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У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 22. ЈАНУАРА 2015.

Број 4593, година CXLVI

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

У

СВЕЧАНА САЛА, 177 ГОДИНА КАСНИЈЕ

12.000 ПРИМЕРАКА
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Откривени грифони,
анђели и остала сликана
орнаментика
Посао ће бити завршен
за двадесетак дана
Десетог новембра 2014. почели су
радови на рестаурацији зидова и таванице у свечаној сали Народног
музеја у Панчеву. Посао је поверен
привредном друштву „Кото”, а ако
се све буде одвијало по плану, та
просторија ће већ 10. фебруара
2015. изгледати као у периоду од
1838. (када је осликана) до педесетих година 20. века (када је прекречена). Одлука да се уђе у тај подухват, донета је пре десет година, када су стручњаци из републичког Завода за заштиту споменика културе
урадили сондирање на зидовима
свечане сале и испод креча пронашли сликане декорације. За то се
знало и раније, али после тог истраживања није било никакве сумње.
Зајдл и Зајдел
Паралелно с рестаурацијом одвија
се истраживањe о осликавању те сале и њеном кречењу. Како је рекла
Светлана Месицки, директорка Народног музеја, главни разлог због
којег је та просторија прекречена
наводно је било постављање сталне
поставке у Музеју педесетих година
прошлог века.
Ради прикупљања релевантних података надлежни у Музеју су се обратили стручњацима из Историјског
архива у Бечу пошто постоје индиције да се сва документација о зградама
подигнутим овде до 1870. године сада налази у главном граду Аустрије.
Док не стигну одговори из бечког архива, понешто је расветљено захваљујући истраживању Димитрија Јованова, кустоса – историчара уметности из Народног музеја, који на домаћем терену трага за информацијама о осликавању свечане сале.
До сада је, како каже, пронашао
уговор закључен између панчевачког

Магистрата и Јулијуса Зајдла, сликара, вероватно из Новог Сада, за којег
се верује да је осликао свечану салу.
Јованов вели да су се локални сликари прибојавали да учествују у том подухвату јер је био веома компликован и обиман. Гипсане радове је урадио пештански вајар Франц Урл.

Забуну око ауторства слика на зидовима и таваници недавно је побудио потпис „Вилхелм Зајдел”, који је
ових дана откривен у једном кутку
између прозора и таванице. Јованов
каже да се његово име помиње у
књизи рођених миноритског манастира у Панчеву и да је реч о немачком сликару.
По свему судећи, истраживање ће
дати много занимљивих информација, а након свега биће објављен рад и
направљен документарни филм о
свему томе.
Шта се крије испод креча
Пошто је посао рестаурације зидова
и таванице свечане сале захтеван, а
рок за окончање радова прилично
кратак, рестауратори из фирме „Ко-

то” раде од јутра до мрака, чак и суботом.
Захваљујући томе већ сада се може наслутити како ће изгледати та
просторија када буду склоњене скеле. Гледано одоздо, делује као да су
ивице између зидова и плафона
украшене гипсаним рељефима, ме-

ђутим, изблиза се види да је реч о
сликаној декорацији која успешно
дочарава пластику. Грифони, анђели
и сви остали декоративни елементи
рађени су шаблонски.
– Сам посао је веома захтеван. Све
је било прекречено, и то најмање у
четири слоја, тако да се баш ништа
није видело. Чишћење је трајало око
месец дана. У принципу, досад је све
ишло по плану, осим што смо изнад
капитола открили осликани фриз, а
сматрало се да у том делу нема ничег – рекла је Тања Бојовић, рестаураторка.
После скидања креча и чишћења
површина до бојеног слоја рестауратори су фиксирали све што није
било стабилно и љуспало се, те

пломбирали оштећења. Следећи
корак је била реконструкција сликаних делова, а у неким случајевима је било сачувано тек двадесетак
одсто целе композиције. Тања Бојовић каже да је најоштећенији био
тавански део.
Досад су запослени у фирми „Кото” радили рестаурације различитог
типа – од камена и мермера до фресака по манастирима.
– Ово је специфично, јер је реч о
декоративном сликарству, које је
имало функцију да украшава салу и
имитира орнаментику. Овом послу
се приступа слично као фрескама, с
тим да је важно да се реконструкција уради у целини, да би се, када посао буде окончан, добио свечан утисак – додала је Бојовићева.
У тајности
Кречење свечане сале Народног музеја, нажалост, није окончано педесетих година 20. века. Како је рекла
Светлана Месицки, екипа филма „In
Secret” (сниман по мотивима романа „Тереза Ракен” Емила Золе) у мају 2012. године за потребе снимања
прекречила је стубове у свечаној сали, чиме су они делимично оштећени. Рестауратори су и са стубова скинули креч и у наредном периоду,
тачније када се стекну финансијски
услови за то, биће рађена њихова
мермеризација.
Према речима директорке Народног музеја, свечана сала ће служити
пре свега као галеријски простор,
али и за различите друге културне
садржаје. О враћању сталне поставке се још увек не говори, јер нема
услова за то. Светлана Месицки каже да треба уредити депое Музеја и
још много тога, како би свечана сала постала централна просторија
сталне поставке с делима ликовне
уметности.
За потребе реконструкције Министарство културе Републике Србије
обезбедило је 1.500.000 динара, док
је локална самоуправа уложила
1.281.000 динара.
Д. Младеновић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Претходна година, када су у питању појаве у држави и друштву, завршила се у тону у ком је била цела: у сваком
смислу свеопшта криза. Реприза.
Октобар: У тексту под насловом „Град, са атрибутом ’мој’”, покушали смо да уз помоћ истинитих импресија наших
нових суграђана саградимо једну ведрију причу о Панчеву.
„Четворочлана породица је недавно напустила градић у јужној Србији, јер је тата добио ухлебљење у Београду.
Из економских разлога, али и зато што су чули лепе ствари о Панчеву – одлучили су да се преселе у наш град.”
Деца су била пресрећна због начина на који су их прихватили нови другари у новој школи, због „Мека” и продавница
играчака, а њихова мама јер се сретала с љубазним и предусретљивим суграђанима, као и зато што је време проводила
у Народној башти и „Авив парку”. „За наш највећи парк каже да је нешто најлепше и најфункционалније што је у животу видела”, док, када је тема ритејл центар, објашњава да ти је „све надохват руке”, те да су „и цене и трговци супер”.
„Тата је презадовољан чињеницом да му је радно место близу: ’Седнем у кола и за пола сата сам на послу, у ширем центру престонице... Суперфинале приче и порука о томе како дошљаци виде наш (и њихов) град сажети су у
реченици коју је осмогодишња девојчица изговорила мами пред спавање: ’Мама, нећу да спавам, јер не бих волела да се ујутро пробудим и схватим да сам само сањала да живим у Панчеву’.
И то је Панчево. Мислимо о томе. И радимо, онолико колико је до нас, у смеру да наш град осећамо као своју
кућу, којој увек желимо све најбоље.”
Коментаришући (о)дрон запаљивих изјава у вези с проблемом насталим на фудбалској утакмици између Србије и Албаније у Београду, рекосмо да смо „током целог наредног дана слушали ток надметања за најбеснијег и најнеуздржанијег политичара”, и навели само неке од неумерених реченица које су изнели наши и албански политичари с највећом специфичном тежином. У том „такмичењу”, наше је мишљење, „победио” је председник Николић.
„Клели” смо немачког амбасадора Хајнца Вилхелма, јер је помало закаснио са изношењем става да „сматра да је
најважније да политички лидери обеју земаља треба да ’покажу смиреност и уздржаност’”.
Новембар: На Дан града читаоцима смо испоручили причу о актуелним панчевачким бламовима, који су испуњавали виртуелни простор друштвених мрежа и новинске ступце широм земље. У центру пажње била је међусобна
„шорка” напредњака за заузимање што бољих позиција у граду. Теме су биле наводно „намештање” једне саобраћајке и градоначелниково поништавање „одлуке комисије о додели новембарских награда, што су сви познаваоци
политичких прилика у граду такође довели у везу са испитивањем снага унутар градског одбора СНС-а.
Запитали смо се: „Шта нам говоре ове две поучне приче?”, и одговорили: „Да би ти процветао живот, више није довољно да се учланиш у најјачу странку, као што је то било у време СПС-а или ДС-а, већ мораш да погодиш, чим, ’нормално’, уђеш у партију, праву струју унутар СНС-а. И нису то измислили наши локалци, преписују тај рецепт с врха;
ако посланик из србијанског месташцета Зајечара преко медија поручује страначком председнику Извршног одбора да
не може он да га искључи из СНС-а, већ само први човек партије (и Владе), онда је порука јасна: зна се ко о свему одлучује, па се потруди да му будеш што ближи и биће ти боље”. Закључили смо: „Дивота. Транспарентна”.
На самој свечаности поводом празника Панчева, „у центру пажње је био Мајкл Девенпорт, амбасадор ЕУ у Србији. Говорећи о титули почасног Панчевца коју је добио, рекао је да му огромно задовољство причињава то што
ће сада Панчевце моћи да ословљава са ’суграђани’. Шмекерски.”
Свесни тога да у Београду нема телевизијске станице која би смела да угости повратника Војислава Шешеља
(„због тога што, како често чујемо с врха власти, не постоји цензура у медијима и свако може да уређује програм
како жели”), објавили смо да је „’Панчевац’ расположен да, као и у случају сваког другог учесника у политичком
животу са специфичном тежином, објави интервју са Шешељом. Наравно, под условом да не инсистира на томе да
се ’пусти’ свака реч коју изговори, јер наш лист не објављује псовке и говор мржње”.
Први део реализације тог предлога већ је виђен у најстаријем живом недељнику на Балкану, а на наставку се ради...
Потом смо се бавили оригиналном комедијом, насталом у Јабуци, где је отворен „терен за стони фудбал у природној величини”, како се мини-објекат, налик на тор, званично зове. Написасмо да „љубитељи монтипајтоновског
хумора заиста могу да уживају у сценама током којих одрасли људи стојећи у оградици ’глуме’ фигурице за стони
фудбал; једни гледају и млатарају ногама у једном, а други, окренути им леђима, у другом смеру. Урнебесно! У поређењу с тим, Клиз, Гилијан и остало комичарско друштво делују као прави аматери у прављењу скечева”.
Отварању је присуствовао читав политички врх Панчева.
Децембар: На озбиљан начин играли смо се с античким и средњевековним мислима о политици. Установили смо да
је „Платонова дефиниција демократије пун погодак: да, у Србији нас већ деценијама погађа ’божанско право незналица да владају лоше’”. Бавили смо се и Ничеом и чувеном епизодом „Топ-листе надреалиста”: човека из неког разлога малтретирају, па „мучитељ предлаже Воји, свом колеги мучитељу, како да тотално сломе жртву, која је везана за
столицу: ’Војо, Ниче...’ Овај почиње да чита неки Фридрихов нихилистички текст, а мученик кука и све признаје...
А да ниједан политичар на власти у овој земљи није у стању да бар једном поштено призна да је у нечему погрешио, што би му, бај-д-веј, донело и поене, знамо сви. Пошто сваки од њих има само вољу за моћ, данас им такво
признање не би извукло ни везивање за столицу и, потом, ишчитавање, од корице до корице, Ничеовог дела ’Тако
је говорио Заратустра’. Ни сутра”, рекосмо.
Бавили смо се и безбедношћу у саобраћају, а прича чији је наслов „Кошмар зимске ноћи” може се и сада наћи
на сајту „Панчевца”. Такође, цела једна коментаторска страна била је посвећена Богдану Петрову Боци, нашем колеги фоторепортеру који је изненада преминуо и сада нас „хвата” однекуд са облака...
Збирно, утисак је да је у години за нама у друштву владала апсолутна апатија. „Сморисмо се, жестоко, и индивидуално и колективно, од 5. октобра наовамо, од силних обећања и њихове никакве реализације. Рећи ћемо следеће не због флоскуле ’о мртвима све најлепше’, него због реалности: једино је Ђинђић умео и да најави радове и
да их изведе. Коштуница, Тадић, Дачић, Вучић – све су то бајкозборци.”

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

Поданици и бајкозборци

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ДЈ порнићар
ДЈВ је овог пута превазишао себе!
Након свих гадости које је лансирао на страницама свог лишћа под
именом „Информер”, назови новинар Дејан Ј. Вучићевић прекардашио
је све границе пристојности – објавио је ласцивне фотографије извесне
плавуше која (не може се порећи)
подсећа на новоизабрану председницу Хрватске! Притом је и испиновао
причу о Колиндиној блудној вези с
неким Србином док је за НАТО службовала у Бриселу.
На његову штету, у исти мах огласили су се многи уживаоци продуката порно индустрије: провалили да је
тобожња прва дама наших суседа у
ствари једна светска звезда акционих филмова за одрасле.
И, тако се ДЈ Лажов нашао у небраном грожђу...
Ем што је слагао као барон Минхаузен, ем што је објавио порно садржаје у новинама; што је толико незаконито да је чак и уснули министар
морао да наруши своју (фил)хармонију духа и тела, јер је био принуђен
да, коначно, одреагује на смећарско
информисање.
И шта је онда урадио несрећни ДЈ
Вучићевић?! Брже-боље, ко из катапулта, излетео је пред медије (тешко
је веровати да га неко њему веома
драг није на то присилио) и попут каквог дјечарца признао како је нехотице масно слагао. Туга божја – како њему часном и поштеном то да се деси –
да су баш њега наивног и мученог тако гадно преварили неки хрватски
(контра)обавештајни хохштаплери?!
Није прошао ни дан, кад оно – ето
ДЈ-а на хонорарном задатку на братском му „Пинку”?! И, тамо се, мртав
’ладан, кеслао као да није било ни
Колинде, ни порнића, ни оних крокодилских суза... Прави образ-ђон!
Није га дотакло ни то што га је онај
флегматично-саркастични „ћирилични” Марић, у садејству с вицкастим Чанком, исподјебавао до коске.
А шта га боли ћоше, кад је (увек)
на правој страни и кад ће опет пред
неке нове изборе у свом целовечерњем ријалити шоу програму дочекивати свите главешина, лизати им табане и тако цементирати своју егзистенцију.
Ех, да је једини...
Крајње је време да такви порнићари
као што је он лепо озваниче функцију
гласноговорника ове, свих претходних, а како ствар стоји, и будућих владајућих странака.
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Срећа
у несрећи
Након Нове године видесмо још једну емисију „24 минута са Зораном
Кесићем”, и то је то. Онда настаде
паника на друштвеним мрежама
због уверења да је анонимно руководство РТВ Б92 укинуло и ту емисију као што је недавно „Утисак недеље” Оље Бећковић.
Кесић се огласио да то демантује
и саопштио како му је истекао уговор, али ће бити обновљен, па ће се
на екранима поново појавити у марту! Дај боже, али нас искуство с
„Утиском недеље” учи да већинским
власницима Б92 не треба веровати.
Бећковићева је имала валидан уговор, а емисија јој је била најгледанија на тој телевизији, па је ипак
скинута с програма. Тада су власници тврдили да се не ради о њеном
укидању, већ о пребацивању на Б92
инфо канал, који је неколико дана
касније укинут.
Једино је сигурно, ниједна власт, а
нарочито ова, не подноси критику, а
сатиру још мање. Нема ничег горег
за некога ко седи на врху власти без
озбиљног програма и намере да га
направи, а одржава се помоћу провидних медијских манипулација,
него да му се у брк смеју сви који то
виде. Подсмех, спрдња, терање „комендије” с људима на власти који
себе доживљавају као живе свеце и
мученике за народ равни су убиству.
Такви на хумор и сатиру немају прави одговор, па логично прибегавају
свим облицима репресије.
Можемо бити срећни што, за разлику од париских новинара и карикатуриста, њихове српске колеге
само губе посао. Мада су такви у
време Слободана Милошевића могли да рачунају на моралну, новчану и медијску подршку Запада.
Садa то није случај, јер су гушитељи медијских слобода врли сарадници тог истог Запада, који је спреман да им, зарад реализације својих циљева, добрано прогледа кроз
прсте.
Утешно је једино то што „експертски тимови за убрзану акумулацију
гласова на локалним изборима”, који се у црним џиповима селе од града до града и од једне до друге бирачке кутије, нису почели да „дисциплинују” сатиричаре и новинаре
онако како то раде с бирачима и политичким опонентима.
Д. В.

