако обично. Нисмо
се ни опростили.
„Како нисмо знали”?
Зато што се никад не зна.
Породица: супруг ЂУРИЦА, син БАНЕ,
снаја ЈЕЛЕНА, унуке ДАНИЈЕЛА
с породицом и ВЕСНА

1945–2007.

ВЕРЕ СТОЈКОВИЋ

Оставио си траг који се не брише, доброту
и племенитост која се не заборавља, љубав која је вечито присутна и тугу која не
пролази.

Вечно ће нам остати у срцима.

21. јануара 2017. навршава се шест месеци откако нас је напустио
наш вољени

С љубављу и тугом њени најмилији

Твоји најмилији

(91/234077)

(20/239448)

Помен ће се одржати у
11 сати, на гробљу Котеж.
С љубављу и
поштовањем твоји
најмилији: син САША,
снаја СНЕЖАНА
и унука МИЛИЦА
(52/234009)

(83/234061)

За четрдесет дана

20. јануара навршавају се три године туге
и бола као сам изгубила драгог и вољеног
супруга

РАДМИЛА
ТРИФУНОВИЋ
8. I 2004 – 2017.

Син ИВАН, унуци
МИЛОШ и МИРОСЛАВ

Волео си Панчево и цео
живот провео у њему и
занавек оде свом родном селу Баваништу.
ИВАНКА КРУНИЋ из
Баваништа

(8/233922)

(11/233932)

Сећање на дивну мајку
и баку.

ГОЈКА МАНИЋА
Драги Гојко, тежак је живот без тебе и нашег сина Зорана.

СТАНИМИРУ
РАМЈАНЦУ

Шестомесечни помен
нашој непрежаљеној
принцези

КАТАРИНИ
МИТОВСКИ

23. I 2005 – 23. I 2017.

ИВАН
АРСЕНИЈЕВИЋ
АРСА

Шестомесечни помен
драгом брату и ујки

БРАНКУ КАРА

Баба ДОБРИЦА, тетка
ЗОРИЦА, брат АЛЕКСА
и сестра ТЕОДОРА

Прошло је дванаест година, али ниједан дан
без сећања на тебе.
Твоји: тата, мама и брат
с породицом

од породица КАРА
и ЦАРАН

(73/234044)

(78/234053)

(53/234009)

СЕЋАЊЕ

Твоја неутешна супруга и Зоранова мајка
ЈАГОДА
(69/234039)

ТОМИСЛАВ ЖИВКОВИЋ

Прошле су две тужне
године без тебе

23. I 2002 – 23. I 2017.
Увек ћеш бити с нама.
Твоје ћерке МИРА и НАДА с породицом
(12/233938)

СЛОБОДАН
ДАБИЋ
Пола године прође.
ЧИКА
(25/233959)

Шестомесечни помени нашем вољеном

ВЛАДИСЛАВ ДРАГОЈЕРАЦ
2009–2017.
У свакој нашој причи, у свакој нашој сузи постојиш.
Твој часни живот иза тебе оставио је понос твојих
најмилијих
(82/234060)

Осам година

ЈУРАЈ СТАЗИЋ
МИЛЕТА
КАШИКИЋ
2015–2017.

1998–2017.
Увек ћеш бити у нашим
срцима. Вољен и незаборављен!

Увек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Породица

С тугом и љубављу
твоји најмилији

(93/234085)

(95/234089)

ВАСИ ЂУКИЋУ

МИЛИВОЈЕ
ТИЈАНИЋ

25. VII 2016 – 21. I 2017.
Вечно у нашим срцима.
Супруга ЈЕЛА, син БОШКО, унука УНА и ћерка НЕДА
с породицом

Чувају те од заборава РУЖА,
МИРЈАНА и ВЛАДАНА

(45/233994)

(67/234037)

РАДИКА ПУЉЕВИЋ
1992–2017.
Време пролази, а сећање на тебе не бледи.
Твоји: БОЈАН, НАТАША, БРАНКА и ТОМИСЛАВ
(48/234001)

Петак, 20. јануар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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22. јануара 2017, у 11 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен нашем драгом оцу, на гробљу у
Омољици

МИРЈАНА ЗОРИЋ
ПЕТАР ВЕСЕЛИЋ
Увек ћеш бити с нама.
Ожалошћени: син ДРАГАН и ћерка БРАНКА
с породицама

1960 – 22. I 2012.
Била си узор и пример како се достојанствено живи до последњег часа.
Твоју доброту и племенитост заувек ћу носити у мом срцу.
Твоја мајка МИЛИЦА
Петогодишњи помен ће се одржати 22. јануара 2017, у 11 сати, на
Новом гробљу.

21. јануара 2017. навршава се пет година од смрти наше супруге, мајке, таште и баке

(38/233983)

(116/234142)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

21. јануара навршава се пола године од смрти
нашег супруга, оца, свекра и деде

на нашу

СЕЋАЊЕ

ВЕРЕ МЛАДЕНОВСКИ

МАРИЈАНУ МАЈУ ЈОВИЧИЋ
22. I 1999 – 22. I 2017.

РАТКО
ЈЕРЕМИЋ

РИСТЕ КАРАВЛЕ

Твоји најмилији

Посетићемо његов гроб, донети цвеће и залити
сузама.
Његови: СОФИЈА, БАНЕ, ИВАНА,
ДЕЈАН и ЈЕЛЕНА

(13/233942)

(34233975)

2012–2017.
Од смрти је нисмо могли заборавити, а твоју племенитост добро ћемо памтити. Увек ћеш остати
с нама у лепим и тешким тренуцима.
Заувек захвални супруг АНЧА, син ДРАГАН
и ћерка ДРАГАНА с породицама
(19/233947)

2007–2017.
Туга и бол за тобом не
престају.
Увек ћемо те се сећати.
Твоји најмилији

Обавештавамо родбину и пријатеље да смо 14. јануара 2017. године давали шестомесечни помен

(65/234035)

18. јануара навршава се година откада није с нама наша драга мајка

20. I 1992 – 20. I 2017.

СЕЋАЊЕ

ЖИВОРАДУ АНЂЕЛКОВИЋУ
ЖИКИ

ДЕЈАН БОНИШ

МАРА
ЂОРЂЕВИЋ

АНЂЕЛИЈА ПОПОВИЋ

војник
Године одлазе и долазе, а ти остајеш наша трагична стварност, болна и непролазна.
У вечном болу мајка ВЕРА и сестра КАТАРИНА

Увек ћеш бити у нашим срцима.