Зоран Т. Поповић

• Пропустио сам га кроз шаке. Руковали смо се!
• Добио је и пету ћерку заредом. Није уопште креативан.
• Народ не би лајао против власти да не води пасји живот.
• Да поглед може да убије, моја жена би данас била злочинац, а
ја покојник.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Призор који нам фали: насмејане младе мајке с наследницима...
Лепа среда, у осунчаном центру града
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

С ОБЗИРОМ НА ОПШТУ ФИНАНСИЈСКУ СИТУАЦИЈУ,
ЗА НАС ЈЕ И ПОЗИТИВНА НУЛА ЕКСТРАПРОФИТ.
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СЕМИНАР О ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА И ИПА ФОНДОВИМА

ЛЕП ГЕСТ ЦРВЕНОГ КРСТА ПАНЧЕВО

НОВИ СТАНДАРДИ, НОВА ПРАВИЛА ИГРЕ

Пакети за Звездану

Тренинг
о механизмима
финансирања
из фондова ЕУ
14,3 милијарди евра
(200 милиона
годишње) за развој
западног Балкана
Секретаријат за заштиту животне средине, у оквиру наставка пројекта „Јачање доброг управљања на локалу”,
који спроводе НАЛЕД и Ам-

финансирања из фондова ЕУ
с посебним акцентом на области: заштита животне средине
и енергетске ефикасности.
Међу предавачима био је и
Арво Нерман, пројектни директор у компанији „FCG International”, који је говорио о
примерима добре праксе у
Финској, када је реч о изради
и реализацији програма финансираних из фондова ЕУ.
Представницима локалне самоуправе, организација, удружења и јавних и комуналних
предузећа дате су смернице за
добијање финансијских сред-

овог тренинга био је да се будући корисници боље упознају с
правилима игре, као и са „цакама” које ће омогућити пројектно финансирање из спољних
извора.
Реорганизација друштва
Да подсетимо, ИПА фондови
су део европског механизама
који треба да убрзају процес
приступања Европској унији
спровођењем систематских реформи неопходних за испуњење критеријума из Копенхагена. Постепено остваривање реорганизације друштва и приближавање Републике Србије

Обезбедити снажније власништво корисника кроз облике интегрисања
басада Финске у сарадњи с
Панчевом и Нишом, организовао је у среду, 21. јануара,
тренинг на тему механизама

става из фондова за реализацију локалних пројеката енергетске ефикасности и заштите животне средине. Крајњи ефекат

РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ

Све о Светом Сави
На Дечјем одељењу Градске
библиотеке у суботу, 24. јануара, у 11 сати, биће приређена
радионица за децу поводом
предстојећег празника Светог
Саве. Том приликом ће Јована
Кулаузов Реба, ауторка сликовница о Немањићима и
Михајлу Пупину, одржати

предавање и представити сликовницу о Светом Сави. Након тога ће учесници јести переце и цртати Светог Саву, а
ти радови ће бити изложени у
библиотеци. Организатори
програма су Градска библиотека и удружење „Лас хентес”.
Д. М.

Европској унији обезбедиће
привлачније економско окружење које ће деловати као покретач бржег економског и
друштвеног развоја. Недавно је
урађен стратешки програмски
документ „Национални приоритети за међународну помоћ
Републици Србији за период
2014–2017. године, с пројекцијама до 2020. године”, који ће
омогућити већу усклађеност
међународне помоћи с националним приоритетима, како би
донаторске интервенције биле
комплементарне с националним приоритетима и јавним
издвајањима из државног буџета за спровођење стратешких реформи.

НЕ ТРПИ НАСИЉЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈУ.
НЕ СТИДИ СЕ. НЕ ЋУТИ. ПРИЈАВИ. ПОТРАЖИ ПОМОЋ.

Претприступна помоћ земљама је јединствени инструмент који обједињује све програме помоћи државама, будућим чланицама велике
европске породице. Он има
два главна циља: да пружи помоћ у испуњавању политичких и економских критеријума и оних који се односе на
усвајање правних тековина
ЕУ и да се изграде административни капацитети и да се
ојача правосуђе.
Одредбе и процедуре
Недавно је ЕУ усвојила нови
оквир за претприступну подршку Европске уније за период
2014–2020. Најважнија новина ИПА 2 програма је њен
стратешки фокус. Према речима Гордане Лазаревић, експерта за европске интеграције
и предавача у панчевачкој радионици, реч је о стратегијском документу за период од
седам година.
– Он ће обезбедити снажније власништво корисника кроз интегрисање њихових унутрашњих реформи и
развојних планова у приоритете који ће бити предмет
подршке ЕУ. ИПА 2 има циљ
да се спроведу реформе у
оквиру унапред дефинисаних сектора који су уско повезани са стратегијом проширења, као што су демократија и управљање, владавина права или раст и конкурентност – рекла је Гордана
Лазаревић.
Европски парламент и
Европска комисија усвојили
су сет законских аката који
су неопходни за спровођење
програма. Успостављени су
инструменти претприступне
подршке, дефинисани су циљеви, специфична правила,
опште одредбе и процедуре
за реализацију. Основ за коришћење 14,3 милијарди
евра (200 милина годишње)
намењених Западном Балкану и Турској, представља
потписивање оквирног споразума који се закључује између Комисије и државе кориснице ИПА 2 фонда и односи се на целокупни седмогодишњи период и на свих 5
области подршке: развој
приватног сектора; енергија
и енергетска ефикасност; саобраћај; заштита животне
средине и социјална инфраструктура.
З. Станижан

ПОЛИЦИJА:

192
ХИТНА ПОМОЋ:

194
АУТОНОМНИ ЖЕНСКИ
ЦЕНТАР – СОС ТЕЛЕФОН
ЗА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА:

011/266-2222
WWW.WOMENNGO.ORG.RS

ПРИЈАВА НАСИЉА
У ШКОЛИ:
ЗАШТИТИ СЕБЕ. ЗАШТИТИ НЕКОГ ДРУГОГ.
НЕ СМЕ ДА СЕ ПОНОВИ! НЕ СМЕ НИ ДА СЕ ДЕСИ!

0800-200-201

Црвени крст Панчево придружио се акцији хуманости
и солидарности за помоћ
Звездани Јурици, десетогодишњој девојчици која болује од Батенове болести, о којој је „Панчевац” у више наврата писао. Представници

Црвеног крста посетили су
Звездану у уторак, 20. јануара, и уручили јој пакете пелена, средстава за личну хигијену и дезинфекционих
препарата који су девојчици
неопходни за свакодневну
употребу.
И. П.

ПРИРЕДБА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КОТЕЖ

Добровољни прилози
за Драгану Раданов
Чланови Месне заједнице Котеж поводом прославе Светог
Саве, који се обележава као
школска слава, организоваће
у понедељак, 26. јануара, од
18 сати, у просторијама Месне заједнице приредбу. У
програму ће учествовати
предшколци из вртића „Славуј” и „Бајка”, као и ученици
нижих разреда основних
школа „Стевица Јовановић” и
„Васа Живковић”. Манифе-

стација ће имати хуманитарни карактер, па ће посетиоци
моћи да оставе добровољни
прилог за лечење наше четворогодишње суграђанке Драгане Раданов. Она почетком
фебруара треба да оде у специјализовану новосадску клинику на редовну контролу и
ласерски третман очију, а
Драганиним родитељима за
тај подухват недостаје око 50.
000 динара.
И. П.

„ПЕНТАКСИМ” СТИГАО У ДОМ ЗДРАВЉА

Дозе за децу
Петовалентна вакцина „пентаксим”, која је од прошле
године бесплатна за сву децу,
стигла је прошле недеље у
Дом здравља Панчево. Ово
цепиво је целе претходне године било дефицитарно и
није га било у здравственим
установама, а ни у
апотекама. Према
речима др Светлане Јовановић, педијатра и кородинатора за имунизацију Дома здравља
Панчево, та установа је добила 150
доза „пентаксима”,
а вакцинација је
почела у понедељак, 19. јануара.
Бесплатна цепива
намењена су, како је предвидео Републички фонд за
здравствено осигурање, бебама које су се родиле после 1.
новембра 2014. године. То
значи да ће родитељи малишана који су почели да примају вакцину „пентаксим”
(даје се у три дозе) морати и
даље да је купују и издвоје
око 3.500 динара по дози.
За вакцину „пентаксим” се
каже да је добра за децу јер се
њоме малишани штите од пет

врста болести: дифтерије, тетануса, великог кашља, дечје
парализе и хемофилус инфлуенце типа б. Како је објаснила др Светлана Јовановић,
прва доза цепива даје се бебама с два месеца, затим четири
недеље касније и још једном

након месец дана, док се ревакцинација спроводи када
дете наврши годину и по дана.
Докторка наводи да у Дому здравља тренутно има
довољно доза петовоалентне
вакцине и да се још једна испорука цепива очекује крајем месеца, као и да ће се та
установа потрудити да снабдевање буде редовно како би
се процес вакцинације континуирано спроводио.
И. П.

ОВЕ НЕДЕЉЕ У „АПОЛУ”

Антипротивни викенд
Дом омладине Панчева за
претпоследњу недељу јануара најављује веома занимљив програм. Најпре ће у
четвртак, 22. јануара, од 20
сати, у „Аполу” гостовати
чувени словеначки кантаутор и перформер Марко
Брецељ. Улаз на концерт је
бесплатан.
Дан касније, у петак, 23.
јануара, у 21 сат, на истом
месту гостује Мики Радоје-

вић, фронтмен панк-рок
бендова „Sixpack” и „Човек
без слуха”, који ће том приликом промовисати своју
збирку песама „Оловке изломљеног срца”. После промоције следи свирка, а улаз
на цео догађај је 100 динара.
Већ наредног дана, 24. јануара, од 21 сат, наступају
бендови „Бриганд”, „Сељачка
буна” и „Sharks, Snakes & Planes”.
Д. М.
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СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

СУМЊА НА КОРУПЦИJУ И КРИМИНАЛ
За набавку лекова
утрошена 1,31
милијарда динара
без процедуре јавне
набавке
Појефтињење лекова
је обмана јавности
ФОРУМ ЖЕНА СПС-а

Предавања
се настављају
Форум жена панчевачке
филијале Социјалистичке
партије Србије, почев од 28.
јануара, у просторијама
странке у Улици Жарка Зрењанина наставља организовање предавања из многих
области „важних за функционисање града и друштва у
целини”, каже се у саопштењу те организације. Ови сусрети ће бити образовног
типа, отворени за све грађане, а у СПС-у најављују да
ће на њима учествовати
„низ квалитетних стручњака
из различитих домена”.
Предавања ће бити темат-

ски везана за важне датуме,
а одржаваће се сваке друге
среде у 18 сати.
Форум жена напомиње да
је то само део планираних
активности којима ће се бавити, без обзира на то да ли
је реч о изборној години или
не, а најављује и различите
хуманитарне акције, као и
прикупљање књига за школске библиотеке у сеоским
срединама. Све ове акције,
каже се у саопштењу, организоваће се координирано
са омладином СПС-а, Удружењем Крајишника и Фитнес клубом „Флекс”.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Градски одбор Српске радикалне странке, на конференцији за новинаре одржаној у
уторак, 20. јануара, поставио
је питање има ли овај град
стручњаке који би могли да
буду директори овдашњих
здравствених институција.
Одговарајући на то, Петар Јојић, председник Окружног одбора СРС-а, навео је да око
700 панчевачких лекара и
фармацеута не могу да буду
први људи тих установа само
због страначких привилегија.
– Ми тражимо да државни
органи, криминалистичка полиција и јавни тужилац изврше провере набавке лекова.
Државна ревизорска институција је још у фебруару 2013.
године поднела прекршајне
пријаве против девет лица с
територије Јужнобанатског
округа, а ти поступци су још
увек у току. У том налазу су
именовани сви они одговорни, који су супротно закону и
подзаконским прописима закључивали уговоре и вршили
набавку само фактурисањем,

Евет-ефендије
Некада давно, открио нам је Иво Андрић, на турском
двору је постојала једна нарочита функција, коју је обављао евет-ефендија. Његов посао био је да ћути и само
климањем главе потврђује све оно што султан изрекне. И
није то био нимало лак задатак. Климатати главом без
везе, као коњ зобницом, могао је свако. Али да би се климало с мером и разумевањем, где би дубина и учесталост
климоглава зависиле од дубине и значаја султанове мисли, могао је само неко ко добро познаје прилике на двору, у царству, а и шире.
На српском двору ово радно место данас званично не
постоји. То, међутим, никако не значи да у савременој
Србији не постоји евет-ефендија. И то не један. А с растом популарности домаћег владара нагло се увећао и
број оних који за улогу евет-ефендије морају да се изборе у конкуренцији с буљуком оних из другог ешалона који у томе виде прилику за додворавање, напредовање и
личну корист.
Због свега тога
ни голи климоглав више није довољан. Мора се и
говорити. Били
смо чак у прилици да чујемо како
важнији овдашњи
дворјани критикују Дачићеву коалициону тевабију да недовољно гласно подржава напоре премијера и
мере које он предлаже, док се они
убише понављајући мантру о напретку, инвестицијама и
бољој будућности.
Чинодејствовање наших савремених евет-ефендија
разгранало се и по институцијама. Зна се ко је задужен
за климање у парламенту, ко пред камерама, а ко у медијима. Истина, догоди се повремено и да задужени
евет-ефендија направи понеки фаул. Као онај несрећник
из „Информера”, са ординарним лажима о извесном
Џамбу из Обреновца и Колинди из Хрватске, а таман је
био на путу да постане главни режимски баја у тој дворској свити.
Срби не би били Срби да нису дали и свој сопствени допринос овој османлијској умотворини: извршена је демократизација поменуте функције. Па сад сваки евет-ефендија има свог евет-ефендију! Ко је пажљиво посматрао
Небојшу Стефановића, министра унутрашњих послова,
на пример, и његове конференције за новинаре, могао је
у групи људи што као икебана стоје иза њега да уочи човека који уредно клима главом док Небојша говори.
И тако, по оној средњовековној максими да је „вазал
мог вазала и мој вазал”, односно народној изреци „и мој
слуга слугу нађе”, дошли смо до напредне демократске
праксе да код нас и евет-ефендије имају своје евет-ефендије.
Уколико се тако настави, бринемо се, због свеопштег
климања народу могу почети да страдају вратни пршљенови, а на крају ће попустити и кичма.

Јојић: „Позивамо градоначелника да спречи постављање страначких кадрова”
а без одређених процедура,
без конкурса, без тендера и тако су набавили робу и лекове у
износу од 1,31 милијарду динара – рекао је Јојић.
Он је подвукао да је таквим
фактурисањем, и то претежно приватним фирмама и
добављачима, прекршен закон и да се због тога „не може
искључити корупција и криминал”. СРС се управо због
тога, према Јојићевим речима, обраћа јавности и упозорава да је ту реч о пословању
„партијских кадрова” доведених са стране – из Чачка и
Ужица.

И заиста, из налаза државног ревизора види се да је, на
пример, само Мирјана Пузић,
тадашња директорка овдашње
Апотеке, у 2011. години за набављене лекове фактурисала
јужнобанатској филијали Републичког фонда за здравствено осигурање чак 593,5 милиона динара, а да за то није био
спроведен поступак јавне набавке. Сличан прекршај, по
налазу ревизора, направили су
и директори апотека у Вршцу,
Алибунару, Белој Цркви, Ковину, Ковачици и Опову.
– Понашање садашњег директора Апотеке Панчево – одбија-

ње да стави на увид јавности податке о запосленима није примерено. Позивамо градоначелника и градску власт да обрате
пажњу на пословање Апотеке и
да убудуће спрече постављање
страначких кадрова на кључна
места, и то не само у здравству.
Нема контроле, а тврдим и да је
ово што се сада говори о појефтињењу лекова обмана јавности.
Зашто је 125 лекова скинуто с
позитивне листе, па сада грађани морају да их купују? Ово је
пљачка – закључио је Јојић и додао да се слична ситуација не
памти од увођења вишестраначког система до данас.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Крајем године нови општи избори?
– Градски одбор Демократске
странке Србије у Панчеву је
већ дуги низ година један од
најбоље организованих одбора, а моја посета је усмерена
на то да се отклоне само неке
ствари које су биле препрека
за још боље позиционирање у
граду – рекао је Миленко Јованов, потпредседник ДСС-а
и народни посланик у војвођанском парламенту, у среду,
21. јануара, након посете овдашњој организацији те
странке.
Он је оценио да у будућем
деловању на локалном нивоу,
после споразума ДСС-а и По-

крета „Двери”, „не би требало
да буде проблема”, без обзира
на то што је ова странка у панчевачкој владајућој коалицији, док су „Двери” у опозицији.
– Неког заједничког рада ће
сигурно бити, али ми још увек
нисмо формално завршили
окупљање свих оних који желе
да приступе овом нашем блоку. Што се СРС-а тиче, њихов
лидер је јасно рекао да они
увек самостално излазе на изборе и та тема више није отворена. Мислим да би чак и било оптимално за националне
странке у Србији да иду у две
колоне, јер би тако било за-

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Ако буде воље,
биће и новца
„Докле ћемо сви ми зависити
од добре воље и могућности
појединаца?”, пита се Покрет
„Двери”, реагујући на стање у
коме се налази здравство у
Панчеву и целој земљи. Подстакнути невољама породице
Јурица и чињеницом да су родитељи деце с тешким обољењима често препуштени сами себи,
„Двери” указују на
то да је нашој малој
суграђанки (за куповину специјалног
кревета од 90.000
динара) помоћ опет
стигла од добрих
људи.
„Да ли је 90.000 динара велики износ за оне који у буџету града за разне пројекте (чувени стони фудбал у природној величини и слично), као и
потребе невладиних организација (а већина НВО служе
ЕУ пропаганди), потроше
144.968.252 динара? Изгледа
да јесте”, пише у саопштењу
овог покрета.
„Двери” подсећају и да њихови покушаји да помогну у

решавању нагомиланих проблема у нашем граду нису наилазили на разумевање градске власти.
„Када смо поднели иницијативу у виду ’Породичне декларације’, градски оци су више тражили начин да избегну
расправу о овом документу
него што су се
потрудили да га
прочитају. Жао
нам је због тога,
јер трпимо сви
ми, грађани Панчева. А да су погледали
документ, видели би
да је једна од десет тачака била и оснивање
фонда за подршку породицама у лечењу болесне деце, који би био финансиран из градског буџета и од донација”,
каже се у саопштењу.
Због свега тога „Двери” моле градску власт да на наредној седници Скупштине по
хитном поступку усвоји поменуту декларацију, сматрајући
да ће се и новац наћи „ако има
воље”.

хваћено читаво бирачко тело
– каже Јованов.
О вероватноћи да се ове године на изборима поново про-

верава воља грађана, потпредседник ДСС-а је рекао:
– Ја се надам да ћемо ове године имати републичке изборе, јер је ситуација све гора и
гора, а грађанима није речено
шта их чека, да ће бити смањења плата и пензија, да ће се
продавати „Телеком”, а да ће
се за сваку одлуку у овој земљи
питати Брисел. Покрајински
избори висе у ваздуху, а СНС-у
и СПС-у више није у интересу
да иду на обарање Покрајинске владе. Што се тиче локалних избора, мислим да ће они
бити у редовном термину. А
све гласније се говорка и о томе да нас крајем године очекују општи избори и ми ћемо их
дочекати спремни.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Оркестрирана хајка
на министра Вулина
Због реформске политике и
борбе за економски опоравак земље Градски одбор Покрета социјалиста пружа пуну подршку
премијеру Александру Вучићу и
министру Александру Вулину,
председнику те странке.
„Градски одбор осуђује бескрупулозне покушаје и оркестрирану хајку
која је кулминирала последњих
месеци с циљем
да се укаља углед
министра Александра Вулина.
Александар Вулин исказује политичку храброст, поузданост у партнерским односима и спремност
да преузме одговорност; то су
одлике правог политичара који успешно води ресор који је
социјално најосетљивији. Покрет социјалиста је странка
која је на страни најугроженијих категорија становништва
које су изузете из мера штед-

ње, обесправљених и социјално угрожених и сиромашних
људи, посебно оних који су
оштећени у приватизацијама
током претходних година”,
каже се у саопштењу ове партије.
Грађани морају бити свесни
да се мора штедети, јер је „реч
о мерама за спас Србије”, подвлачи Градски одбор. Колико
год то било болно,
„људи ће моћи да виде много више километара пута, имаће
много боље пруге, више инвестиција, више отворених фабрика и нових радних
места и неупоредиво већу
привредну активност”, истиче
Покрет социјалиста.

Страну припремио
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ЛОКАЛНА ВЛАСТ ИПАК СТАБИЛНА

ЗАСАД НИШТА ОД ПРЕВРАТА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Ђон-образ
Пише: Милош Васић

Покушаји „куповине”
одборника ДС-а ради
промене власти
Сушец: Нема наређења
из централе СНС-а да се
прави другачија
коалиција
Дежурна локална политичка тема
последњих недеља је амбиција једне
групе чланова Српске напредне
странке да прекомпонују градску
власт.
Незваничне информације из кредибилних извора говоре о томе да
иза ове идеје стоје извесне нижерангиране особе из централе СНС-а, али
није јасно кога оне заправо представљају и да ли је то званичан став
странке или се ради о акцији чије
узроке и позадину није баш лако
разумети.
Према изворима „Панчевца”, требало би да се догоди обрнут процес
од оног који смо видели у јуну 2013,
односно да из власти буде избачена
Демократска странка, а да се у њу
врати СПС. Све остале чланице владајуће коалиције задржале би своје
позиције.
Звучи једноставно, али није тако.
Наиме, након одласка демократа,
које имају 18 одборника, остала би
велика „рупа” у локалној власти коју
социјалисти свакако не би могли да
„закрпе”, поготово након што је недавно из те странке иступило троје
одборника, па се заједничка одборничка група СПС-а и Јединствене
Србије свела на петоро представника. Вероватно су због тога локални
„извођачи радова” полуанонимних
наручилаца из Београда недавно покушали да врбују неколико одборника ДС-а.

Није познато шта им је понуђено
уколико пристану да пређу у редове
напредњака, али се зна да су с њима
о томе разговарали директори или
чланови руководстава градских
предузећа у којима су ови одборници запослени. Резултати ове акције
засад нису видљиви, па зато треба
пажљиво пратити наредна скупштинска заседања.
Весна Мартиновић, шефица одборничке група ДС-а, изјавила је како јој није познато да постоје било
какве активности за прекомпоновање панчевачке владајуће већине.
Жељко Сушец, повереник СНС-а
за Панчево, био је изричит у тврдњи
да су све информације о промени
власти обичне кафанске приче, те да
не постоји никакво наређење врха
странке да се мења састав коалиције
у Панчеву. Он је додао како Градско
веће функционише добро и без већих несугласица, те да не постоји реални разлог за промене.
Сушец је напоменуо и да је ово
предизборна година током које се
очекује реализација инвестиција у
Панчеву на којима се радило у претходном периоду, те да не би било
мудро правити велике потресе што
би то омели. Он је подсетио да је још
у јуну 2013. отворен позив за улазак
у власт свим парламентарним странкама и политичким групама које желе да помогну Панчеву. Рекао је да
се на тај позив одазвао само Мирко
Николић, који је с још две одборнице крајем 2014. иступио из СПС-а.
Повереник СНС-а је с њим званично
разговарао пре неколико дана и тада
му је предочио да у власт може да
уђе када буде имао одборничку групу, али да су било какви мегаломански прохтеви потенцијалних нових
партнера апсолутно искључени.
Сушец очигледно добро памти
време након избора 2012, када је

СНС склопио многочлану коалицију
која је донела више проблема него
користи и тој странци али и Панчеву. Што се демократа тиче, њима би
вероватно одговарало да остану део
владајуће већине, али би им и опозициона улага донела неке предности пред изборе 2016. године. Наравно, питање је колико би им одборника остало верно у том случају,
но с друге стране би им омогућило
да воде јасно профилисану кампању
неоптерећену двоструком улогом
коју сада имају.
Сигурно је да би опозициони отпор у Скупштини Панчева, који сада
пружа само ЛСВ, знатно ојачао, а демократе су током једногодишњег избијања из локалне власти показале
да умеју да буду креативни и агилни
опоненти. На напредњацима је да
одлуче да ли ће Панчевцима поново
поклонити тако занимљив политички живот уместо садашње учмалости
коју повремено прекидају својим
прикривеним „дворским играма”.
Било би право освежење и цивилизацијски напредак да се страначки
окршаји из полицијских станица,
притвора и тужилаштава врате у
Скупштину и на друга легитимна
места.
Д. Вукашиновић

После четири и по месеца парализе правосуђа због обуставе рада
8.000 адвоката у Србији, Влада и
министар Селаковић ћутке су полизали оно што су изазвали и Скупштини понудили измене неколико
закона – управо онакве какве су
адвокати од почетка тражили. То се
иначе зове политичка борба, а у тој
политичкој борби министар Селаковић и његово министарство поражени су класичним нокаутом. Ту
нема ни спора, нити различитих тумачења: ствар је – к сажаљенију –
таква каква је. Правила игре била
су јасна и нису била прекршена.
Док будете читали ово, Управни
одбор Адвокатске коморе Србије
чекаће свеже одштампани примерак Службеног гласника Републике
Србије, у коме ће бити објављене
измене и допуне тих спорних закона и тиме ступити на снагу. Ако све
буде тако, од сутра ће се адвокати
појавити у судницама и све ће се
вратити на стање од краја августа
2014, када су министар Селаковић
и његова екипа покренули непотребни – сада видимо – циркус у
правосуђу. Дакле: четири и по месеца је трајала парализа правосуђа;
владајуће странке педантно су израчунавале колико то кошта, сва та
пропуштена суђења, притвори итд;
сада су то одједном заборавили и
не спомињу више. Зашто? Зато што
је власт признала кривицу, па је
сад то одједном некако незгодно.
Ако се мало подсетимо размене
аргумената између власти и адвокатуре током та четири и по месеца, забавићемо се. Главни аргумент
министра, премијера и њихових
посланика у Скупштини био је да
адвокати штрајкују зато што је то у
интересу Мирослава Мишковића,
јер да му се тако одуговлачи суђе-

ње. Затим се почело с причом да је
јавно бележништво „врхунац правне државе” итд. Било је – додуше
млитавих – покушаја да се адвокатура поцепа, али то није успело.
Правни и здраворазумски аргументи били су од почетка на страни
адвоката, закључно са скандалозним приходима намењеним бележницима, па се власт и ту мало повукла. Бележници су у том периоду
клепили шта су стигли; наводно
педесетак хиљада евра месечно
(није демантовано). На главно питање – како су смели да оснују Бележничку комору са само 92 члана
уместо прописаних најмање сто –
одговор нисмо добили никад; можда уследе и уставне тужбе које би,
ако буду усвојене, довеле у питање
валидност свих јавнобележничких
исправа сачињених у оквиру непостојеће Коморе.
Када су га – очекивано и с добрим
разлогом – посланици опозиције
прозвали због свега овога, министар
Селаковић имао је само три одговора: као прво, Влада је, ето, постигла
компромис и шта сад хоћете; као
друго, шта хоћете ви са само шест
одсто подршке бирачког тела; као
треће, изнад Бановине у Новоме Саду лепрша се бела застава предаје.
Нису га то питали; питали су га хоће ли поднети оставку сада кад се
дефинитивно компромитовао и
пристао на све захтеве адвокатуре.
Надмени, арогантни и радикалски бахати министар Селаковић
има ђон-образ, модерније речено
– тефлонски образ: штогод баците
на њега само склизне. Знамо ми
од почетка да су главна погонска
горива ове власти пасјалук и ароганција, али овај скандал са адвокатуром не би смео да прође без
политичких последица.

НАША АНКЕТА
КАКО ПРЕЖИВЕТИ ЈАНУАР?

Тешко, али мора се

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

Нема више џаба тезги

Неко ће убудуће морати
да плаћа „Зеленилу”
дневни закуп продајних
места
Градско веће је у уторак, 20. јуна, донело одлуку да ЈКП „Грејање” буде
једино градско предузеће које неће
морати да до краја јануара у буџет
уплати 50 одсто своје добити из
2013. године. Тој комуналној фирми
је та обавеза пролонгирана за пет месеци јер је у свом захтеву навела да
би је таква финансијска обавеза у
време грејне сезоне омела у редовном плаћању енергента „Србијагасу”.
Већници су одобрили „Зеленилу”
да убудуће наплаћује монтажне тезге

када се оне користе на различитим
градским и сеоским привредним,
пољопривредним, занатским и другим манифестацијама. Досад их је то
предузеће уступало бесплатно, а убудуће ће дневни закуп коштати 1.200
динара с ПДВ-ом. Разлози нису наведени, али би их вероватно требало
потражити у чињеници да „Зеленило” све мање зарађује на издавању
истих тих тезги на Зеленој пијаци и
бувљаку, јер се тамо број закупаца
непрестано смањује.
Градска влада усвојила је финансијске планове месних заједница
Центар и Војловица за 2015. годину.
Оне ће за потребе свог рада из градског буџета добити 2,3 милиона динара, односно 860.000 динара.
Д. В.

В. ШАЈИЋ

М. ХУСАР

Не без разлога, многи људи први
месец у години називају „најдужим”. Два новогодишња дочека, Божић и славе финансијски исцрпе
већину грађана. У празничном расположењу се потроши много више
од планираног, а онда ни сами не
знамо како да изађемо накрај с нагомиланим проблемима. Свакако,
има и оних људи који не осећају
кризу. Јануар је за многе посебан
месец, не само због почетка новог
раздобља, већ и у симболичном
смислу. Многи мисле – како нам
почне година, такав ће бити и њен
остатак. Било како било, сви рачуни
се морају измирити. Када и како? О
томе ћемо...
ВИД ШАЈИЋ,
пензионер:
– Мислим да овде није реч о томе
како преживети јануар, већ и све
остале месеце у години. Код већине
суграђана је много лоша ситуација и
то није непознаница. Ипак, већина
нас се још увек некако сналази, па ће
се тако завршити и овај месец. Одричемо се много тога и то је један од
начина да се кућни буџет не оптерети превише. Одрекли смо се цигарета, алкохола, одласка у кафану и тако редом.

М. ФАРАГА

И. ГИГОВ

МОНИКА ХУСАР, пи-ар менаџерка
Културног центра:
– Не жалим се, а шта ми и вреди. Заправо, трудим се да се што мање жалим. Што би се рекло – сви смо у
истом сосу, па треба бити сналажљив и
на добар начин пребродити сваки проблем. Можда је решење у сталној активности, јер човек док ради мање мисли на потешкоће, а кад више радите,
постоји могућност и за већи приход.
МИША ФАРАГА, синдикалиста:
– Сад је касно за кукање. Када смо
прошле године говорили да ће настати ови проблеми и беспарица, па позивали људе на протесте, грађани наше земље се нису одазвали. Нажалост, неће нама само јануар бити
проблем, јер већ дуже време живимо
у оскудици, а томе се не назире крај.
Сад је јануар актуелан, па се говори о
њему, али финансијски проблеми ће
се наставити у овој години.
ИВАН ГИГОВ, гимназијалац:
– Није толико тешко. Многи говоре о трошењу новца и издацима који
су нас снашли током прошлих дана.
Ипак, мислим да сви они који су
празнике дочекали у кругу породице
и нису тако лоше финансијски прошли. Јануар је и прилика да укућани

Д. ПЕТКОВСКИ

Р. РАДОСАВЉЕВИЋ

буду што више заједно, а то је највећа лепота коју доноси почетак године. Исто тако, за нас младе често је
довољно само добро друштво за квалитетан провод. Мислим да наша генерација није превише захтевна.
ДАНИЦА ПЕТКОВСКИ, домаћица:
– Могу слободно рећи да је јануар
најтежи месец у години, кад је реч о
финансијама. Из познатих разлога
потроши се много новца. Ми смо
имали славу пред нову годину, па су
уследили остали празници и сада је
баш тешко стићи до краја месеца.
Тешко је, али мора се издржати. Можда би нам било лакше да падне
снег. Према неким прогнозама, можда се ових дана баш то и деси.
РАДОМИР РАДОСАВЉЕВИЋ,
грађанин Панчева:
– Врло тешко. Само се присетите
дочека једне, па друге нове године, а
затим су уследиле славе. Дефинитивно, када је реч о финансијама, јануар је најпроблематичнији месец у
години. Треба узети у обзир да су ионако ниске плате сада још ниже.
Многи су на ивици егзистенције и
ситуација је заиста незавидна. Сналазе се људи како ко зна.
Анкетирао С. Дамјанов
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ЕКОНОМИЈА
НАГРАЂЕНЕ НАЈУСПЕШНИЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦЕ

Пет жена за пример
Међу лауреатима
и Зора Малајмаре из
Новог Села
На Пољопривредном факултету у Новом Саду у петак, 16.
јануара, уручена су признања
женама које се успешно баве
ратарском производњом на
својим имањима. Овај скуп
организовао је факултет, а
кандидаткиње су предложиле
војвођанске редакције и новинари који се баве пољопривредом.
За постигнуте резултате у
раду награђене су Зора Малајмаре из Банатског Новог Села,
Маријана Плавшић из Бачке
Паланке, Жужана Сабо Нађ и
Марија Мозеш из Бечеја и
Станија Рогуља из Чалме код
Сремске Митровице.