(70/234041)

22. I 2003 – 22. I 2017.

Син ДЕЈАН, ћерка НАТАША, унуци ЗЛАТКО
и МИОДРАГ
(36/233981)

(10/233928)

1955–2016.
Напустио си нас изненада и тихо, а бол и туга која се не може ничим мерити живеће са нама док
год смо живи.
Мајка СТОЈАНКА, сестра НАДА, зет СЛАВКО и
сестрићи ДРАГАНА и ВЛАДИМИР

Годишњи помен нашем
вољеном
ДРАГИША
с породицом

Прошле су четири тужне године откако није
с нама

(35/233979)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЛАВКО
РЕЛИЋ

Четрдесетодневни помен драгој мајци

ЉУБИНКИ
РАДОСАВЉЕВИЋ
БИНИ

Четрдесетодневни помен драгој супрузи

Четрдесетодневни помен драгој мајци

Драги наш брате, не постоје речи којима би
описали тугу и празнину у души твојим вечним одласком

ЉУБИНКИ
РАДОСАВЉЕВИЋ
БИНИ

ЉУБИНКИ
РАДОСАВЉЕВИЋ
БИНИ

Супруга ЈОВАНКА

од сина БОЖИДАРА
КРЦЕ са синовима
НИКОЛОМ
и НЕНАДОМ

од супруга ЖИВОРАДА
КРЦЕ

од ћерке БРАНКЕ
и зета ДРАГАНА
с породицом
из Ритопека

Твоје сестре
СВЕТЛАНА, СНЕЖАНА
и СУЗАНА с породицом

(37/233982)

(41/233985)

(39/233985)

(40/233985)

(77/234051)

21. I 2008 – 21. I 2017.
Време пролази, остаје
туга и празнина.

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО
РЕЛИЋ РЕЉА
С љубављу и
поштовањем породице
АЛЕКСИЋ
и МАРКОВИЋ
(59/234023)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

АЦА
КОДРАНОВ

ТОМА
МАРКОВИЋ

25. I 2011 – 25. I 2017.

21. I 1995 – 21. I 2017.

Недостајеш нам.
Породица
(85/234072)

Породица
(76/234052)

ДАМЊАН
ПАУНОВИЋ

ДАМЊАНУ
ПАУНОВИЋУ
Вољени и добри као ти
не умиру.
Они одлазе да буду анђели и са неба гледају
нас.
Најлепше би било да си
ту са нама.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Стрина ЉУБИНКА и
чика СЛОБА
(79/234054)

2013–2017.
Године пролазе, а туга и
бол трају.
Супруга и синови
с породицама
(74/234048)

Његову доброту и лепе
речи памтићемо до краја живота.

Супруга МИРА, син
БАНЕ и унук МАРКО
(42/233988)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БРАНКО
ЛУЈАНСКИ

МИЛОРАД
ВИШЊИЧКИ

ЖИВАН
ПОПАДИЋ
2010–2017.

МИЛАНКА
СУВАЧАР

МИЛОЈКО
КЕНДЕРЕШКИ
2015–2017.

Године су прошле, а наша туга и бол за тобом
не пролазе.
Твоје: МАРИЈА,
НАДИЦА и ЈОВАНА

Десет година је прошло
од твоје смрти, а и даље
нам недостајеш.
Твоји најмилији

Твоји: ЈЕФТА, НЕНА,
НЕНАД и СНЕЖА
с породицом

(92/234084)

(81/234059)

(109/234123)

28

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 20. јануар 2017.
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . 513-338, 312-847
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
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . 011/3370-031,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна
погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318-958
Комунална полиција . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
25. новембра: Срну – Зорана Васиљевић и Вук Видојевић; 28. новембра: Сару – Милица Будимлић
и Милорад Пандуров; 12. децембра: Александру – Гордана и Живојин Тодоровић; 15. децембра: Теодору – Марија Лазаревски, Искру – Данијела Стојановић и Миша Уршли; 17. децембра: Дуњу –
Александра и Милош Пантић; 18. децембра: Искру – Марија и Владимир Обрадовић, Милицу – Гордана Величковић и Питер Ранц; 20. децембра: Наталију – Савета Јовановић и Дарко Ереш; 21. децембра: Дуњу – Зорица и Ненад Балан, Даницу – Благица и Горан Живојновић, Анастасију – Агнеш
и Марко Стојановски, Вишњу – Вишња Стевић и Немања Недељковић; 22. децембра: Искру – Лидија Ђерфи и Дејан Ђукић, Теодору – Ивана и Золтан Пал, Александру – Катарина Петрашова и Владимир Плван, Дуњу – Маријана Ромчев Радованов и Владимир Радованов; 23. децембра: Хелену – Лидија и Драган Јовановић; 24. децембра: Ђорђу – Наташа Бодирога Радовановић и Бранислав Радовановић; 26. децембра: Хану – Ивона и Борис Јовичић; 28. децембра: Јовану – Ангелина Јовановић
и Зоран Потић, Ленку – Маја и Ненад Копуновић; 30. децембра: Андреју – Мануела Раду и Флориан
Бањаш; 31. децембра: Ивану – Јована и Влада Ердељан, Сару – Александра и Драган Глигор; 1. јануара: Роберту – Алмира Рамадановић; 4. јануара: Уну – Барбара Бокун и Марко Ђоковић; 6. јануара: Марију – Нада и Предраг Јовановић; 9. јануара: Лену – Јелена и Марко Младеновић.

Добили сина
29. новембра: Дениса – Анђелка Јеремић и Павле Јон; 8. децембра: Ненада – Виолета Жула и Ненад Долама; 16. децембра: Стевана – Јелена и Митар Станков; 18. децембра: Ђорђа – Јованка и
Никола Грујик, Михајла – Јасмина и Саша Ђорђевић; 19. децембра: Луку – Властислава и Мирослав
Сладачек, Енза – Валентина Крстевски и Славко Крстев, Николу – Љиљана Серафимовски и Риста
Ковачевић, Виктора – Јелена и Предраг Лазић; 20. децембра: Стефана – Марија и Јован Илић, Алексеја – Бојана Текијашки и Далибор Пејчић, Николу – Снежана Ћирић и Данијел Тот, Николу – Весна
Жарков и Срђан Стаменковић; 21. децембра: Андрију – Драгослава и Марко Дубак; 22. децембра:
Луку – Ана Карафиловска и Срђан Ваневски, Вука – Александра Цицовић и Владимир Живојнов; 24.
децембра: Душана – Наташа и Драган Милеуснић, Алексу – Јована и Александар Крунић; 28. децембра: Рељу – Ивана и Срђан Комланов; 29. децембра: Страхињу – Наталија и Милан Мраовић,
Алексу – Тијана и Јован Маричић; 30. децембра: Веру – Јована Котарица и Небојша Ника; 31. децембра: Алексу – Милица и Миодраг Мајкић; 1. јануара: Стефана – Дијана Стефановић и Бојан
Ивановски; 3. јануара: Лазара – Милица Балан и Милош Петровић; 4. јануара: Арсенија – Јелена и
Владан Простран; 5. јануара: Константина – Јасна и Антал Болдижар, Павла – Милена Курбалија и
Звонимир Оравец, Илију – Сања и Милан Пешић; 6. јануара: Стефана – Илијана и Миладин Милчић, Божидара – Јелена и Митар Андрић;8. јануара: Марјана – Милица и Душан Ђорђевић.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Пред вама је једна изванредна
седмица. Новац ће доћи из више
извора. Можда ћете успети да
наплатите и неке дугове. Могућа
је и пословна понуда, али ваша
заинтересованост је на минимуму. Поље љубави је стабилно.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Назире се повољно решење за
проблеме с документима. Неки
стари пословни контакти ће се
поново покренути и даће вам могућност да се економски стабилизујете. Слободни Бикови се активирају у љубавним освајањима.

12. јануара: Тања Калапиш и Маринко Милојевић.

УМРЛИ
18. децембра: Даница Карић (1936); 29. децембра: Мара Смиљанић (1930); 30. децембра: Михаило
Сефкеринац (1952), Златинка Ћирић (1926); 1. јануара: Петар Рил (1935); 2. јануара: Велимир Нинић
(1928), Јанко Светлик (1938); 3. јануара: Љубинка Ђинић (1934), Добривој Шајн (1939), Милорад Лукић
(1945), Светислав Вучковић (1921), Јованка Траилов (1934); 4. јануара: Софија Драгаш (1930), Дојна Божин (1951), Тихомир Белић (1948), Десанка Стаменковић (1936), Михајло Ристовски (1937), Горан Пејић
(1965); 5. јануара: Меланија Ћурчин (1925); Љубиша Лазаров (1951), Лепа Милосављевић (1950), Марта Медић (1929), Пера Рајковић (1941); 6. јануара: Веселин Танасијевић (1948), Јулишка Омаста (1948),
Марина Павлов (1927), Стеван Ранисављевић (1924), Ружица Филиповић (1932), Раденко Спарић
(1926), Радован Момчиловић (1954); 7. јануара: Бранислав Петровић (1941), Драга Вучетић (1940), Јелена Ивић (1935), Бранислав Миладиновић (1952), Стана Трифуновић (1936), Грујица Јовановић (1950),
Јованка Јовић (1935), Љиљана Михајловски (1944), Лазар Ђурђев (1937); 8. јануара: Драган Кривокућа (1951), Јулијана Павловић (1948), Божидар Ковачевић (1926), Бранислав Марковић (1933), Драган
Бицуљевић (1967), Десанка Деспотовић (1931), Милица Тасић (1940), Славојка Рељић (1935); 9. јануара: Загорка Недић (1931), Љубомир Нинковић (1937), Нада Малетић (1962), Јоца Гасенбергер (1928), Јованка Попић (1943), Павле Ђукић (1923), Сава Манојловић (1939), Милодарка Калезић (1951); 10. јануара: Миља Планић (1936), Снежана Масловарић (1938), Љиљана Гвозденовић (1949), Жарко Небригић
(1952), Донка Алексић (1938), Петар Марјановић (1935), Борис Крстевски (1956), Мица Јагодић (1948),
Марија Ћосић (1938), Миливоје Ђорђевић (1937), Милорад Стојадиновић (1954); 11. јанаура: Томислав
Стефанов (1929), Режа Брашњо (1926), Марко Влачић (1941), Андраш Палфи (1937), Душанка Савић
(1936), Добрица Арсић (1949), Ељка Дупљак (1936); 12. јануара: Степанија Опалић (1934), Стеван Арсов (1943), Надежда Ташић (1931); 13. јануара: Јулка Богданов (1925).

Припрема: Момир Пауновић

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Срећа је ове седмице на вашој
страни. Правне заврзламе решавате као од шале, а посао који
дуго чекате коначно креће и доноси материјални добитак. Избегавајте паралелне везе, јер ће
све изаћи у јавност.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. интимност, 2. једногодишња биљка,

ВОДОРАВНО: 1. ТВ водитељка РТС-а, 2. премиса у филозофији (грч.)

расте као коров у житу, 3. место где је нешто изрезано – узвик негодо-

– област у Хрватској, 3. планина у Бугарској – друга нота музичке ска-

вања, 4. врста лековите биљке – један вештачки језик, 5. ред – народни

ле, 4. мазање, бојење, 5. наг – име шахисткиње Гаприндашвили, 6. зим-

певач код Киргиза, 6. основна тарифа (скр.) – било који, ма који, 7. жи-

зелено дрво – хиљаду килограма, 7. јарак који издуби водена бујица.

тељ Саудијске Арабије, 8. радионица у којој се тка, ткачница.

УСПРАВНО: 1. француски сликар Жан Франсоа – место у Бачкој крај

4

5

6

7

8

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Период је повољан за прављење
дугорочних планова. Динамични
дани с пуно састанака и задовољавајућих решења, али и могућност веће зараде. Мало ћете занемарити партнера због посла, али
имате среће јер је он пун разумевања и љубави.

које спроводе санацију, 5. потказивање (жарг.) – роман Емила Золе.

1

2
3
4

1
2

Новац долази, не онолико колико очекујете, али стиже скоро
свакодневно. Завршите све што
сте одлагали. Превише догађаја
у исто време мало ће вас иритирати. Позив за пут ће вас обрадовати. Горите од љубави.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Прошлост вам куца на врата.

Ове седмице посебно треба да

Шта год да вас мучи, време је да
почнете да решавате проблеме.
Мањи сукоби са сарадницима
неће вас пореметити. Размишљате о особи коју сте упознали
пре извесног времена, али све
ће остати само маштање.

пазите шта потписујете, јер можете бити насамарени. Неки
планови ће се изненада мењати,
али набоље. Новац који чекате
стиже. Подршка партнера вам је
потребнија него икада.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Изненадни пут доноси вам могућност великих промена. Амбициозни сте и самоуверени, али
вам се то може обити о главу ако
не будете пажљиви. Радите строго у складу са законом. Избегавајте љубавне авантуре на послу.
Веома ватрена седмица.

(19. 2 – 20. 3)
На тренутке осећате да бес у
вама расте и да је дошло време
наплате дугова. Пре но што кренете у акцију, направите план
приоритета и строго га се држите, јер ћете тако успети да склопите и дугорочне послове. Појачана страст.

(1) НАШ
ДЕСЕТОБОЈАЦ

ИМАШ
ЛУДИ
ДАХ

вена, 3. симбол калцијума – језик сефардских Јевреја – друштво економиста (скр.), 4. стари народ на територији данашње Француске – особе

1

се добро организовати и гледати
мало даље од сопственог носа.
Ваше нестрпљење може упропастити добру пословну прилику.
Расположени сте за флерт, што
може довести до проблема с
партнером.

Рак

Дунава, 2. лимарски производи – бог весеља и љубави код Старих Сло-

3

Шта год да планирате, морате

АНАГРАМИ

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

2

Сарађујте са женама и сигурно
ћете успети. Дошло је ваших пет
минута да покажете шта и колико можете. Када све сумирате,
биће ово једна финансијски исплатива седмица. Љубав је у ваздуху! Ако сте слободни, будите
мало стрпљивији и толерантнији.