Професор Милан Поповић,
декан Пољопривредног факултета, истакао је како ратарство није нимало лако, те
да су ове жене на себе преузеле велику одговорност и ризик кад су одлучиле да се баве тим послом и додао како
су награђене пољопривреднице узор и охрабрење за све
друге жене које живе на селу.
Доцент др Драгана Латковић изнела је податак да је готово 129.000 жена у Србији
уписано у регистар пољопривредних газдинстава и оценила да оне морају добити исти
статус као било које друге за-

послене жене, што подразумева добијање законског
права на боловање, дечји
додатак, бањско лечење и
све остало.
Током ове свечаности најављен је стручни скуп „Добар дан, домаћине”, који ће
на овом факултету бити
одржан у четвртак, 22. јануара. Полазници ће моћи да
од предавача чују савете за
предстојећу пролећну сетву, као и корисна упутства
о рентабилној ратарској
производњи и повећању
приноса.
Представници Покрајинског секретаријата за
пољопривреду упознаће
произвођаче са овогодишњим конкурсима на којима ће моћи да се добије помоћ за куповину ораница и

за сточарску производњу.
На маргинама скупа биће
вођене расправе о применама Закона о финансирању пољопривредне производње, изменама Закона о
земљишту, те о још неким
прописима.
Уз новосадски Пољопривредни факултет, организатори семинара „Добар дан,
домаћине” су Унија пољопривредних произвођача из
Сремске Митровице, Асоцијација пољопривредника
из Новог Сада и „Новосељански паори” из Банатског
Новог Села.

НОВА БУРА ЗБОГ ДРЖАВНИХ ЊИВА

СТОЧАРИ–РАТАРИ 65:35
Банатски паори
оптужују власт да
фаворизује тајкуне
Фармери добили
више земље по
налогу министарства
Чланови Банатске асоцијације пољопривредника „Банатски паори” с територије Панчева у неколико наврата су
изразили незадовољство надлежном градском Секретаријату због програма коришћења државних ораница по коме
ће бити спроведена наредна
лицитација. У саопштењу издатом почетком ове недеље та
асоцијација је оценила да држава мање произвођаче ставља у потпуно неравноправан
положај с великим системима
и тајкунима, јер паорима укида досадашње субвенције, а
латифундистима помаже на
различите начине. Један од
њих је, сматрају „Банатски
паори”, давање великих површина плодне државне земље
малом броју сточара у Панчеву, а пре свега фирмама из
„Алмексовог” система.
Марко Бојтар, члан Управног одбора Банатске асоцијације и председник удружења
„Доловачки паори”, објашњава да није у реду то што је панчевачка Комисија за израду
Годишњег програма коришћења државне пољопривредне
земље од 11.808 хектара чак
7.338 хектара резервисала за
сточаре и власнике система за
наводњавање и одводњавање,
док свим панчевачким ратарима остаје да расподеле свега 4.470 хектара.
– Ми смо предлагали да ратари и сточари добију по пола,
али то није уважено. Не бисмо
се чак ни због тога бунили да
је земља по основу држања
стоке дата маси фармера, а не
неколицини њих. Од око 6.200
хектара намењених сточарима, 5.500 хектара добиће
„Стари Тамиш” и „Качарево”
(у власништву „Алмекса” Мирослава Алексе – прим. аут.).
Оно што остаје ратарима неће
бити довољно да задовољи њи-

ОБНОВЉЕНИ ПРЕГОВОРИ
СИНДИКАТА И ВЛАСТИ

Нови почетак,
старе наде
Могућ договор
о висини топлог
оброка, регреса
и основне зараде
Нови преговори о тексту територијалног колективног
уговора за јавна и јавна комунална предузећа између
репрезентативних синдиката и локалне власти почели
су у петак, 16. јануара. Претходни су пропали након сукоба градоначелника Павла
Раданова и синдикалиста, о
чему смо раније писали.
Миланко Бодирога, председник Већа савеза самосталних синдиката Панчева,
изјавио је да је овог пута на
столу предлог текста који је
доставила Градска управа, а
не синдикати, као што је то
први пут био случај.
– Претходни преговори су
прекинути у тренутку када
се очекивало да буде донет
нов закон о раду, а овај
предлог је усклађен с тим
прописом. Запосленима у

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

јавним и комуналним предузећима могу поручити да
смо врло близу постизању
договора о висини износа
топлог оброка и регреса, а то
важи и за начин обрачуна
основне зараде. Несугласице међу преговарачима засад постоје у вези са стеченим правима радника која
проистичу из општих аката
предузећа и уговора о раду,
као што је проценат зараде
који запослени добијају за
време боловања. Ми предлажемо да се ту ништа не мења, јер су постојећа решења
донели послодавци, а она
одговарају радницима – рекао је Бодирога.
Он је додао како се нада
да ће овај предлог бити уважен, што би омогућило да
ове одредбе буду унете и у
колективни уговор. Крајњи
рок за доношење нових општих аката предузећа је 29.
јануар, а Бодирога се нада да
ће до тада бити усаглашен и
потписан и територијални
колективни уговор.
На почетку ових преговора, баш као и претходног пута, чини се да постоји разумевање двеју страна. Запосленима остаје нада да ће исход бити потпуно другачији.
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хове потребе, јер је реч о парцелама међу којима има оних
чији су делови обрасли у трску
или су необрадиве утрине и
мочваре – рекао је Бојтар.
Он је додао да је посебан
проблем то што ће се у појединим катастарским општинама лицитирати парцеле од
стотинак хектара, па остали
паори у тим селима готово да
неће имати шта да закупе.
– Предлагали смо Зорану
Кнежевићу, директору Управе
за земљиште Министарства
пољопривреде, да се лицитационе табле ограниче на око
20 хектара, као што је случај у
Ковачици и Зрењанину. То би
омогућило свим ратарима да
дођу до државних ораница.
Кнежевић је дао усмену сагласност на наш предлог, али
видимо да у програму то није
спроведено – навео је наш саговорник.
Бојтар каже да је Маја Прекић, чланица Градског већа задужена за пољопривреду, изашла у сурет „Банатским паорима” и дозволила проверу документације како би се утврдило да ли је „Стари Тамиш”
сада добио земљу на основу
истих грла стоке за која му је
она додељена и 2012, а тај уговор још увек није истекао. Из-

нео је и сумње да је „Долово”
добило више ораница него
што има стоке. Бојтар је рекао
да је Републичкој пољопривредној инспекцији пријављено неколико произвођача који
су бесправно ушли у њиве и
поорали их пре спровођења
лицитације и затражено је да
то буде третирано као кривично дело, како закон и прописује. Навео је да је од истог органа затражено да провери шта
ће трактори „Старог Тамиша”
на земљи која је по праву приоритета припала живинарској
фирми „Тимкок” из Банатског
Новог Села.
Маја Свирчевић Прекић
објаснила је да је програм направљен у складу са законом
и налозима државне Управе
за пољопривредно земљиште.
– Комисија је заузела став
да власници стоке добију 80
одсто земље која им по закону
припада на основу сточног
фонда, а то је један хектар за
свако условно грло. Сточари
су били бесни због тога, али су
пристали. Међутим, Управа је
наредила да им се да максимум оценивши да земље има
довољно за све – рекла је Маја Свирчевић Прекић.
Она је додала да су власници фарми ранијих година до-

бијали и свега 60 одсто површина које им припадају по закону, али је то тада Министарство дозвољавало. „Панчевац”
је раније објавио незваничну
информацију да је „Алмекс”,
корпорација која има око
10.000 хектара сопствене земље, вршила велики притисак
да њене фарме добију што више државних њива. Према нашим сазнањима, у Градској
управи није било разумевања
за тај захтев, али су очигледно
више инстанце биле мекшег
срца и шире руке.
Ова чланица Већа навела је
да је просечна површина парцела које ће ићи на лицитацију 33 хектара, те да никада раније није била мања. Објаснила је да је на тај начин направљен компромис између захтева Министарства да просек
буде 50 хектара и ратара који
су предлагали да површина
лицитационих табли буде око
20 хектара.
Маја Свирчевић Прекић је
најавила да је Секретаријат
успео да договори састанак
незадовољних ратара и представника Управе за земљиште
за петак, 22. јануар. Тада ће
представници државе размотрити све примедбе и предлоге паора.

АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Представљен Закон о планирању и изградњи
Различите
недоумице месец и
по дана пре почетка
примене прописа
Представљање најзначајнијих
новина Закона о планирању и
изградњи, који ће ускоро ступити на снагу, организовано у
четвртак, 15. јануара, у Регионалној привредној комори
Панчево, привукло је бројне
представнике локалне самоуправе и градских предузећа.
О тој теми говорио је Аца Поповић, саветник председника
Привредне коморе Србије и
члан радне групе за израду
тог прописа.
Он је као најважнију новост
истакао могућност да инвеститор на једном месту у државној управи заврши све
неопходне послове у вези са
издавањем сагласности и дозвола које треба да добије – и
то у строго прописаним законским роковима. Поповић
је додао како не треба очекивати да то почне одмах да
функционише онако како је
прописано због недовољне
техничке опремљености државних органа, као и нових
послова и обавеза које им Закон намеће.
– Друга важна ствар јесте то
што је прописано да се сви

захтеви подносе у електронском облику. Они се на исти
начин допуњују ако је то неопходно, али се и прати шта се с
предметом дешава, такође у
строго прописаним роковима.
На тај начин се избегава корупција, која се везивала управо за ове послове. Ниједан инвеститор не жели да себи ствара додатни трошак тако што
ће некога корумпирати, већ је
извор корупције државна
управа. Они су морали да „интервенишу” новцем како би
избегли вишегодишња одлагања решавања предмета, а то би
сад требало потпуно да се промени – очекује Поповић.
У важне помаке које је Закон донео он је убројао и то

што ће за поједине инвестиције моћи да се издају локацијски услови на основу урбанистичких планова вишег реда, па улагачи неће морати да
чекају израду низа планске
документације као сада. На
тај начин ће у неким случајевима бити убрзане процедуре
издавања дозвола уместо да
држава одбија инвеститоре
због сопствених пропуста.
Слушаоци из Градске управе, Дирекције за изградњу и
уређење Панчева и других
предузећа изнели су низ недоумица и примедби у вези с
тим како ће неке законске одредбе уопште бити примењене и шта ће бити са инвестицијама започетим по старом

пропису које евентуално не
испуњавају захтеве новог Закона о планирању и изградњи.
Неки учесници расправе изнели су и зебњу да неопходна
подзаконска акта од којих се
очекује да прецизније дефинишу овај пропис неће бити
донета до краја марта, како је
нејављено.
Поповић је обећао да ће
надлежном министарству пренети захтев да се пре ступања
овог прописа на снагу организује састанак на коме би нека
од ових питања била расправљена, а представници јавног
сектора из локала били у прилици да ставе своје примедбе.
Он је додао да би до тог састанка морало доћи што пре
како би могући проблеми били избегнути и навео да подзаконска акта морају бити
што прецизнија, јер је наша
државна управа „врло непрагматична”, па избегава да се
бави предметима који захтевају флексибилније тумачење
прописа.
Такође је оценио како је Закон помак набоље у овој области, али је и додао да он неће
бити довољан без измене низа
сродних прописа. Поповић је
рекао како се нада да ће министарство које води Зорана
Михајловић имати снаге да
тај посао доведе до краја.

РАЗВОЈНИ ПЛАН НИС-а

ПРИЧА О ДВА ГЕНИЈА

ПАНЧЕВАЧКО ГОРИВО ЗА
ГРУПУ „СТРИЖИ”

За бољи свет

Увођење технологија
за уштеду енергије
Дубока прерада
у нашем граду
Недавно је Одбор директора
НИС-а усвојио бизнис-план
компаније за 2015. годину.
Према том документу, приоритет у развоју НИС-а у 2015.
години биће очување стабилности пословања путем реализације програма повећања
ефикасности свих процеса и
смањења трошкова. Усвојен
је обим инвестиционог програма компаније за 2015. годину у износу од око 40 милијарди динара, што је на нивоу капиталних улагања у
2014. години.
Према речима менаџмента
те компаније, кључни задатак
у области истраживања и производње угљоводоника биће
увећање резерви повећањем
ефикасности геолошко-истражних радова развијањем
знања о геолошком моделу
Панонског басена и процена
потенцијала раније откривених структура. Када је реч о
оперативном раду на производњи угљоводоника, пажња
нафтног гиганта биће усмерена на смањење оперативних
трошкова, наставак пројекта
аутоматизације процеса и
увођење нових технолошких
решења.

Руска акро-група „кида” где год да се појави
НИС намерава да у 2015. години започне реализацију
друге фазе модернизације
прерађивачких капацитета –
изградњу комплекса дубоке
прераде у Рафинерији Панчево. За ову годину је најављено
да ће на постојећим капацитетима бити настављено увођење
технологија за уштеду енергије и технолошких решења чији
је циљ оптимизација излазне
продукције и смањење бесповратних губитака.
С друге стране, НИС је током
2014. године за 40 процената

повећао продају авио-горива
које се производи у погонима
панчевачке рафинерије. У
портфолију клијената НИС-а
налазе се и водеће светске авиокомпаније. Међу највећим купцима су „Air Serbia”, „Austrian
Airlines”, „Etihad Airways”,
„Lufthansa”, „Turkish Airlines” и
„Qatar Airways”. Млазно гориво
које производи НИС задовољава све неопходне критеријуме
мeђунaрoдних и дoмaћих
стaндaрдa зa oву врсту гoривa.
НИС-ов висококвалитетни дериват JET A-1 који производи

Рафинерија нафте Панчево у
складу је с међународним стандардом „Defence Standard 9191 Issue 7”. Прве значајне количине тог производа пласиране
су и на тржиште Румуније. У сарадњи с Министарством одбране Републике Србије, НИС је
први пут у историји горивом
снабдео војне ваздухоплове, као и
ваздухоплове „Миг 29” акро-групе „Стрижи” из Руске Федерације током одржавања војне параде и посете руског председника Владимира Путина Београду.
З. Станижан

НОВА БАЗА ПОДАТАКА

Сва еколошка удружења на једном месту
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, с циљем да
обједини податке свих правних лица која се у нашој земљи баве унапређењем заштите животне средине, обавештава све сличне панчевачке организације и удружења, као и грађане, да је
Еколошки покрет Оџака на
свом сајту www.epodzaci.org
објавио осму базу података
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еколошких удружења, покрета, друштава, савеза, фондација, научних, стручних и
других организација у Републици Србији. Објављене су
две верзије (у делу сајта ПРЕУЗМИТЕ): једна по општинама и друга по окрузима. У односу на прошлогодишње издање, у овом се налазе подаци за више од 500 нових организација и око 450 нових
интернет-адреса. Прикупља-

ње великог броја података
остварено је захваљујући финансијској помоћи Министарства пољопривреде и заштите животне средине (у
оквиру Јавног конкурса за суфинансирање НВО) и Општине Оџаци.
Поред тога, на овој вебстраници постављена је и онлајн форма за унос (измена и
допуна података), која омогућава дневно ажурирање неоп-

ходних информација. Стога
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева позива све еколошке организације, установе,
институције, средства информисања и појединце да Еколошком покрету Оџака доставе
све релевантне податке и информације о организацијама с
којима сарађују, а чијих података нема у наведеној публикацији.
З. Ст.

ОКОНЧАН ВРЕДАН ПРОЈЕКАТ У КОВАЧИЦИ

За ефикасније управљање имовином

Пројекат под називом
„Унапређење друштвеноекономског развоја кроз
ефикасно
управљање
имовином”, који представља покушај да се грађанима општине Ковачица (носилац пројекта)
и општине Алибунар (коапликант) омогући лакше
управљање имовином и ефикасније решавање имовинских проблема, недавно је реализован као део програма
„Exchange 4”, који финансира
Европска унија.
Практично је реч о попису
државне имовине и примени
географских информационих
система (ГИС), који се могу
окарактерисати као скуп база
на мапама. Помоћу те алатке
многе општине већ данас
управљају не само својом
имовином већ и објектима у
надлежности других институција. Благодети тог система
моћи ће да користе сви који
се служе интернетом. Тако се,
рецимо, подаци о општини
Ковачица већ могу видети
кад се у претраживач укуца
интернет-адреса . Кад се, након тога, на монитору укаже

банер „EU Excange4 WEBGIS”, корисник ће аутоматски бити пребачен на сајт помоћу ког се могу добити све
неопходне информације о
имовини општине Ковачица,
као и податак где се она тачно налази.
Током пројекта су евидентирана 1.962 објекта и они ће
бити предмет трансфера у
имовину општине Ковачица и
општине Алибунар, за које је
и поднесен захтев Републичкој дирекцији за имовину.