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

1

Жеље и стварност вам се ове
седмице поклапају. Послови ће
вам ићи од руке. Имаћете више
понуда, па нећете знати шта да
одаберете. Неке проблеме ћете
решити уз значајну материјалну
добит. Мало љубоморе може да
буде инспиративно, али мало.

2

3

4

(2) НАЈБРЖА
ЕВРОПЉАНКА

5

ИСПАДНЕШ
ФЕР

3
4
6

5

7

6

8

7

РЕШЕЊА – Двострука укрштеница: присност, различак, изрез, уа, слез, идо, низ, акин, от, икоји, Саудијац,
ткаоница. Анаграми: (1) Михаил Дудаш, (2) Дафне
Шиперс. Укрштени слогови: Милица Гацин, лема,
Лика, Рила, ре, бојадисање, го, Нона, јела, тога, вододерина.

5

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 20. јануар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

За неопходна стручна места сналазимо се
како умемо.
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Милорад Симоновић,
директор Дома за лица са оштећеним видом

ПРЕДСТАВЉАМО УСТАНОВЕ: ДОМ ЗА ЛИЦА СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ „ЗБРИЊАВАЊЕ”

СВЕТЛОСТ НА КРАЈУ ГРАДА
Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање” једина је
установа социјалне заштите
тог типа не само у Србији већ
и на простору некадашње Југославије.
Појам збрињавање датира
из 1952. године, када је Савез
слепих Србије основао азил за
смештај оболелих у манастиру
Војловица. Услови су били на
ниском нивоу, све док четрнаест година касније нису изграђени објекти павиљонског типа на Баваништанском путу,
на самом изласку из града пре
раскршћа према Долову и Ковину.
Отад се ова установа континуирано развија и постепено
добија данашњу форму, што
ћемо покушати да дочарамо у
наредним редовима.
На улазу у Дом за лица са
оштећеним видом дочекао нас
је љубазни домаћин – директор
Милорад Симоновић, први
међу педесетак запослених
који 365 дана у години брину о
119 корисника. Поред слепих
и слабовидих, у овој складно
уређеној оази уточиште су нашли и пацијенти с комбинованим болестима, па и с телесним инвалидитетима.
– Установа је отвореног типа,
што значи да се њени корисници могу слободно кретати и
по жељи напуштати установу
уколико поштују кућни ред.
Многи испуњавају услове радне
способности, а добар део њих је
у стању да се бави креативним
активностима. Како је у питању
и смештај стационарног типа

Корисници задовољни храном и смештајем
услуга сестара и социјалних
радника. С њим подруку држи
се Босиљка Маринковић (35)
из босанске Калесије. Ту је одмалена, лепо јој је и не жали
се ни на шта. Златко јој је верни пратилац, а чак ју је водио
у завичај.
Милан Катић (53) из Лознице највише воли да игра шах и
у томе је, како каже, променљиве среће. Не бира противнике; играо је и с бившим директором и побеђивао га. Иванка
Дејанић (60) из Шапца три
Поред централног објекта,
ту су и такозване кућице за
становање, а установа поседује
и пластенике, свињац и кокошињац, о којима брину и корисници уз надзор запослених.
– Захваљујући донаторима
добијена је сала за рекреацију,
где активности треба да води
физиотерапеут. Нажалост, то
радно место нам није одобрено, а показало се да је од великог значаја када је једно време,
преко јавних радова, техничар
који спроводи физикалну терапију многима помогао да
ста ну на но ге. За то се за
стручна радна места која нам

Златко годинама брине о Босиљки
са собама с једним и више
кревета, предвиђене су чак и
оне за интимне парове – почиње Симоновић у позитивном
духу.
Од стручних лица, поред
директора, седмог по реду од
оснивања, који је донедавно
радио као тифлопедагог, ту су
и терапеут, социјална радница,
лекар опште праксе, неуропсихијатар, по девет медицинских сестара и неговатељица,
као и техничко особље, спремачице, запослени у кухињи и
вешерају... Треба напоменути
да медицинска служба и портири раде и у ноћној смени.
Друштво, ипак, брине...
Стручно особље, поред осталог, осмишљава и рад секција,
као што су Брајева (на којој се
куца на Брајевој машини), музичка, читалачка, шаховска,
па квиз, куглање, ваљање вуне, прављење фигурица од
глине...

недостају сналазимо како умемо, па рецимо уместо дневних
портира имамо два корисника
који као евидентичари бележе
уласке и изласке – наводи директор.
Република и Покрајина финансирају Дом из буџета, односно плаћају само стручне
раднике, а остатак се допуњава од пензија корисника, као и
од донатора, као што су у последње време, према Симоновићевим речима, били, рецимо, НИС (уз посредовање актуелног градоначелника), Општа болница Панчево (на иницијативу директора Слободана
Овуке), па „Српска Спарта”,
„СМС фитнес-студио”, „Пантерси”, Унија жена Панчева,
па чак и племенити појединци, попут пчелара Војкана
Милутиновића.
– За улазак у Дом постоји
процедура Центра за социјални
рад. Потенцијални корисник
мора проћи офталмолошки

преглед. Они месечно плаћају по четрдесет хиљада динара, од чега им се пет хиљада
враћа као џепарац. Ако пензи ја не по кри ва тро шко ве,
оста так под ми ру је др жа ва,
која у целости финансира и
боравак социјалних случајева. А таквих је тренутно тридесетак, што говори да друштво, ипак, брине о најугроженијима. Увек може више, али
не бунимо се... – наглашава руководилац Дома.
Од почетка његовог мандата
први пут је направљена сала за
рекреацију, затим је реновирана „пушиона”, модернизована је кухиња, а за амбуланту
је набављена медицинска
опрема. У току је реновирање
ходника и соба и купљени су
нови кревети, столови и столице.
Оптимизам побеђује депресију
Корисници су у просеку старији људи, између 60 и 70 година, а сви су зависни од медицинских услуга и категоришу
се по степену болести у четири
групе. Готово половина је сврстана у прву, најтежу категорију. Брига о пацијентима, пре
свега због њихових комбинованих сметњи, веома је напорна за запослене, а можда је и
најтеже радити на просторној
оријентацији слепих. На срећу, захваљујући великом залагању радника, многи сада ходају без помоћи штапа.
За пријем нових станара Дома задужена је Марина Владисављевић, социјална радница,
која на том месту ради десет
година.
– Пре него што нам дођу нови корисници, контактирам с
њиховим сродницима и Центром за социјални рад. По
пријему радим на њиховој
адаптацији и пратим им малтене сваки покрет. Има много
светлих примера, јер људи
најчешће дођу у неком лошем
физичком и психичком стању,
али убрзо свако осети бољитак као резултат неге и побољшања квалитета живота.
Једном речју, ово им постане
дом у правом смислу те речи.
Мо рам ис та ћи да жи те љи
установе партиципирају у свему, имају домску заједницу,

учествују у изради јеловника,
воде групне разговоре, имају
представнике у управном одбору... – каже социјална радница.
Ана Мартиновић, радни терапеут, анимира кориснике
како би слободно време провели што креативније.
– Поред тежих случајева и
непокретних пацијената смештених у централном објекту, где добијају целодневну
пажњу, имамо и радно ангажоване кориснике који живе
у такозваним кућицама. Они,
уз по моћ на ших рад ни ка,
обављају разне послове: од
чишћења снега до рада на
пластеницима – истиче терапеуткиња.
Др Наташа Радосављевић
Стоилковић, лекар опште праксе, приликом пријема свима
уради систематски преглед, након чега им се по потреби пропише хронична терапија. Потом следе редовне контроле и,
ако је потребно, упућивање у
Општу болницу на специјалистичке прегледе.
– За разлику од претходних
послова, већ три године радим
с пацијентима које пратим,
малтене, 24 сата дневно и лако могу да уочим сваку промену. Има много тешких животних судбина, али су некако сви
пуни оптимизма и елана, па за
дивно чудо најмање има депресије – истакла је докторка.
Мотива увек има напретек
А да је то тако, уверили смо се
и сами у разговору са овим
људима којима судбина није
била превише наклоњена. Показало се да то никако није
разлог за предају. Напротив,
мотива за живот увек има напретек...
Рецимо, Олгица Милојевић
(72) у Дому је од 15. фебруара
1963. године, дакле још пре
пресељења на тренутну локацију. Врло је елоквентна и
спретна, па јој није никакав
проблем да помаже спремачицама. Златко Тодоров (75) из
Панчева у установи је зато што
је постао кратковид и остао на
улици. Добро се адаптирао, па
чак ради и као евидентичар, а
овде му баш све одговара – од
смештаја, преко хране, до

Милан вешто чита
Брајево писмо

Најважнији је рад на просторној оријентацији

правља, јер се Дом потрудио
да му обезбеди операцију на
Бањици. Нажалост, преостао
му је свега један проценат вида, који је изгубио као последицу добијања катаракте, иако
тврди да би болест била излечива да му је држава помогла
на време.
Милан Бабић (71) болује од
офталмолошког слепила, па
нема ни осећај светлости. Овде је од јуна 1995. године, након што га је из постојбине
протерала „Олуја”. Један је од

Ана и Марина планирају дневне активности
године је у установи, а највише
јој се допада кућица у којој обитује. Поред тога што воли да
чита, ужива и у гурманлуцима,
посебно када је на менију пасуљ с ребарцима.
Игор Петровић (36), родом
из Кикинде, пола живота провео је у комплексу на Баваништанском путу под бројем
396. Каже да му се здравље по-

оних који знају Брајево писмо,
а научио га је за пола године.
То умеће демонстрирао нам је
читајући последњи број часописа „Видици за слепе и слабовиде”.
А за све оне који су имали
среће да се нађу под окриљем
ове установе, видици су много
осветљенији...
Ј. Филиповић

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.

Флекица
Веома добар псић, који је
на улици пронађен у лошем
стању, сада je потпуно опорављен, стерилисан, вакцинисан и чипован, што значи
да је спреман за нови дом.
Неколико посетилаца прихватилишта хтело је да га
удоми, али нажалост нико
се од њих није вратио да га одведе кући.
Флекица је захвалан, радознао и живахан млади пас који
жели само мало простора и времена неког племенитог човека. Може се видети у градском прихватилишту, а контакт-телефон за удомљавање је 352-148.

Шесторке
Цела ова чупава породица
тражи дом. Ради се о по три
мужјака и женке који су заједно с мајком пронађени
на улици непосредно пре
јаке зиме. Стари су два месеца и стасали су за удомљавање, а обезбеђени су
бесплатна стерилизација и
чиповање за сваког пса.
Неки од њих имају кратке репиће, али је нејасно да ли су
тако рођени или им их је неко одсекао. И они се налазе у
градском прихватилишту у Власинској 1.

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

ЖУЋА ПРЕДВОДИ „ДИЗЕЛКУ”
Фудбалере Железничара у пролећном делу сезоне у Српској
лиги „Војводина” као шеф стручног штаба предводиће Ненад Стојчић, доскорашњи помоћник првог тренера Александра Стевановића, који је, после две године рада на клупи популарне „дизелке”, због превеликих обавеза у Фудбалском
савезу Србије, одлучио да споразумно напусти Железничар.
– Тешко смо прихватили одлуку
коју је донео тренер Стевановић, јер
смо имали одличну сарадњу и добре резултате, али га у потпуности
разумемо. На место првог тренера
постављен је Ненад Стојчић, с којим желимо да остваримо опстанак
у Српској лиги. Прелазни рок још
није почео, али очекујем да ћемо се
адекватно појачати и испунити свој
циљ – рекао је председник Железничара Зоран Наунковић.
Тренер Ненад Стојчић поседује
А-лиценцу и предводио је: Глогоњ, Темпо из Сефкерина,
Омладинац из Опова, Раднички из Баранде, као и Борац из
Сакула, а у последњих шест месеци био је помоћник Аци
Стевановићу у Железничару.
– Прихватио сам позив да радим у једном врло озбиљном
клубу који годинама бележи добре резултате и верујем да ћу
својим радом и ангажовањем оправдати поверење – истакао
је Ненад Стојчић, популарни Жућа.
Железничар започиње припреме у понедељак, 23. јануара.

СРПСКА ЛИГА НА ВИДИКУ
После првог дела сезоне у Војвођанској лиги „Исток” ФК Динамо 1945 заузима прво место на табели, а жеља свих у клубу је да се ту остане и на крају сезоне.
– За нас из управе клуба нема одмора. Наш заједнички рад
је дао праве резултате у протеклом периоду. За три сезоне
смо прескочили три ранга, а желимо да наставимо тај низ и
да се пласирамо у Српску лигу, која је већ после првог дела
сезоне на видику. Иако смо
одрадили много ствари на побољшању инфраструктуре,
тек смо на пола пута. Имамо
прволигашке услове, па морам још једном да захвалим
Градској управи, која је помогла да све ово одрадимо на
најбољи начин, али и НИС-у,
који је много пута спонзорисао наше акције на стадиону.
Према свима у клубу, као и према играчима, измирене су све
обавезе и поносно могу рећи да смо на правом путу, који смо
зацртали још када смо дошли у клуб пре три године. Спремно дочекујемо старт припрема и морам истаћи да ће стручни
штаб и фудбалери имати све услове за нормалан рад, које би
многи клубови вишег ранга пожелели – рекао је председник
Динама 1945 Горан Јањовић.