Радници обе општине прошли су обуку за спровођење
најмодернијих методологија
пописа, што су успешно применили и на терену. Поред
тога, најмање два радника из
сваког одељења Општинске
управе Ковачица оспособљена су за рад на специфичном
софтверу за управљање имовином.
Закључак је да ће ове активности помоћи у решавању нејасноћа око имовинских питања у наведеним местима тако

што ће омогућити коришћење
имовине на неупоредиво ефикаснији начин свима којима
су ти подаци неопходни.
Укупна вредност пројекта
износи око 146.000 евра, од
чега су бесповратна средства
Европске уније нешто преко
125.000 евра. Треба истаћи да
је цео посао реализовао пројектни тим у саставу: Марија
Бенка Хрјешик (менаџер пројекта), Данијел Магду (финансијски менаџер пројекта),
Вишња Стефановић Диклић
(координатор за општину
Алибунар), Борислав Вулић
(асистент из Алибунара), Зоран Клинчарски (експерт за
ГИС и базе података), Наталија Милојевић (експерт за
управљање имовином и анализу пројеката), док су радни
тим чинили Јожеф Кривачи,
Лидија Каркуш, Јозеф Хавјар,
Јанко Холош, Душан Стојков,
Дамир Јевремовић, Марина
Бенка, Дарко Кришан, Сабина Киш, Ана Хавјар и Кристијан Винка, Мартина Секулић,
Маријана Гајан Вењарски,
Николета Шимак, Ранко Стојановић, Моника Цикора
Цветковић.
Ј. Ф.

У новембарском броју часописа „Mark Twain Journal”
објављен је рад Братислава
Стојиљковића, Драгољуба
Цуцића и Зорана Пајића
„Никола Тесла и Марк Твен
– пријатељство двојице великана Златног доба” и тим
поводом, у петак, 23. јануара, у 19. 30, у читаоници
Градске библиотеке биће
одржано предавање о дружењу Николе Тесле и Марка Твена.
Реч је о заједничком тексту о весницима новог доба:
чувеном научнику, инжењеру, проналазачу и славном
књижевнику, путописцу и
сатиричару. Обојица су стекла славу током „златног доба” (енгл. The Gilded Age),
које обухвата крај 19. и почетак 20. века. Оно што их је
спојило била је љубав према
науци и проналасцима. Временом су постали добри
пријатељи, пуни међусобног
поштовања и дубоког уважавања. У студији посвећеној
дружењу два генија представљена су бројна сведочанства о њиховом пријатељству, од којих се нека чувају

у Теслиној заоставштини у
Музеју Николе Тесле у Београду – десетак фотографија
и неколико писама из кореспонденције ова два великана. Према речима аутора,
циљ рада био је да се јавности ближе представи њихово
пријатељство и открију нови,
мање познати детаљи из живота двојице заслужних људи који су својим умећем и
радом стварали нови и бољи
свет.
З. Ст.

ПИСМО „ПАНЧЕВЦУ”

И новинаре убијају,
зар не?
Десет новинара сатиричног
листа „Шарли ебдо” убијено
је у Француској! Дан жалости, скупови подршке широм света, вербална подршка највиших званичника...
Унеско у марту 2014. године објављује да је између
2007. и 2012. убијено 430 новинара! То је названо „највећим обликом цензуре”.
А у периоду од 1991. до
краја 2001. године у Србији
је чак 37 новинара и медијских радника који су радили за српске редакције убијено, киднаповано, нестало
или изгубило живот, а ни у
једном случају нису пронађене убице и киднапери.
Та хронологија зла могла
би да заузме много простора, а многи мисле да је у питању „чиста” статистика, то
јест само скуп пријављених
и приказаних података.
Неке су речи забележене,
неке уништене, неке заборављене, али је остала истина
да су људи „од пера и
писане речи”, медијски хероји, изгубили
свој живот, оставили
неутешне,
разорене
породице,
а за многима ни то
није остало: можда
само једно велико
ништа. О
начинима
прибављања чињеница у циљу објаве истине, зарад професије и стресова које су проживљавали, болестима којима су подлегли, жртвама, било каквој заштити – не можемо много рећи, јер то не знамо. А ако и знамо, боље је да
ћутимо: живот и безбедност
нису ни нама загарантовани.
Једина извесност живота јесу
смрт и плаћање пореза!
Како да живимо са овим
сазнањима? Да ли да само
читамо новине, пратимо
медијска збивања и будемо
окренути себи и својој будућности?
Учинимо бар оно што можемо: од послодаваца, политичара, законодаваца захтевајмо да правилницима о

радним местима, односно
пословима на којима се стаж
рачуна са увећаним трајањем, овој професији доделе
бар мало достојанства. И то
тако да им омогуће да остваре право на степен увећања
по коме би се 12 месеци рада рачунало као 15.
Многи то неће ни дочекати, али помозимо онима којима живот то неће ускратити, да бар остатак живота,
можда само неки месец,
проживе мирно, достојанствено, без стреса, с породицом, коју су до тада понекад
виђали, понекад сањали, а
често изгубили.
Ако су професије којима
је законодавац то омогућио,
уважавајући их све,
још додатно заштићене

бројним средствима и помагалима (помоћницима,
пратњама, блиндираним возилима, наоружањем...), изборимо се да оружје новинара буде снага истине и вера у будућност, ако је буду
дочекали.
Уместо опроштајних речи на крају посмртних говора, речи подршке и хвале које прате сличне догађаје, дајмо им слободу,
снагу да истрају и мало вере. Оно што нам несебично
дарују свакодневно док су
живи. Јер новинаре убијају, зар не?
Марија Бређан, читатељка
из Панчева
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Број превентивних гинеколошких прегледа у 2014.
повећан је за 15 одсто у односу на претходну годину
Др Слободан Овука,
директор Дома здравља Панчево

НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Д. Јоцовић

Житарица богатија
калцијумом
Овас
и зоб
су два различита назива
за исту врсту житарице
која се дуго сматрала добром храном само за животиње. Захваљујући истраживању свих њених
својстава постала је један
од најтраженијих извора
енергије и нутријената.
Зоб је богата витаминима
Б комплекса, нарочито
витаминима Б1, Б2 и Б5
и минералима: магнезијумом, калијумом, манганом, јодом, фосфором,
хлором, бакром, цинком,
ниjацином и биотином.
Та житарица садржи и
фолну киселину (витамин Б9), која учествује у
синтези ДНК и производњи црвених крвних зрнаца. Фолна киселина је нарочито важна у исхрани
трудница ради правилног
развоја плода.
Зрно овса је најбољи извор калцијума међу житарицама, те битно доприноси здрављу зуба и ко-

стију, због чега се препоручује деци и женама у
менопаузи. Сматра се да
овас снижава ниво холестерола у крви, стабилизује ниво шећера у крви,
подстиче редовно пражњење црева, спречава
настанак рака дебелог
црева, јача мишићну и коштану масу, подиже ниво
издржљивости организма,
позитивно делује на мождане функције, умањује
могућност појаве артритиса и реуматизма код
старијих особа, даје осећај
ситости и обезбеђује мирнији сан ако се конзумира
у вечерњим часовима.
Најједноставнији начин
за увођење овса у свакодневну исхрану је путем
овсене каше. С обзиром на
то да се она припрема за
само неколико минута и
да се не губе благотворна
својства, била би права
штета да уместо ње доручкујемо парче белог хлеба
премазаног маргарином.

Краљевска овсена каша
Потребно: 50 грама флокованог зрна овса или овсених пахуљица, 150 милилитара воде, 150 милилитара млека са 1,6 процената млечне масти и једна кафена кашика меда.
Припрема: Прокувајте воду и прелијте овас. Оставите пет минута да овас набубри. Прелијте млеком и ставите на шпорет на
средњу температуру. Мешајте и кувајте док се каша не згусне.
Скините са шпорета и умешајте мед. Пустите машти на вољу и
своју овсену кашу сваког дана обогатите додацима по жељи.
Можете додати свеже или суво воће, коштуњаво воће, цимет,
чоколаду...

ПРЕГЛЕД КОJИ СПАСАВА ЖИВОТ
Папаниколау тестом
промене се откривају
у најранијој фази,
када је излечење
скоро стопроцентно
Поводом Европске недеље превенције рака грлића материце,
која се ове године обележава
од 26. до 31. јануара, гинеколози апелују на жене да редовно
одлазе на превентивне прегледе како би предупредиле настанак болести. Рак грлића материце је један од водећих јавноздравствених проблема у нашој земљи, а годишња кампања се организује с циљем подизања нивоа знања и информисаности о раку грлића материце и превенцији рака. Већ дужи низ година код жена у Србији постоји једна од највиших
стопа оболевања од те врсте тумора у Европи, а велика је и
стопа морталитета. Сваког дана у нашој земљи најмање једна жена умре, а четири оболе
од рака грлића материце.
Повећан број прегледа
У Панчеву је број жена оболелих од те врсте тумора незнатно смањен. Према подацима
Службе за здравствену заштиту
жена Дома здравља Панчево, у
2012. години регистровано је
њих тридесет с дијагнозом рака грлића материце. Наредне
године је тај број пао на деветнаест, а лани је забележено да
од те болести пати осамнаест
суграђанки. Највећи број промена у ћелијама на грлићу материце откривен је код жена у
старосној доби од 45 до 59 година, и то највише из Панчева,
Качарева, Долова, Банатског
Новог Села и Омољице. Према

За преглед грлића материце користи се савремени колпоскоп
речима гинеколога др Слободана Овуке, директора Дома
здравља, смањењу броја жена
које су оболеле од рака грлића
материце допринео је и програм „Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним
местима”, који је почео да се
спроводи у фебруару 2013. године. У оквиру пројекта који
финансира локална самоуправа, шест гинеколога на сваке
две недеље посећују Долово,
Глогоњ и Банатско Ново Село,
а на седам дана одлазе у Качарево, Старчево и Омољицу. Како је најавио директор Дома
здравља, ускоро ће тим програмом бити обухваћене и жене
из Банатског Брестовца, где ће
лекари одлазити најмање једном месечно.

НАГРАДЕ ЗА ЧИТАТЕЉКЕ „ПАНЧЕВЦА”

Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

НОВОСТИ ИЗ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

Потписан колективни
уговор
Након вишемесечних преговора представници трију
репрезентативних синдиката у здравству и министар здравља Златибор
Лончар потписали су крајем прошле године нови
колективни уговор. Поручили су да су на истом задатку и да им је циљ побољшање здравственог система.
Лончар је на конференцији за новинаре, како преносе медији, навео да ће у
2015. години заједнички
задатак бити да „сви заједно побољшамо здравствену
услугу и услове рада како
бисмо у Србији имали
здравствени систем какав
заслужују и здравствени
радници и пацијенти”.
Председник гранског синдиката ЗСЗ „Независност”
Зоран Илић рекао је да је
потписивање колективног
уговора велики тренутак не
само за Министарство
здравља него и за синдикате. Према његовим речима,
нови колективни уговор је
прецизнији од претходног
и он не очекује проблеме у
његовом спровођењу. Подсетимо, у новембру прошле
године здравствени радници су ступили у штрајк, а
један од кључних захтева је
био потписивање новог колективног уговора.
Почетком године министар здравља Златибор
Лончар најавио је да ће већ

Четвртак, 22. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

следеће године пацијенти
са овереном здравственом
књижицом моћи да се лече
и у приватним установама.
Он је додао да је у плану да
се то прво практикује у педијатрији, гинекологији,
офталмологији и дијагностици.
Услов да приватници
почну да лече људе о трошку РФЗО, како је рекао
Лончар, јесте доношење одговарајућих подзаконских
аката, јер је закон већ изједначио приватно и државно
здравство. Прошле недеље,
како преноси „Танјуг”, овим
поводом су се огласили и
представници
приватне
праксе, који су истакли да
ће подржати Лончареву
идеју. Чланови Удружења
приватних лекара и стоматолога у саопштењу наводе
као кључну последицу новог модела демонополизацију државних давалаца
услуга због преласка на плаћање лекара односно стоматолога по принципу „новац
прати пацијента”. „То значи
да ће средства из фонда ићи
лекару кога бира пацијент у
зависности од задовољства
пруженом услугом.
Принцип слободног избора лекара подстиче механизме конкурентности, чиме
се грађанима обезбеђује квалитетније и доступније лечење, уз отклањање вештачких
листа чекања”, истиче се у
саопштењу.

Служба за здравствену заштиту жена поводом Европске
недеље превенције рака грлића материце наградиће десет
наших читатељки превентивним прегледом који обухвата:
гинеколошки преглед, узимање бриса за Папатест, колпоскопију, гинеколошки ултразвук и ултразвук дојке. Десет
најбржих суграђанки које се јаве у петак, 23. јануара, на
број телефона Службе за здравствену заштиту жена
062/80-48-074, од 9 сати, превентивни преглед који се
иначе комплетира за неколико месеци овим путем обавиће
за свега десетак дана.

Такође, како је рекао Овука,
у Служби за за здравствену заштиту жена прошле године је
повећан и број превентивних
прегледа за петнаест одсто.
– Наш циљ је да унапредимо
превентиву и да што већи број
жена дође на редован преглед.
Задовољни смо јер смо направили мали помак, али с друге

је, мада не и обавезна, колпоскопија. Истакао је због чега
су превентивни прегледи толико значајни:
– Папаниколау тест је у 97
одсто случајева поуздан и даје
валидне резултате. Уколико се
уочи преканцерозна промена,
она је излечива сто одсто. За
годину дана она не може да се

ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ
Поводом Европске недеље превенције рака грлића материце Дом здравља организоваће у петак, 23. јануара, предавање на тему превенције тумора материце и превентивне
прегледе за запослене у Геронтолошком центру.
стране још увек не можемо рећи
да су наше жене освешћене и да
користе превентивне услуге које
су им доступне. По мојој процени око педесет одсто жена из
Панчева и околних насељених
места и даље не посећује редовно гинеколога, а имамо случајеве да жене нису ишле лекару по
двадесет година – изјавио је др
Слободан Овука.
Без скрининга у овој години
Он је објаснио да се превентивни преглед ради једном
годишње и да обухвата гинеколошки преглед и узимање
бриса за папатест, а пожељна

развије у процес који се не може лечити успешно, већ су потребне године да био она прешла у наредне фазе, када су
шансе за излечење мање.
Ради смањења оболевања и
умирања од рака грлића материце на територији Србије се
од 2012. године спроводи
програм организованог скрининга рака грлића материце.
Иако је прошле године најављено да ће у току 2015. тај
програм заживети и у Панчеву, то се вероватно – како нас
је обавестио др Слободан Овука – ипак неће десити.

САСТАНАК ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА НА ТЕМУ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Неопходан активнији однос према жртвама
На позив Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију и покрајинског
заштитника грађана – омбудсмана, уз подршку Завода за јавно здравље Панчево, здравствени радници
с територије јужног Баната
окупили су се у петак, 16.
јануара, у Градској управи
Панчево. Састанак је почетак кампање за подизање
свести запослених у здравству о њиховој улози у
спречавању насиља над женама. На првом од седам
скупова, колико је планирано
да буде организовано у војвођанским градовима, говорило
се о последицама насиља у породици, као и о поступању
здравствених радника према
жртвама.
Резултати истраживања Покрајинског секретаријата за
здравство, социјални политику и демографију о одговору
здравствених установа на територији АП Војводине на насиље у породици, које је представила др Данијела Станковић Баричак, помоћница покрајинског
секретара
за
здравство, показују да здрав-

ствени радници нису довољно
упознати с Посебним протоколом за поступање у случајевима насиља над женама, који
су у обавези да примењују, и
да га се придржава само петнаест одсто анкетираних.
Др Данијела Станковић Баричак објаснила је да је Покрајина предвидела активности и направила петогодишњи
програм за заштиту жена од
насиља у породици и у партнерским односима, те да ће на
основу тих пројеката бити
обезбеђен и новац из иностраних фондова за њихову реализацију.

Даница Тодоров, заменица
покрајинског омбудсмана за
равноправност полова, изјавила је да је смисао састанка да
се повећа осетљивост здравствених радника на проблем
насиља над женама, односно
да им се предоче обавезе у заштити жртава.
– Циљ оваквих састанака је
да отворимо проблеме који се
тичу поступања запослених у
здравству према жртвама насиља и да извучемо заједнички именитељ са свих седам
скупова и на крају да видимо
шта ми можемо да урадимо
како бисмо олакшали посту-

пање. Нисмо задовољни
тренутном ситуацијом јер
мислимо да се Протокол
не примењује и да је неопходно да здравствени радници имају активнији однос према жртвама и да се
не задржавају само на евидентирању повреда, већ да
укључе психолога и да сарађују с другим институцијама – истакла је Даница Тодоров.
Сваки случај који се појави у здравственом систему мора бити евидентиран
како би се настале повреде
документовале, а жртве на тај
начин заштитиле. Како је навела др Мица Сарић Танасковић, директорка Завода за јавно здравље Панчево, такав регистар не постоји те је неопходно радити на томе. Она је
рекла да је значај оваквог скупа велики јер отвара проблеме
и упознаје здравствене раднике с тим како да се односе
према жртвама насиља.