РАДОЈЕВИЋ ПОЈАЧАО МЛАДОСТ
Фудбалери Младости из Омољице завршили су јесењи део
сезоне у Првој јужнобанатској лиги на другом месту, са два
бода мање од водећег БАК-а из Беле Цркве. Управа клуба, с
председником Зораном Петровим и његовим најближим сарадником, директором Драганом Лукићем на челу, вредно
ради како би били створени још бољи услови за наставак добрих резултата.
– После пропуштене прилике из прошле сезоне верујем да
ћемо се овог пролећа пласирати у виши ранг – истакао је Зоран Петров.
Руководство Младости је
ангажовало новог тренера,
Жарка Тодоровића, а већ
пристижу и појачања у
играчком кадру. Ових дана
им је приступио искусни
везиста и сада већ бивши
капитен Динама 1945 Ненад Радојевић.
– Довели смо провереног
и искусног играча, који ће много значити овом тиму у борби за
прво место – додао је директор ФК-а Младост Драган Лукић.
У Омољици се склапају коцкице за толико жељени пласман у Војвођанску лигу...

Петак, 20. јануар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

„МИЛЕНИЈУМ” ИПАК НЕОСВОЈИВ
Кобно прво полувреме
Још једно тешко
гостовање
Утакмицама тринаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Кошаркашкој лиги Србије.
Панчевачки Тамиш је на програму имао једно од најтежих
гостовања ове сезоне, јер је путовао у Вршац, на мегдан са
истоименим лидером шампионата. Јужнобанатски дерби је
у популарну дворану „Миленијум” привукао преко 2.000
љубитеља игре под обручевима. Вршчани су и пре почетка
сусрета важили за апсолутног
фаворита, али су се Панчевци
потајно надали евентуалном изненађењу у дуелу „под брегом”...
На жалост љубитеља кошарке из
нашега града, домаћин је у суботњем мечу био сигуран и убедљив: Вршац–Тамиш 79:59, по
четвртинама 27:12, 19:6, 15:18
и 18:23.
Кошаркаши Вршца су од самог почетка утакмице играли
сјајно, приказали су једну од
својих најбољих партија током
сезоне и остварили су једанаести тријумф, па су наставили
жестоку трку с Динамиком за
прво место.
Сам поглед на резултат довољно говори о односу снага на
терену. Момци које предводи
тренер Владимир Ђокић ништа
нису препуштали случају, играли су максимално ангажовано,
чврсто у одбрани, а ефикасно у
нападу. Користили су све грешке кошаркаша из нашега града, па су већ после прве четвртине стигли до предности од
петнаест поена. У наставку меча Вршчани су такође били веома убедљиви, па су колегама из
Тамиша дозволили да постигну

само шест поена за десет минута. Дакле, победник дуела у
„Миленијуму” могао се наслутити већ после првог полувремена, јер су Вршчани на паузи
имали предност од чак двадесет осам поена (46:18).
Без икакве дилеме, било је
то најлошије полувреме Тамиша у сезони, па вероватно и од
када се надмеће у КЛС-у. Пауза од петнаестак минута добро
је дошла момцима које предводи тренер Бојан Јовичић, јер
су у другом полувремену заиграли много боље. Ипак, нису
имали довољно снаге, али ни
времена да надокнаде велики
резултатски заостатак.
Сам пораз од тима какав је
Вршац не треба и не сме много
да забрине, али остао је горак
утисак код свих навијача Тамиша због наступа њихових миљеника у првом полувремену

овог дуела. Да су Панчевци
пружили отпор фавориту као у
других двадесет минута, све би
било много другачије. И без бодова, поносно би се вратили из
Вршца.
– Извињавам се вршачкој
публици због нашег срамотног
издања, јер су љубитељи кошарке сигурно очекивали лепшу представу и озбиљнији
тим. Ово није наше право лице, имали смо много промашаја, лоших одбрана, нисмо
препознавали основне ситуације, били смо у потпуном расулу у првом полувремену. Коначан резултат је чак пристојан у односу на оно на шта смо
ми личили. Имамо тежак распоред, не пише нам се добро
ако овако наставимо. Очекујем реакцију од мојих играча –
изјавио је тренер Тамиша Бојан Јовичић за клупски сајт.

РАГБИ ВЕТЕРАНИ ГОСТОВАЛИ У ТЕМИШВАРУ

ЛЕПИ УТИСЦИ – И БЕЗ УТАКМИЦЕ
Субота, 14. јануар 2017. Дан
када је двадесетпеточлана
„експедиција” коју су чинили
рагби ветерани из Старчева и
Панчева кренула пут Темишвара, на утакмицу петог кола Европског челенџ купа између домаћег тима и екипе из
Париза.
Атмосфера у аутобусу била
је изузетно весела, јер се ретко
указује прилика да се уживо
погледају играчи који су наступили на претходном Светском купу у рагбију за репрезентације Јужне Африке, Грузије, Тонге, Самое и, наравно,
Румуније и Француске, а сада
наступају за клубове из Темишвара и Париза.
За разлику од путовања у децембру, када су наши суграђани присуствовали мечу између

Темишвараца и ривала из
Лондона, овог пута су кренули
раније како би имали времена
да уживају у лепотама Темишвара, који због његове архитектуре зову и мали Беч.

Прва тачка обиласка групе
из Старчева и Панчева била је
Српска православна црква.
Задивљени и одушевљени
оним што су видели, али и пријатно изненађени грађанима

ЛЕГЕНДЕ СЕ НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ
ТУРНИР У СТРЕЛИЧАРСТВУ

ОДЛИЧЈА ИЗ БАЊАЛУКЕ
У недељу, 17. јануара, у Бањалуци је одржан међународни турнир у стреличарству, на којем су чланови СКа Панчево остварили запажене резултате.
У гађању олимпијским стилом сениори Ненад Димић и
Дејан Форго освојили су сребрну односно бронзану медаљу, а Урош Јакоб је зарадио
најсјајније одличје у надметању кадета.
Чланови клуба из нашега
града су срдачно дочекани,
склопили су нова познанства,
а цео турнир је протекао у изузетно ведром расположењу.

Тим из нашега града играо је
у саставу: Немања Ђорђевић
(три поена), Владимир Величковић (седам), Александар Илкић (седам), Владимир Трајковић (три), Владимир Кањевац,
Игор Кесар (пет), Младен Витковић (три), Никола Симић
(три), Адам Мирковић (дванаест), Стефан Савић (десет), Душан Милошевић и Душан Вулетић (шест поена).
Због пораза у Вршцу Тамиш
је изгубио прилику да се нађе
у завршници Купа Радивоја
Кораћа, а већ следећег викенда предстоји му још једно тешко гостовање.
У Бе о гра ду ће од ме ри ти
сна гу с до ма ћом Мла до шћу.
Ако се из ву ку по у ке из по ра за у Вр шцу, не тре ба сум ња ти да мом ци Бо ја на Јо ви чи ћа мо гу да на чи не из не на ђе ње.