Страну припремила

Ивана
Предић
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ПРОШЛОГ ПЕТКА, У ЦЕНТРУ ГРАДА

ЗАТВОРЕНА „РАДОВА” КЊИЖАРА
ПОСЛЕ ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА
Локал у коме се
налазила враћен у
поступку реституције
претходним
власницима
Остала у сећању
многих Панчевца
Прошлог петка, 16. јануара,
потпуно је испражњена и заувек затворена „Радова” књижара која је годинама радила
у непосредној близини Културног центра, у самом центру града.
Иако су генерације Панчеваца навикле да ту могу да купе наслове свих наших издавача, „Радова” књижара била
је много више од обичајног
продајног објекта. У њој су често приређиване трибине,
књижевне вечери и други културни догађаји на којима су
говорили познати и мање познати уметници. Због тога је
информација о њеном затварању изазвала негативне коментаре наших суграђана на
друштвеним мрежама.
„Тужно је како полако нестаје све што је било симбол овог
града”, „Ова књижара је била
део одрастања многих Панчеваца”, „Наш град се мења и,
уместо нешто ново и боље, постаје безлично ништа. Да ли ће
у овом локалу сада бити отворена двадесет и девета продавница патика, мобилних телефона, још један кафић или пекара?” – само су нека од реаговања наших суграђана.

Да ли ћемо добити још један кафић или продавницу патика?
Последњих година, када су
због кризе и пада стандарда
почеле да се затварају бројне
књижаре широм Србије, видело се да и запослени у „Радовој” књижари улажу напоре
да опстану на тржишту. Уместо да продају искључиво
књиге, што им је била основна делатност, покушавали су
да преживе тако што су купцима нудили и играчке, уџбенике и школски прибор. Међутим, прошлог петка је и на
то стављена тачка.
Наша суграђанка Ђурђевка
Ракиџић, која је дуго радила у
тој књижари, објаснила је да
је разлог за њено затварање то
што је локал у коме се налазила прошле године у поступку
реституције враћен власницима.

– Морам да кажем да је реч
о жени, власници, и да је она
била максимално коректна
према нама. Након што јој је
враћен тај локал, она га је продала и он сада има другог власника. Не знамо шта ће се после нашег одласка отворити у
том локалу. Иначе, књижара је
годинама радила на том месту. Пронашли смо рачуне за
продате књиге који потичу још
из 1956. године. Књижара је
дуго припадала панчевачком
предузећу „6. октобар” и звала
се „Јован Поповић”, а касније
ју је преузео „Рад”. Последњих
неколико година продаја је веома тешко ишла и бројни издавачи нису преживели на тржишту, тако да смо и ми јако
тешко опстајали – додала је
Ђурђевка Ракиџић.

Затварање ове књижаре је
једна од последица суноврата
наше културе и издавачке делатности. Тако је пре неколико
година престала с радом култна књижара „Плато” у центру
Београда, а катанац је стављен
и на књижаре „Геца Кон” у
Кнез Михаиловој улици и „Југословенска књига”, која се налазила у палати „Албанија”.
Само захваљујући притиску
јавности и медија, Министарство културе је спречило покушај приватника који је купио издавачко предузеће
„Просвета” на лицитацији да
локал у Кнез Михаиловој улици, у коме се годинама налазила књижара „Геца Кон”,
прода другом предузетнику
који је ту хтео да отвори бутик.

ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ ВОЗАЧА ИЗ
ДРЖАВНИХ ФИРМИ

Велики број
заинтересованих
Марко Бирчанин из АТП-а,
Драго Зец из „Војводинапута” и Слободан Кнежевић из
Хитне помоћи најбољи су возачи у познавању саобраћајних прописа у Панчеву. Они
су заузели прва три места на
такмичењу „Шта знаш о саобраћају?”, одржаном 15. јануара у организацији Савеза
возача и ауто-механичара.
Учесници такмичења решавали су тестове, а возачима који су показали најбоље
резултате уручене су пригодне награде.
Ово такмичење представља једну у низу превентив-

них активности које спроводи Савез возача и ауто-механичара ради унапређивања
безбедности у саобраћају на
територији Панчева. Чланови тог удружења сваке године обележавају Дан возача и
том приликом учесницима у
саобраћају деле пропагандни материјал о важности поштовања саобраћајних прописа и пригодне поклоне.
Љубо Гвозденовић, председник Савеза возача и ауто-механичара, изјавио је да
је задовољан бројем возача
који су се пријавили на такмичење и њиховим знањем.

У АТП-у ЗАВРШАВАЈУ НОВА
АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

Заштита од ветра
и кише
Током прошле године постављена су 22 аутобуска
стајалишта с надстрешницама у различитим деловима Панчева, а радници
АТП-а ових дана у ауто-бази
тог јавног комуналног предузећа завршавају шеснаест
нових.

мало стрпе, да сачекају и да
ће стајалишта бити постављена на сваком месту где
постоји основни услов за то
– бетонска подлога. Жеља
свих нас у Комитету за саобраћај је да помогнемо у томе да грађани буду потпуно
заштићени од кише и ветра

Новац за ту инвестицију,
која је вредна пет милиона
и шестсто хиљада динара,
обезбедио је градски Комитет за безбедност саобраћај.
Укупни трошкови би били
знатно већи да радници
АТП-а нису понудили да са-

док чекају превоз – изјавио
је Предраг Патић, члан
Градског већа и председник
Комитета за саобраћај.
Мирјана Балог Кормањош, заменица директора
АТП-а, истакла је да су до
сада монтирана 22 стајали-

ПОНОВО ПРОБЛЕМИ С ПРИХВАТИЛИШТЕМ ЗА ПСЕ

За бољи смештај животиња потребно више новца
– Уколико Град жели да азил за
псе изгледа онако како нам је
наложила Ветеринарска инспекција, онда би требало да за
то добијемо више новца из
градског буџета. Захваљујући
програму „Ухвати, стерилиши
и пусти” који спроводи „Хигијена”, последњих година је
знатно мање напуштених паса
и мачака на територији града и
у селима. Међутим, претња могућим затварањем прихватилишта за псе – што се помиње
као могућа последица уколико
оно не буде адаптирано у складу с налозима инспекције – сигурно би довела тога до тога да
се ситуација поново погорша и
да се број напуштених животиња на улицама осетно повећа –
изјавио је Зоран Радојковић,
руководилац комуналних послова у ЈКП-у „Хигијена”.
Он је то рекао поводом посете републичког ветеринарског инспектора, који је 19. јануара обишао прихватилиште
за псе у Власинској улици.
Том приликом је наредио
Јавном комуналном предузе-

ћу „Хигијена” да се реновира
амбуланта за псе у оквиру
прихватилишта, односно да се
поставе плочице у просторији
која је предвиђена за ту намену и да се набави неопходна
опрема.
Ветеринарска инспекција је
затражила од „Хигијене” да побољша услове у прихватилишту за псе и средином прошле
године. „Хигијени” је тада послат допис у коме је упозорено
да је још 2013. то јавно комунално предузеће усвојило Акциони план с предлогом нај-

приоритетнијих мера које би
требало предузети да би услови смештаја за псе били бољи.
Иако су тај документ, као и
Програм пословања „Хигијене”, подржани на једној од ранијих седница Скупштине града, ти акти још нису заживели.
„И поред тога што је предвиђени капацитет прихватилишта
80 паса, тамо их је тренутно
смештено 120. У ситуацији када је азил претрпан, псима није
могуће пружити задовољавајући смештај, пажњу и здравствену заштиту. Друштво за заштиту животиња је 12. јуна 2014.
послало Ветеринарској инспекцији пријаву у којој се захтева
затварање азила јер не испуњава предвиђене услове. Подсећам вас да услови смештаја паса морају бити такви да им пружају удобност и сигурност, и да
спрече њихову патњу”, писало
је у допису Ветеринарске инспекције послатом ЈКП-у „Хигијена”, који је потписала њена
шефица Милица Вурдеља.
Из тог јавног комуналног
предузећа на то су одговорили

да је, будући да из године у годину добијају све мање новца
из градског буџета за решавање проблема напуштених животиња, немогуће очекивати
да се стање побољша.
„Брига о напуштеним псима
и мачкама изискује значајна
финансијска средства. Осим
побољшања услова њиховог
смештаја, треба обезбедити новац за храну, лекове за животиње, паре за њихову стерилизацију, микрочиповање, одржавање боксева за животиње и за
плате радника који треба да на
терену хватају псе луталице и
да воде рачуна о ситуацији у
прихватилишту. Иако је капацитет прихватилишта 80 паса,
ми их свакодневно тамо имамо
од 100 до 120. Из тога се довољно види колики нам је проблем
да одговоримо позивима за хватање напуштених паса који долазе подједнако, у великом броју, и из града и из околних села”, писало је између осталог у
одговору на захтев Ветеринарске инспекције који је доставила „Хигијена”.

СТАJАЛИШТА НА МЕТИ ЛОПОВА
Да у нашем граду готово све што је лепо неизбежно мора да се нађе на мети лопова и вандала, показало се и
на примеру стајалишта АТП-а. Мирјана Балог Кормањош изјавила је да је један број њих оштећен и демолиран одмах након што су она постављена. Према њеним
речима, то је учињено тако што су поскидане плоче од
плексигласа које су биле постављене као кровови и са
стране, након чега су остављени само гвоздени „костури”. Она је апеловала да се то не ради и позвала све
грађане који примете такве крађе да их одмах пријаве.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Истинска срећа смрди на зној
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас какав је укус
истинске среће, а за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили
на ово питање „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Изузетно путовање једног факира”
Ромена Пуертоласа.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Воњав. Јер на путу до
истинске среће треба увек пролити много зноја.” 065/6672...
„Па укус сутлијаша с ’несквиком’ и циметом, хладног зимског дана изјутра.” 064/0541...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање
шта је потребно (да се деси)

да би се спознао свет. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Брида” Паула Коеља.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Потребно је да три брака
пропадну јер су лоша, као што
су моја три била, а ти да останеш насмејан, ведар и спреман
поново да волиш, јер само љубав види цео свет.” 061/1585...

„Да би спознао свет, потребно је да преживиш до 2017.
или 2018, те да те пензија занесе и вазнесе и остави у животу.” 064/9694...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

ми, уз редовне обавезе, сопственом механизацијом заврше добар део тог посла и
на тај начин допринесу рационалнијем трошењу новца из градског буџета. Захваљујући томе омогућили
су да се првобитно предвиђени број стајалишта повећа
за једанаест.
– Интересовање је велико. Већ нам се јавило много људи с молбама да у њиховим улицама у граду буду постављена стајалишта.
Могу им поручити да се

шта, а да је планирано да их
буде завршено још 45.
– Интересовање за стајалишта је толико да је до сада
било случајева да су нам се
обраћале месне заједнице
које су нудиле да оне комплетно заврше бетонске подлоге, а да ми само поставимо
стајалишта – додала је она.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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У НОЋИ ИЗМЕЂУ СУБОТЕ И НЕДЕЉЕ

СПРЕЧЕНА ТРАГЕДИЈА У УЛИЦИ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА

Младић рањен у ногу

МАЛО НЕДОСТАJАЛО ДА ЕКСПЛОДИРА ГАС
Станаре зграде
пробудио јак смрад
Одмах дошла
полиција

Повређени је још увек у болници
У ноћи између суботе и недеље, 17. и 18. јануара, у
Општој болници указана је
помоћ једном младићу због
тога што је рањен из пиштоља у ногу. Након тога је задржан на лечењу.
Засад се још не зна да ли
је реч о устрелној или прострелној рани, као ни то да
ли се сам случајно повредио
или је неко пуцао у њега.
Утврђивање праве истине
о том догађају отежава то
што младић није открио како је рањен нити је желео
да о околностима под којима се то догодило разговара
с лекарима и полицијом.

Није јасно ни то да ли је
сам некако успео да дође до
болнице или га је неко довезао. Једино што се зна јесте да је, након што му је
указана прва помоћ, он
пребачен за Београд, у Ургентни центар, одакле је
поново враћен у панчевачку болницу.
Градом круже гласине да
је пуцањ у ногу младићу био
само прва опомена, јер се
замерио неким моћницима.
Може се само нагађати да
ли је то тачно, с обзиром на
то да у панчевачкој полицији нису желели да говоре о
овом догађају.
М. Г.

НИ ПОСЛЕ МЕСЕЦ ДАНА

Нема трага
украденом псу
Ни после готово месец дана, колико је прошло откако
јој је током куповине у
„Авив парку” усред дана,
наочиглед великог броја
људи, украден пас Пени, наша суграђанка Душица Ковјанић не може да се помири с тим да су она и њено
троје деце остали без кућног
љубимца кога су сматрали
чланом породице.
– Она нам је украдена у
среду, 24. децембра, прошле
године. Моја деца и ја смо
тог дана изашли у шетњу и
док смо обилазили радње,

рекла и да је Пени чипована, да је број чипа
688050000649791 и да њеном налазачу следи награда. Додала је да је пријавила крађу пса полицији и да
је пријава евидентирана,
али да јој је речено да не
може ништа да се учини с
обзиром на то да се на
снимку камере не види јасно регистарска таблица
„југа” којим се крадљивац
пса одвезао.
Украдени пас је расе џек
расел теријер. На интернету се може прочитати да

Панчевачка полиција спроводи истрагу да би се открили
лопови који су у ноћи између
недеље и понедељка, 18. и 19.
јануара, украли део гасне инсталације из једне зграде у
Улици Светозара Милетића и
изазвали цурење гаса, због чега је мало недостајало да дође
до експлозије с несагледивим
последицама!
– Негде око двадесет до четири ујутру пробудио ме је
смрад плина, који је био толико јак да сам одмах отрчао
до улазних врата стана како
бих видео да ли долази из
ходника. Кад сам их отворио,
само што нисам пао у несвест, јер сам од смрада једва
могао да дишем. Некако сам
изашао напоље и почео да
отварам прозоре у ходнику
зграде да би се што пре смањила концентрација гаса. После тога сам отишао до главног вентила и сата и видео
нешто што ме је запањило.
Једна од цеви дужине око два
метра била је одваљена, буквално откинута и однета, а
из рупе је изузетно јако шиштао гас. По свему судећи,
неко је украо ту цев због тога
што је била од бакра. Међутим, страшно је што оном ко
је то урадио није пало на памет да се у нашој згради људи
греју на гас и да је због те крађе неко могао да страда – изјавио је наш суграђанин и је-

За све су криви лопови који су одсекли једну цев
дан од станара зграде у Улици Светозара Милетића, чије
име и презиме су познати нашој редакцији.
Он је додао да је о том инциденту одмах обавестио полицију и дежурне у „Србијагасу” и нагласио да су обе службе изузетно брзо интервенисале, као и да су монтери „Србијагаса” и полицајци дошли
после само неколико минута
од телефонског позива.
У панчевачком „Србијагасу”
нам је потврђено да се инцидент догодио, али нам је речено
да они не смеју да дају никакве

изјаве за медије, већ да се за детаљније информације обратимо информативној служби те
компаније у Новом Саду.
Иначе, на интернету се могу
прочитати упозорења да је у
случају да дође до неконтролисаног цурења гаса и да његов
смрад може да се осети, мало
потребно да се деси разорна
експлозија. Да би се то избегло,
поготово ако се гасне инсталације налазе у затвореним објектима надохват руке, као што је
реч о згради у Улици Светозара
Милетића, препоручује се да се
у њиховој непосредној близини

обезбеди стално струјање ваздуха, као и да се цеви што боље заштите од евентуалног пресецања и скидања.
Колико цурење гаса може
бити опасно видело се 19. новембра 2009. године, кад је
због тога потпуно разнета једна кућа у нашем граду, у Улици Петра Прерадовића. Панчевачка полиција је тада
утврдила да се то десило због
нестручно обављених радова
на постављању гасне мреже у
тој улици и због тога је ухапсила неколико одговорних
лица.
М. Глигорић

КАМПАЊА „САКУПИ И УШТЕДИ”

Бесплатна екскурзија и позориште
Жири у чијем раду су учествовали представници ЈКП-а
„Хигијена”, панчевачких школа и локалне самоуправе једногласно је одлучио да су најбоље радове за конкурс „Сакупи и уштеди” приложили ђаци ШОСО „Мара Мандић”.

Њихове новогодишње честитке и украси за јелку освојили
су прву награду. Међутим,
жири је одлучио да због изузетног залагања и испољене
креативности награди и ученике ОШ „Стевица Јовановић”
(снешко направљен од пла-

стичних чаша за јогурт групе
аутора), као и ђаке Пољопривредне школе „Јосиф Панчић”
(новогодишња јелка направљена од зелених пластичних
флаша). Тако ће по два ђака
из тих школа – аутора радова
такође у мају путовати на на-

градну екскурзију. Поред тога,
група ученика ШОСО „Мара
Мандић”, аутора најбољих радова изложбе, награђени су
бесплатним одласком на позоришну представу у панчевачком Културном центру.
З. Ст.