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА ДУДУ
Душан Новаков Дуда, оснивач, играч, тренер, председник и истакнути спортски
радник РК-а Динамо, добио је
признање Рагби савеза Србије
за животно дело и велики допринос развоју рагбија у нашој земљи.
– Рагби дух се одржао свих
ових година у нашем граду.
Самим тим што се овај спорт
развија у добром правцу и што
се Динамо такмичи у свим категоријама, значи да мој труд
није био узалудан. Захвалио
бих свима који су подржавали
рагби, спорт који је постао
традиција Панчева – рекао је
Душан Новаков.

Темишвара, који су се на сваком кораку трудили да им помогну, наши суграђани су наставили пут стадиона. Лако су
се споразумевали пошто језичке баријере једноставно
нису ни постојале, јер је мало
становника Темишвара који
не говоре српски.
Стадион „Дан Палтинисану” већ нешто пре 14 сати
(термин предвиђен за почетак
утакмице) био је добро попуњен, а онда је, у 14.15, уследио
истински шок за све присутне.
Капитен француског тима одбио је да изведе своју екипу на
терен због његовог лошег стања, па је утакмица и званично
одложена.
Разочарани и револтирани
одлуком надлежних, наши суграђани су време предвиђено
за гледање утакмице искористили за обилазак централног
трга и уживали у лепотама Темишвара. Посетили су и ресторан који је у власништву
Осијечанина Миладина, где
ради кувар из Ечке који је годинама кувао за бивше председнике Југославије – Јосипа
Броза и Слободана Милошевића.
Повратак из највећег банатског града протекао је у препричавању анегдота са утакмица и ранијих путовања рагбиста Борца и Динама, а разочарање због неодиграног меча
надоместила је лепота Темишвара.

Стране припремио
Наш град је одувек могао да
се поноси истинским спортским великанима и правим

легендама. Једна од њих свакако је и Душан Новаков, популарни Дуда.

Александар
Живковић
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЗИМА УКОЧИЛА „ЛАВИЦЕ”
Ледена дворана
на Бањици
У суботу долази
Јединство
Први званични меч у новој години одбојкашице Динама одиграле су у четвртак, 12. јануара, у Београду, где су у једанаестом колу Суперлиге Србије одмериле снагу с домаћом
Црвеном звездом. Популарне
панчевачке „лавице” су у првом делу шампионата савладале „црвено-беле”, па и због
те чињенице на то гостовање
нису отишле с белом заставом.
Ипак, од првог овосезонског
дуела ових двају тимова прошло је доста времена, Звезда
је консолидовала своје редове,
а поред озбиљног ривала с
друге стране мреже, одбојкашице Динама су за противника имале и велику хладноћу у
спортској дворани на Бањици.
Београђанке су знале у каквим
ће условима играти овај меч,
па су се на терену појавиле у
„зимској опреми” – испод дресова су имале мајице дугих рукава. И поред тога, играле су
веома добро, искористиле су
све грешке гостујућег тима, па
су на крају заслужено тријумфовале: Црвена звезда – Динамо 3:0, по сетовима 25:20,
25:17 и 25:18.

АКТИВНОСТИ КЛУБА СВЕТ РОЊЕЊА

ЛЕДЕНА ЧАРОЛИЈА

„Лавице” су одлично започеле овај дуел. С неколико ефектних поена Нина Коцић је свој
тим довела у вођство, а онда су
Београђанке, које су се много
боље снашле у потпуно неодбојкашким условима, преузеле
иницијативу и преокренуле резултат. Звезда је врло добро
играла у одбрани, па је успела
да „укроти” главне поентерке
из Панчева. Иако су се сјајно

ПР ВО ЛИ ГА ШКИ ДЕР БИ
После краткотрајне паузе утакмицама једанаестог кола наредног викенда биће настављена првенствена трка за бодове и у Првој лиги за одбојкаше.
Дерби ове рунде шампионата биће одигран у нашем граду, у Хали спортова на Стрелишту, у суботу, 21. јануара. Тада ће снаге одмерити Борац из Старчева и Косовска
Митровица, тимови које на табели дели само један бод.
Борац је на петом месту, са скором од шест победа и четири пораза и са двадесет бодова, док екипа с Косова има
победу и бод више.
Утакмица почиње у 16 сати.

бориле, Нина Коцић и Јелена
Лазић нису могле саме против
расположених одбојкашица у
црвено-белим дресовима.
Динамо је покушавао да парира свом домаћину и у другом и у трећем сету, али више
од часног пораза није могао да
пружи. Тек на моменте „лавице” су подсетиле на своја најбоља издања из ове сезоне,
што је било премало да би се
резултатски угрозила врло
разиграна Црвена звезда.
Тренер Александар Владисављев на располагању је имао
екипу у саставу: Николина
Ашћерић, Јелена Лазић, Катарина Симић, Нина Коцић, Милена Спремо, Јелена Медаревић, Сања Ђурђевић, Драгана
Марковић, Јана Ћук, Тијана
Стојковић, Милица Јовановић
и Ања Владисављев.
После ове рунде шампионата управо је Црвена звезда
преу зела четврту позицију
Динаму на табели, јер оба тима имају скор од седам победа

Ниске температуре омогућиле су да чланови клуба Свет
роњења из Панчева буду активни и у овом периоду. Наиме, на језеру Ада Циганлија
формирао се ледени прекривач, па је организована специјална обука за роњење под
ледом.

овим спортом. Температура
воде је два степена, а лед је дебљине 20 центиметара. Током
протеклих седам дана десетак
ронилаца из нашег клуба имало је ово „ледено” искуство.
Поред владања ронилачким
вештинама, да би се овакви
подухвати безбедно извели,

– Веома ретко се дешава да
се Ада потпуно заледи. Последњи пут је то било пре скоро четири године и зато смо
брзо реаговали и за наше чланове организовали ову обуку.
Овакви зарони су резервисани
искључиво за искусније рониоце, јер је роњење под ледом
екстремни начин бављења

неопходна је и посебна опрема, као што су сува одела, кациге и специјални регулатори
–рекао је Јанез Крањц, инструктор у клубу Свет роњења.
Метеоролози најављују нови хладни талас, који ће чланови овог панчевачког клуба
искористити за наставак активности под ледом.