НА ВЕСТ О СМРТИ ОБРАДА СРЕТЕНОВИЋА

Живот је леп и када волиш и када плачеш

Пени нас је чекала напољу.
Када смо изашли, видели
смо да је нема. Камере постављене на оближње продавнице јасно су снимиле
црвени „југо” и његовог возача како прво чека неког,
па онда, када су у његов аутомобил ушли жена и дете,
прво стартује возило и креће, а после краћег времена
се зауставља, узима нашег
пса, поново седа у аутомобил и одлази – рекла је Душица.
Она је истакла да је Пени
била с њом и њеном децом
четири године и да јој крађа
пса још теже пада због тога
што су га деца изузетно заволела. Замолила је све који
су видели украденог пса,
нешто чули о крађи или
имају било какве информације да се јаве на телефон
064/060-62-22. Душица је

пси те расе важе за изузетно
веселе, живахне, одане и
умиљате. Уживају у игрању
играчкама и са децом и изузетно су паметни. Веома
лако се тренирају и уче трикове, па се често користе за
снимање телевизијских реклама и у филмовима.
Имају изражен и ловачки
инстинкт, а врло лако се и
пењу, па су у стању да без
много тешкоћа прескоче
ограду.
Нажалост, ови и бројни
други расни пси у последње
време све чешће бивају
украдени на нашим просторима. Поводи за то су даља
препродаја или, као у случајевима крађа аутомобила,
ступање у контакт с власником пса и ултиматум да припреми новац ако жели поново да види свог љубимца.
М. Г.

После 38 дана трагања по целој Србији, по снегу и леду,
наш полицијски инспектор
Љубо Калајџић, заједно са својим сарадницима, пронашао је
Обрада Сретеновића. Легендарни боксер је заспао, одмах
ту, у шуми, поред Тамиша...
Пошао је код породице у Бор
ауто-стопом, а заборавио је да
дође код брата Дике, ту у нашем граду. Хвала и новинарима „Панчевца”, који су помогли у трагању и писали лепе речи о великом спортисти, боксеру, шампиону Југославије...
Обрад Сретеновић је рођен
у Скопљу. Деда нам је био солунски ратник. Дошла је и
1941. година, Други светски
рат, колонизација... Отерали
нас Македонци. Отац Милијанко с троје деце бежи у Бор.
Свирао је хармонику да нас
прехрани. Дочекасмо и крај
рата. Партизани стрељају
2.000 рудара. Хтели су и свирца, јер, боже мој, што свира
када је рат. Ипак, пустише га
некако да увесељава народ када је тешко.
Обрада живот донесе у Качарево. Свирао је хармонику
на игранкама. Почео је да
тренира бокс. Импресивна каријера је трајала 20 година.
Завршио је и Факултет спортa
и физичког васпитања – попу-

ларни ДИФ. Био је најбољи
„тешкаш” у нашој земљи, па
тренер у Бору, Бањалуци,
Панчеву...
Причали су тада наша господа сељаци на пијаци: „Јес’
видо три брата како бију,
Мирко као да игра балет, Дика удара ко маљем, а Обрад је
господар и господин у рингу.

А знаш оно кад је противника
оплајпичио, ома је пао на леђа. Најволијем бокс, недељом
прво у цркву, па на меч”.
Слушам тако причу паора,
па их питам: „Је л’ личим ја на
некога”. Загледају, па одговоре: „О, бог те мазо, па ти си
наш Дика, узми воће, све џаба, ја частим”.

Бокс је у Обрадово време
био први спорт у граду. По
5.000 гледалаца је било на
трибинама. И жене су волеле
боксере. Обрад има два сина и
седморо унучади. Син Мишко
има пет синова, двојица су у
Немачкој, двојица у Шпанији,
а један је у Америци. Има нас
Сретеновића свугде. И синови
свирају хармонике.
Мој брат Обрад Сретеновић
достојанствено је сахрањен, уз
присуство чланова борилачког клуба „Спартак”, на челу с
председником, али и нашим
старим боксерима. Сви плачу.
Хвала свима.
Обрад је имао пензију од
8.500 динара, али је живео
лепо, уз помоћ браће и синова. Од града смо добили два
стана, као репрезентативци
Југославије. Хвала и снахи
Неди, која је чувала болесног
мужа. Хвала и шумарима, нашли су мог брата, па сам зато
срећан у несрећи. Да више не
тражим по пустим улицама
нашега града мог брата Обрада.
Банат је наша домовина,
кућа, наш живот и гроб. Живот пише тужне приче, од песме хармонике до суза. Живот је леп. И када волиш и када плачеш.
Дика Сретеновић
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НОВА ПРЕВИРАЊА У ЈАБУЧКОЈ СКУПШТИНИ

ЛЕГАЛНА СМЕНА, ПУЧ ИЛИ ДВОВЛАШЋЕ?
Група око
Апостолског
разрешила
актуелно руководство

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева објавила је на
порталу поступак јавне на-

Власт тврди да је
реч о незаконитом
покушају
Изгледа да поново „гори” у јабучкој Месној заједници! Новонасталу ситуацију можда је
најбоље окарактерисати као
двовлашће: постоје две приближно јаке групације, које су
већ месецима оштро супротстављене. Једну комплетно
чине чланови СНС-а и предводи је актуелни први човек
Јабуке Живадин Митровић, а
другу Драган Апостолски –
његов дојучерашњи саборац
(такође напредњак), бивши
председник Извршног одбора
и освајач највише гласова суграђана на последњим изборима. Уз њега су још неки напредњаци, као и три представника Демократске партије Македонаца (ДПМ).
Опозиција је крајем октобра неуспешно покушала да
свргне с власти Митровићеву
струју. Међутим, пре неколико дана Апостолски је са својом петочланом иницијалном
групом најпре поднео захтев
за сазивање ванредне скупштине с предлогом за изгласавање неповерења према актуелној власти, а потом је,
тим поводом, одржао састанак у среду, 14. јануара, и то у
Дому културе.
Осморица за смену
Поменута група је редакцији
„Панчевца” предочила записник с наведене седнице који
је потписало осморо (од петнаесторо) чланова јабучке
Скупштине – Драган Апостолски, Владимир Станоевски, Зоран Стефановски, Зако
Милевски, Зоран Додић, Илија Митревски, Владимир
Швец и Јован Колоски.
Они су тада једногласно
разрешили дужности председника Митровића, његову
заменицу Славицу Дуковски
и председника Извршног одбора Ђорђа Орловића, а затим

бавке за асфалтирање дела
Улице Соње Маринковић
(од Рифата Бурџевића до
Бранка Радичевића) и део
Улице Бранка Радичевића
(од Змај Јовине до Моше
Пијаде). Месна заједница
припрема документацију и
за покретање тендера за асфалтирање улица Соње Маринковић, Змај Јовине и
Сутјеске.

на наведена места именовали
Драгана Апостолског, Владимира Швеца и Гордану Николић. Све те информације проследили су надлежним органима Града Панчева, правном
оснивачу свих месних заједница.
Апостолски, иначе радник
ЈКП-а „Вод-ком”, истакао је и
следеће:
– На делу је опструкција у
режији владајуће екипе. Најпре је техничко лице у Месној
заједници – Милена Спасић
одбила да нашу иницијативу
заведе у деловодник, па смо
били принуђени да је пошаљемо поштом. Будући да смо
испунили члан 13 Пословника о раду месне Скупштине,
по ком је неопходно да једна
трећина чланова поднесе захтев за заказивање седнице,
председник Митровић је био
дужан да је сазове. Нажалост,
он је урадио све да то спречи:
наговорио је в. д. директорке
мог предузећа да ме пребаци
у другу смену, што се догађа
већ трећи пут, а није нам ни
дозволио да одржимо састанак у Месној заједници.

Поред тога, представници
ове групе навели су да је последња „жива” седница Скупштине одржана још у фебруару прошле године и да су отада „актуелне” само телефонске седнице, које су, према
њиховим речима, дозвољене
пословником искључиво у
случају ванредних околности.
Подсећања ради, тромесечно
неодржавање састанака је
предуслов за распуштање месног органа власти.
Град још увек ћути
Митровић пориче да је техничко лице одбило да прими
поменути захтев, под изговором да га јабучка Месна заједница од почетка године више
и нема.
– Будући да је захтев стигао поштом у понедељак, 12.
јануара, нисмо били у могућности да спремимо материјал за среду. Притом је већ
било планирано да састанак
буде одржан у петак, 16. јануара, за који су сви они уредно
добили позив, али се неки
нису појавили. С друге стране, сматрам да поменути захтев Апостолског представља

пример фалсификовања исправа; ни састанак од 14. јануара није одржан у назначено време, а преосталих седморо чланова месне Скупштине није добило никакав
материјал. Све у свему, овај
покушај пуча је нелегалан,
јер у захтеву не постоје многе ставке – попут образложења разлога за смену, а већине
тачака није ни било у дневном реду. Када је реч о телефонским седницама, било их
свега три и све су одржане у
складу с пословником. Интересантно је да су у време
усвајања тог члана пословника многи од мојих противника били за то, а једино сам ја
био против. Бесмислица је и
да сам од директорке „Водкома” тражио да Апостолски
буде пребачен у другу смену
како не би могао да присуствује седницама – наводи
Митровић.
У сваком случају, у наведеној причи много је непознаница, а оснивач – Град Панчево
још увек о томе нема никакво
тумачење, што би требало да
се промени за који дан.

КОНАЧНО ИЗАБРАН ПРВИ ЧОВЕК НОВОГ СЕЛА

Трајан Ардељан, присуствовало је осам чланова, што је и
неопходни минимум за одржавање седнице. За избор новог првог човека Новог Села
Славета Бојаџиевског (у мају
2012. године изабран је испред ДСС-а) гласале су и његове колеге с листе – Предраг
Шкаљак и Зоран Боснић, затим поменути Ардељан, Зо-

ран Лауташ и Жанијел Шубља
(листа Демократске странке),
Синиша Којић (Заједно за Србију) и Васа Крајњан (ЛСВ).
Бојаџиевски, архитекта по занимању, тренутно обавља функцију помоћника градоначелника за област урбанизма, а захваљујући добијеном поверењу суграђана ушао је у два последња
сазива Скупштине. Он је наја-

Долово: Месна заједница је
покренула поступак јавне
набавке за изградњу спортског центра у „долини”.
Чланови удружења „Свети
Трифун” обављају последње
припреме за седамнаесту
„Винаријаду”. ФИДЕ мајстор Милован Марковић
одиграо је симултанку с једанаест домаћих шахиста у
суботу, 17. јануара, у Дому
културе.
Глогоњ: Месна заједница
ради на припреми пројеката реконструкције водоводне мреже и уређења центра
села. Турнир у стоном тенису биће одржан 24. и 25. јануара у Дому културе, а
пријављено је тридесетак
учесника.

Јабука: Ових дана је на Тргу
Бориса Кидрича постављено већ 15 канделабра, а радови су још увек у току.
Осморица чланова Скупштине Месне заједнице
одржали су седницу у Дому
културе и сменили досадашњу власт, што друга страна сматра незаконитим.
ЈКП „Вод-ком” наставља с
послом баждарењем водомера и завршава уређење
дворишта.
Качарево: При крају су радови на реконструкцији
централног парка. У току
договори око припрема
предстојеће „Сланинијаде”,
која ће бити отворена 12.
фебруара. Дом културе је
наставио с радом драмске
секције, коју чине ученици
основне школе.
Омољица: Од следеће недеље у Дому културе биће
приређивана зимска школа
за пољопривреднике, када
ће предавања одржати фирме „Агромаркет” и КWS.
Одржана је годишња скупштина фудбалског клуба.
Недавно је омољичком атару пронађен леш шакала.
Старчево: Такмичарско вече десетог Фестивала акустичне гитаре „Гашини акорди” биће одржано у петак,
16. јануара, а победили су
панчевачка „Гитарта” и Џери Мажгон из Словеније.
Књижевни сусрет Уроша
Петровића
и
ученика
основне школе биће уприличен у четвртак, 22. јануара, од 12 сати, у Дому културе, а на истом месту у суботу, 24. јануара, од 21 сат,
на програму је друга зимска
журка Мото-клуба „Неолит”, када ће наступити састави „Ватрена вода”, „Пет
минута” и клупски бенд
„Креативни неред”.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОЛОВАЧКИХ ШАХИСТА

Једногласно за Бојаџиевског
Новосељанска Скупштина је
на првој овогодишњој редовној седници, одржаној у понедељак, 19. јануара, усвојила
финансијски план Месне заједнице за 2015. годину. Можда је још интересантнија
вест да је, након вишемесечног оклевања, постављен нови
председник тог органа власти. Скупштини, коју је водио

Банатско Ново Село: На првој редовној седници, одржаној у понедељак, 19. јануара, за новог председника
Скупштине Месне заједнице изабран је Славе Бојаџиевски. Том приликом усвојен је финансијски план за
текућу годину. Ускоро ће
почети припреме за обележавање великог јубилеја –
250 година од настанка Новог Села.

Иваново: Добитник прве
награде такмичења „Индијасрбија” за најбољу фотографију је Золтан Бисак, и
то у конкуренцији више хиљада аутора фотографија из
Индије и Србије.

вио да ће се трудити да реализује постављене развојне приоритете, попут наставка асфалтирања улица и завршетка пројектне
документације за капелу, као и
да ће покушати да пронађе неку
нову „хемију” за повратак ентузијазма у раду Месне заједнице,
видно пољуљаног након све
упадљивије централизације која
је на делу последњих година.

Симултанка Мише
Марковића

ОДРЖАНИ ДЕСЕТИ „ГАШИНИ АКОРДИ”

Победили „Гитарта” и Мажгон
Јубиларни, десети Фестивал
акустичне гитаре „Гашини
акорди” окончан је у петак, 16.
јануара, у старчевачком Дому
културе, уз учешће девет састава из земље и иностранства.
Вече је отворио прошлогодишњи победник – трио „Арсеник”, одсвиравши ауторску
песму „Књига”. Потом се са по
три нумере представило девет
извођача из Београда, Куле,
Аранђеловца, Руског Крстура
и Панчева, као и гости из Словеније и Хрватске.
Након готово три сата занимљивог програма у ревијалном
делу је наступио поменути „Арсеник”, а жири, који су поред
званичне председнице Жељке

Милошевић, чинили и локални
музичари и рокери – Миленко
Дабић, Милорад Илић, Бранислав Ђековић, Зоран Илић,
Иван Анђелевски и Миљан Недић – бирао је најбоље.

Као и ранијих година, они
су на располагању имали поене од један до десет и били
дужни да на крају јавно прочитају и образложе своје гласове.

На крају је, у категорији интерпретација, млади панчевачки квартет „Гитарта” победио са 47 поена, „за длаку” испред београдских састава
„Magic Twins” (46 поена) и
„Крчмарице” (43 поена). И
када је реч о надметању за ауторску песму, било је исто тако тесно – песма „Ко на цести,
со дома” Џерија Мажгона из
Марибора тријумфовала је с
бодом предности испред загребачког уметника под псеудонимом „ЧудНоРеЂе”.
Фестивал је организовао
Креативни културни клуб, уз
помоћ Дома културе и генералног покровитеља – Града
Панчева.

Доловачки шахисти су у суботу, 17. јануара, у Дому
културе угостили ФИДЕ
мајстора из Панчева – Милована Мишу Марковића.
Једанаесторица добрих
познавалаца древне игре
показала су завидно знање
и задала доста муке прекаљеном играчу. Након беспоштедног боја на 64 поља
Борко Стојиљковић, Димитрије Алексић и Љуба Миленковић успели су да изборе ремије, а солидан отпор Марковићу пружили
су и Спасоје Ћојбашић,
Томислав Костић, Срђан
Ромчев, Благоје Стојановић, Тиса Стојиљковић,

Видан Ненчић, Ратомир Радуловић и Синиша Бањаш.
Будући да је овом јединственом догађају присуствовао велики број Доловаца, домаћини су вољни да
у перспективи чешће приређују сличне манифестације. И сам Марковић је изразио задовољство доживљеним и обећао да ће се
радо одазвати неком новом
позиву.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МЛАДЕН СОВИЉ, ГЛУМАЦ

Културни телекс
Музика
Четвртак, 22. јануар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт „Tango Night” у извођењу Трија „Тирменштајн”,
који чине Валентина (виолина), Светлана (клавир) и Бојан
(виолончело) Тирменштајн.
Четвртак, 22. јануар, 20 сати, „Аполо”: концерт словеначког кантаутора и перформера Марка Брецеља.
Петак, 23. јануар, 21 сат, „Аполо”: промоција збирке песама „Оловке изломљеног срца” Микија Радојевића и свирка.
Субота, 24. јануар, 21 сат, „Аполо”: концерт бендова „Brigand”, „Сељачка буна” и „Sharks, snakes & planes”.

Представе
Среда, 28. јануар, 19.30, сцена Културног центра: монодрама „Петар” „Битеф театра”, у режији Ане Григоровић.