и четири пораза, с тим да Београђанке сада имају бод више (21).
Већ идућег викенда панчевачке „лавице” ће бити на новом великом искушењу. У Халу
спортова на Стрелишту долази
Јединство из Старе Пазове,
тренутни лидер Суперлиге и
један од главних кандидата за
освајање шампионске титуле.
Без обзира на то што су гошће
изразити фаворити, Драгана
Марковић и њене другарице
не треба да се плаше. Имају
лепу прилику да играју, али и
да се играју одбојке, да се навијачима прикажу у што лепшем светлу и покажу да њихови досадашњи резултати нису
били случајност.
Динамо је, уосталом, највећи део посла у овој сезони урадио већ у првом делу шампионата, када је победио готово
све ривале у елити. Сада треба
уживати у лепој одбојци. Утакмица се игра у суботу, 21. јануара, од 19 сати.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛАЦА У СЛОВЕНИЈИ

ДЕЈАНУ СРЕБРО С РЕПРЕЗЕНТАЦИЈОМ
У словеначком граду Руше
прошлог викенда је одржано
традиционално међународно
такмичење у стрељаштву, на
коме је наступило преко 250
такмичара из осам земаља. Србија се представила са 45 стрелаца, међу којима је био и наш
суграђанин Дејан Пешић, члан
СД-а „Панчево 1813”.
Првог дана турнира Дејан је
наступио са сениорском репрезентацијом Србије која се надметала у гађању из ваздушне
пушке. С резултатом од 619,1
круга заузео је дванаесто место
и знатно допринео екипи да
освоји друго место у укупном
пласману. Другог дана се надметао у појединачној конкуренцији и имао је 616,5 кругова.
Наредно искушење за стрелце из нашега града јесте финале Купа Србије по А-програму,

које ће бити одржано 11. фебруара у Смедереву. Наступиће сениори у гађању из пушке
– Дејан Пешић и Габријел Даутовић, као и јуниори – „пиштољаши” Ђорђе Јовчевић и
Теодора Кљајић. Поред њих,
учествоваће и мушка екипа из
нашега града у гађању из пушке и женски тим у гађању из
пиштоља.

У исто време у Зрењанину је
одржано треће коло Лиге Војводине за пионире, кадете и
млађе јуниоре, у којем је учествовало осам такмичара СД-а
„Панчево 1813”.
Ђорђе Јовчевић је, с 517 кругова, освојио треће место у конкуренцији млађих јуниора у гађању из ваздушног пиштоља.
Марија Алексић је погодила

380 кругова ваздушном пушком, па је такође освојила треће место у конкуренцији кадеткиња, али и пето место у надметању млађих јуниорки. Ивана
Виславски је, с 370 кругова, четврта кадеткиња и шеста млађа
јуниорка. Дамјана Стојановић је
девета, а Ема Пузић десета млађа јуниорка у гађању из ваздушног пиштоља, те су освојиле
бодове за финале Лиге Војводине, које ће бити одржано 12.
марта у Новом Саду.
Учествовао је и дебитант у гађању из ваздушне пушке Сергеј
Вукасовић, који је са 499 кругова заузео десето место у конкуренцији кадета. Боје нашега
града бранили су и Теодора
Кондић и Алекса Ракоњац. Наредно коло Лиге пионира Војводине биће на програму 29. јануара у Сремској Митровици.

КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ

МАРКО ОДБРАНИО ТРОФЕЈ
У оквиру двадесет четвртог Војвођанског фестивала младих, у Суботици је
од 9. до 13. јануара одржано Првенство Војводине у
шаху за кадете. Учествовало је преко сто такмичара
узраста од осам до осамнаест година, а неколико најуспешнијих играча из сваке
класе стекло је право учешћа на Првенству Србије.
Играло се девет напорних

кола, с пуним темпом игре
– 90 минута за 40 потеза,
плус 15 минута по играчу
до краја партије.
Наш суграђанин, осмогодишњи Марко Милановић,
двоструки првак Војводине
и двоструки шампион Србије, учествовао је у групи старијих од себе, али је упркос
томе и ове године, трећи
пут заредом, освојио титулу
првака Војводине.

Од самог почетка па све
до краја такмичења Марко
је био на првом месту, па је
само једним ремијем, са 8,5
поена из девет партија, потврдио своју надмоћ у кадетском шаху.
Поред треће титуле првака Војводине, овим тријумфом наш млади суграђанин
је обезбедио и бесплатно
учешће на наредном Првенству Србије.

ШАХОВСКИ КУТАК
Lewis
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ У ГРАДУ

КО КАЖЕ ДА ЈЕ ПЕТАК ТРИНАЕСТИ БАКСУЗАН?!
Заокружисмо један безмало месечни
циклус новогодишње-божићног празновања. И то како и Србима доликује – „ нашом” Новом годином...
Док многим космополитски настројеним суграђанима она баш и није претерано битна, „праве патриоте”

само њу обележавају. Оно што је свакако разликује од светске, јесте чињеница да готово нема онако присног
честитања у поноћ.
Међутим, када јулијанска или српска падне у дане викенда (као што је
сада био случај), то је згодна прилика

за љубитеље доброг провода да себи
дају одушка.
Тако је, без обзира на то што се наместила у баксузни петак тринаести,
у нашем граду било живо и позитивно, а у то се и те како уверила и екипа
„најстаријег на Балкану”...
Недуго затим у „Распућину” нас
је сачекала богата пивска трпеза

Трагови
Путовали возом, аутобусом, ишли пешке или на рукама – остављате трагове. Своје.
Неки се брзо обришу, другима за то треба време, а има и оних
што вечно остају.
Постоје лепи и упечатљиви, појављују се и такви за које никада не бисте пожелели да су ваши.
Али они то јесу.

У „јулијанско” путешествије
кренули смо из „Кордуна”

Скокнули смо и на „рустични” фото-сешн
док смо још при чистој свести

Љубазно особље „Воза” нас је позвало
да се укрцамо на маскенбал

Тођине шансоне су нас дозвале и у „Подрум”

Квази
Мора да је сјајан осећај када вам једу с длана. Или када је град
само на муралу загађен.
Биће да је фантастично имати крила, сигурно је дивно летети!
Мада, једно је када је све то реалност, а сасвим друго када
вас она не подржава, када маштате.
То је, ипак, квази.

Потом смо сишли и у Стару пивару
на наздравимо уз песму народну
Стигли смо и у „забачено” окупљалиште
боема – „Ђерам”, и то баш на тотално шизење

„С разлогом” смо наврнули до популарне кафане
како бисмо уживали у одличном тамбурању

Вође

Последњим атомима снаге домилели
смо до толико жељене „Европе”

Колико је дуг пут од „забитог Кордуна” до „напредне
Европе”, уклавирили смо негде пред зору. Па и ми
циг... новинари имамо душу, хик! Живели...

Често кажу да човек треба да оде сам, да сиђе с пиједестала, када је на врхунцу. У успутној љубавној вези, пошто подигне фирму до оптимума, у политици...
Јер, у супротном, умеју ствари да се закомпликују, да те баш
заболи када треснеш. Тешко је донети одлуку о одласку, али још
тежа је свесност да си, изненада, на врху дна.
По одлучности се препознају вође.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јустина
Михајловић,
гимназијалка:
– За викенд планирам
да се одмарам код куће уз гледање серије,
као и да учим.
Такође, ако поправим
оцену, можда ћу увече
с друштвом свратити
у „Погон”.

Филип Полић,
гимназијалац:
– С обзиром на то да
је готов распуст,
планирам да обновим
комплетно градиво
из првог полугодишта.
Током учења ћу правити
паузе и одмараћу се.

Игор
Миловановић,
средњошколац:
– Највероватније ћу
за викенд свратити
с друштвом у Стару
пивару или на неко
слично место. Преко
дана ћу се одмарати
код куће.
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