Трибине/предавања
Четвртак, 22. јануар, 19.30, Градска библиотека: трибина
под називом „Србија између Истока и Запада – ризици и
перспективе”. О тој теми ће говорити др Драган Петровић.
Петак, 23. јануар, 18 сати, Народни музеј: трибина о поленским алергијама, а у оквиру изложбе „Алергене биљке”
Природњачког музеја из Београда.
Петак, 23. јануар, 19.30, читаоница Градске библиотеке: о
дружењу између Николе Тесле и Марка Твена говориће
Братислав Стојиљковић, Драгољуб А. Цуцић и Зоран Пајић.
Понедељак, 26. јануар, 19.30, Градска библиотека: предавање о теми „Свети Сава и наша савременост” одржаће
проф. Зоран Буљугић.

Књижевност
Уторак, 27. јануар, 19.30, Градска библиотека: промоција
романа „Живот на грам” Ранкe Танасић Барлов. Учествују:
списатељица Лара Дорин, глумица Моника Крстић и ауторка. Модераторка је Сенка Калембер Михајловић.

Дечји програм
Субота, 24. јануар, 11 сати, Дечје одељење Градске библиотеке: радионица за децу поводом предстојећег Дана Светог Саве.
Субота, 24. јануар, 12 сати, дворана Културног центра:
луткарска представа „Прича о Црвенкапи и вуку” (узраст
3+) дечјег позоришта „Максимус арт”.

Тематски догађаји
Уторак, 27. јануар, 18 сати, дворана Културног центра:
Светосавска академија.
Среда, 28. јануар, 21 сат, „Аполо”: велика салса кубана
журка.

Културни центар

чет пет суб нед пон

СНЕЖНА КРАЉИЦА (3Д)

16.30 16.30 16.30 16.30

ГОРЧИЛО – ЈЕСИ ЛИ ТО ДОШАО
ДА МЕ ВИДИШ

18.30 18.30 18.30 18.30
20.30 20.30 20.30 20.30

уто сре

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Порука у боци”
Јусиja Адлерa Олсенa
У удаљеној кућици за
чамце поред мора два дечака лишена су слободе.
Времена понестаје, а отмичар врло брзо долази по
своје. Крв уместо мастила
и папир у боци послужиће
да морем заплови можда
последњи трачак наде за
спас невиних живота… У
полицијској станици у забаченом кутку Шкотске
дуго се из једне боце назирала једва читљива порука
исписана крвљу. Када она
напокон доспе до руку инспектора Карла Мерка у
одељењу за нерешене случајеве, започиње низ страшних догађаја. Ко су они
заправо и зашто су доведени у смртну опасност? Постоји ли могућност да негде далеко њихова срца
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ПЕТАР – СУБЛИМАТ ПОГРЕШНО
НАЧЕТИХ ЖИВОТА
У среду, 28. јануара, у 19.30,
на сцени Културног центра
биће изведена монодрама
„Петар” „Битеф театра”, у режији Ане Григоровић, у којој
главну улогу тумачи наш суграђанин Младен Совиљ. Реч
је о младом глумцу који самоуверено крчи путеве ка слави.
Комад „Петар” Катарине
Николић и Жељка Хубача говори о проблемима младих
који одрастају у дисфункционалним породицама и суочени су са стигматизацијом, искључивањем и неразумевањем
шире друштвене заједнице.
Настао је као резултат сарадње и партнерства између организације „Sharikompaniet” из
Стокхолма и Друштва за анимацију и развој дечјег драмског стваралаштва из Београда, успостављеног током реализације пројекта „Felicia”.
ПАНЧЕВАЦ:
Премијера
представе „Петар” одржана је
у новембру 2014. у Београду и
у Стокхолму. Да ли постоји
разлика у томе како ју је прихватила публика у Србији и у
Шведској?
М. СОВИЉ: Не бих рекао.
Постоје теме које није могуће
локализовати. Које су, да употребим ту истрошену реч, универзалне. Географија, историја
и менталитет не играју ту никакву улогу. Верујем да су људске истине снажније од тога. И
неки Швеђанин и ја смо у проблему кад нас боли зуб, ништа
нас не разликује у том тренутку. Е, исто тако је и када пратимо Петрову судбину. Тек ту
долазимо до индивидуалних
карактеристика, типа ко је ко-

лико отворен да прими неки
садржај. Ил’ те пече, ил’ те је
баш брига.
• Ко је Петар? Да ли вам је
било тешко да се идентификујете с њим?
– Петар је збир бројних интервјуа који су направљени с
момцима из ВП дома Крушевац. Он је, дакле, сублимат
погрешно начетих живота.
Кад бих објашњавао неком
детету ко је Петар, ја бих му
рекао: „Петар је један момак
који је забрљао, својом кривицом или не, и који покушава да поправи ствари.”
Није тешко идентификовати
се с неким ко хоће да изглади ствари у свом животу. Па
сви то стално радимо, на овај
или онај начин. Питање је

ЧЕТВРТО ИЗДАЊЕ РОМАНА

Печат у црвеном воску
Након три издања у Србији и
два у Француској роман „Печат у црвеном воску” наше
суграђанке Жаклине Киш
ових дана ће доживети четврто издање. Уз то, тај роман ће средином 2015. бити
објављен у преводу на ма-

само да ли су нам намере
племените.
• Како су протекле припре ме за ту монодраму?
– У малој екипи и, самим
тим, интимној атмосфери. Уз
много чепркања по нама самима и с јасном идејом да наш
резултат не буде забављачког
карактера, већ едукативног и
лековитог. То је врста креативног процеса у који верујем и
којем сам наклоњен.
• Једна од ваших највећих
улога досад јесте она у филму
„Непослушни”. Да ли вас је
рад на том остварењу променио/обогатио и, ако јесте, на
који начин?
– Да. То је неминовно најважнији процес кроз који сам
прошао до сада. Као што сам

напоменуо, волим да радим у
малим и здравим тимовима, у
којима су могући комуникација и заједничко откривање.
Утолико што су саме припреме за тај филм трајале девет
месеци, ми смо у том периоду
напипали свакојаке узбудљиве
ствари и о нама самима открили до тада неоткривено. Е,
сад, колико ме је тај процес
ревитализовао и дао ми нову
снагу, толико ми је, рекао бих,
и немира унео. Али и немир је
нека врста енергије и не могу
да кажем да не знам шта ћу с
њим.
• По чему ћете памтити
2014. годину? Имате ли неке
планове за 2015. годину?
– Памтићу је по мало посла,
много љубави – живот има духовите реципроцитете (осмех,
прим. аут.) – оживљавању вере
у оно што радим, иако се то
коси са чињеницом да је посла
било мање. Памтићу је по томе што сам први пут у животу
имао прилику да осетим како
је то путовати по овој нашој
планетици а да то није летовање у Грчкој или на Охриду.
Памтићу је по неком новом
себи који је у тој години настао. И на крају крајева, кад
бисте питали дете у мени, сигурно бих вам рекао да ћу је
памтити по томе што сам се
возио хеликоптером. А планова имам много. Нешто ми је
досадило да стојим у излогу,
чекам да будем одабран и једим се уколико то не буде тако. Планове кујем сам, у глави
и на папиру. Још само да проверим имам ли довољно снаге
за то. Уколико не, онда се морам добро распоредити.

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Награда за Бисака

ђарски језик. „Печат у црвеном воску” кућа „Лагуна” издала је 2010. године. Након
промоције у Паризу 2013.
године Жаклина Киш је
ушла у преговоре и с познатом канадском издавачком
кућом.

ЛЕКСИКОН О ЛИКОВЊАЦИМА И ДИЗАЈНЕРИМА

Атлас 21. века
Крајем прошле године објављено је ауторско издање Слободана Малдинија и Софије
Ланцош Малдини – „Атлас
ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Ср-

још куцају? Карл Мерк и
његов помоћник Асад
ухватиће се укоштац с мистеријом о деци чији нестанак никада није пријављен. А време им незадрживо цури…

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 28. јануара, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Како би гласила ваша СОС порука у боци?”, наградићемо по једним примерком књиге „Порука у боци”
Јусиja Адлерa Олсенa. Имена добитника ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

бије, 21. век”, у којем су представљени и бројни аутори из
нашег града. Реч је о обимном
(800 страна), луксузно опремљеном лексикону у којем су
заступљени уметници из свих
ликовних области: архитекту-

ре, ентеријера, дизајна, сликарства, графике, мозаика, витража, конзервације и рестаурације, вајарства, керамике,
текстила, сценографије и костимографије, фотографије,
мултимедијалне уметности,
веб-дизајна и историје уметности. Међу њима су и Панчевци: конзерваторка Слађана
Динић Ђорђевић, дизајнер
Никола Драгаш, сликари Душан Ђокић, Драгана Бојић и
Никола и Жељко Комосар, архитекте Душка Мрвош и Милош Димчић, керамичарке
Лариса Ацков и Сабина Хорват и други.
„Атлас” је веома амбициозно осмишљен и захваљујући
њему свако ко је заинтересован, може добити квалитетне
и валидне информације о
уметницима. С друге стране,
превише области које покрива, учиниле су да се од дрвећа
не види шума. Како је у уводу
навео Слободан Малдини,
критеријум за одабир уметника био је њихова присутност
данас, а у књигу су доспели
јер дела иза којих стоје то заслужују.

Золтан Бисак, фотограф из
Иванова, добитник је прве награде такмичења „Индијасрбија” за најбољу фотографију.
У конкуренцији је било више
хиљада фотографија из Индије и Србије, а аутор најбоље
фотографије, у овом случају
Золтан Бисак, освојио је награду која подразумева двe
авионске карте до Индије и
седмодневни боравак у тој земљи. На наградно путовање је
кренуо у уторак, 20. јануара.

Организатор такмичења је
удружење „Индијасрбија”, уз
подршку Амбасаде Индије у
Београду, „Бренда Србија”,
организације „Incredible India”, фондације фестивала
„Егзит” и других партнера.
Жири је изгласао по десет
аутора најбољих фотографија из Индије и Србије, а поред Бисака, међу њима су и
Самир Басу, Жељко Ђурић,
Мина Делић, Алок Абинаш и
други.

Главонићев филм
и у Ротердаму
Филм Огњена Главонића
„Живан прави панк фестивал”
наћи ће се 28. и 29. јануара
пред публиком 44. интернационалног филмског фестивала у Ротердаму (од 21. јануара до 1. фебруара). Наведено
остварење је светску премијеру имало у париском центру

„Помпиду”, док је на фестивалу у Бриселу освојило награду
за најбољи музички документарац, а на „Белдокс фестивалу” у Београду посебно признање жирија. Главну улогу у
том филму игра Живан Пујић
Џими, а сниматељ је Реља
Илић.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗРЕЊАНИНСКОГ ЛИКОВНОГ САЛОНА

У СУСРЕТ КРЕАТИВНОМ БУНТУ
Изложба „30 х 30”
заинтересовала бројне
панчевачке ауторе
Тема за размишљање:
„Вертикала ума и
хоризонтала рата
стварају крст,
а ти си на њему”
Изложба под интересантним и
сугестивним називом „Вертикала ума и хоризонтала рата
стварају крст, а ти си на њему”
Ликовног салона „30 х 30”
Културног центра Зрењанина
отворена је у понедељак, 19.
јануара, у Галерији савремене
уметности. Реч је о радовима с
ликовног конкурса на коме је
учествовало 180 уметника, са
око 300 радова, из Србије,
Словеније, Црне Горе, Босне и
Херцеговине, Бугарске, Италије, Египта и Кине. Жири је
одабрао 186 радова (од 165 аутора) и уз то доделио и посебне награде. Награђени су: Јована Петковић из Краљева за
скулптуру у мермеру „Бићенутрина” (прва награда), Милан Пантелић из Шапца за рад
„Комуникација” (друга награда) и Небојша Милошевић из
Косовске Митровице за цртеж
„Плаксус” (трећа награда).
Аутор пројекта „30 x 30” је
магистар Милутин Мићић, а
поред Зрењанина, пројекат се,
први пут, ове године реализује
и ван матичне културне установе – у Панчеву и Сремској
Митровици. Панчевачка публика је са интересовањем дочекала отварање, а треба истаћи да су на изложби заступљени и радови наших суграђана.
Овај ликовни конкурс траје
већ девет година. На сваком

новом конкурсу аутор пројекта
поставља уметницима другачију тему за размишљање и
покушава да их насловом инспирише да отворе важна питања за промишљање. Овогодишњи наслов је веома интересантан и нуди широк простор за богат сплет уметничких асоцијација и ангажовања.
– Ја сам написао есеј на ту
тему. Вертикала ума је нешто
што је позитивно и пожељно.
Међутим, од постанка цивилизације постојала је хоризонтала рата која је повлачила ум
надоле. Постоји сукоб и ми
живимо у таквој стварности. С
једне стране имамо ум који
каже да су неке ствари неразумне, али и поред тога непрекидно нам се дешавају ратови,

не само оружјем него и ратови
духа, манипулације и деструкције разне врсте. A свако од
нас појединачно је у средини
свега тога. И основно питање
које се свима поставља јесте
како ћемо се снаћи у томе –
сматра мр Милутин Мићић.
Искуство с Ликовним салоном њему је показало да, и
поред свих проблема у нашој
земљи, има смисла бавити се
духовношћу и, у оквиру тога,
ликовном уметношћу.
– У Србији има много талентованих аутора, али велики број њих одустаје од рада
јер им друштво ништа не нуди. Можемо жалити за тим,
али их морамо разумети. Нека врста креативног бунта би
морала да се догоди у служби

одбране свих оних разлога који нас највише чине људима,
међу којима су креативност и
стваралаштво на првом месту
– рекао је Мићић.
Он је додао и то да је пријатно изненађен посећеношћу
изложбе и веома задовољан
сарадњом с Културним центром Панчева.
Међу ауторима чији се радови могу видети у Галерији савремене уметности налазе се и
наши суграђани Јелена Бадњевац Ристић, Слађана Динић
Ђорђевић, Горски Кабадаја,
Снежана Манасић, Ивана Маркез Филиповић, Горан Печеновић и многи други. Изложба ће
бити отворена до 31. јануара и
свакако је треба погледати.
С. Ћирковић

Јаке везе између румунског и српског Баната

Како је истакао проф. др
Маријан Михаила, главни менаџер пројекта са Универзитета „Ефтимије Мургу”, Румуне
и Србе из Баната повезује
много тога, а посебно религиј-

ско, културно и индустријско
наслеђе. Он је посебно похвалио Завод за заштиту споменика културе Панчево због
професионализма и спремности за сарадњу.

Јасна Јованов, координаторка пројекта, подсетила је на
чињеницу да је процес индустријализације у Банату почео
1772. године, по отварању старе Вајфертове пиваре. Након
тога су ницали млинови, винарије, свиларе, циглане, као и
услужни објекти, попут складишта и магацина, али и железнице и железничке станице.
Неки од тих споменика културе могу се видети и на фотографијама у фоајеу КЦП-а.
Досад је у оквиру пројекта
„Индустријско наслеђе Баната – културно наслеђе Европе” организовано више догађаја. Један од њих била је и
научна конференција која је у
октобру најпре приређена у
Решици, а потом и у Панчеву.
Планирано је да до јула 2015.
године буде објављена тројезична монографија о индустријском и културном наслеђу целог Баната.

СТОГОДИШЊИЦА ОД РОЂЕЊА БРАНКА ЋОПИЋА

Писац кога су сви волели
Библиотекарка Љиљана Дракшан приредила је још једну занимљиву изложбу у холу читаонице Градске библиотеке.
Овог пута у фокусу њене пажње био је писац Бранко Ћопић, који је рођен пре сто година (1. јануара 1915). Његов
живот и дело представљени су

Стране припремила

Драгана
Младеновић

хронолошки, а поставка обухвата фотографије из породичног албума, Ћопићеву прву
песму, чији је први читалац
био Скендер Куленовић, књигу „Не тугуј, бронзана стражо”,
за коју је писац 1958. добио
НИН-ову награду, дела с ратном тематиком, књиге за децу
и још много тога.
Ауторка изложбе је подсетила и на Андрићев цитат:
„Сви ми смо писци, али је једино Ћопић рођени приповедач, који само проговори и од
тога настане прича”.

„Отворено до сумрака”
Мирјане Урошевић
Ова дирљива љубавна прича, која се одвија у Франкфурту, Паризу и Маракешу,
истовремено је горка сага о
судбинама емиграната. Нике, кћи емигранткиње из
Југославије, упознаје вршњака Луку као студента и
случајно открива да је његова бивша младалачка љубав Баха, девојка пореклом
из Марока, изненада нестала, па почиње да истражује
њену судбину. Сазнаје да су
се младић и девојка упознали при крају средње
школе, када је дошло до непредвиђених компликација
и трагичних обрта, изазваних младалачком љубављу,
културолошким разликама
и опречним обичајима и
навикама у менталитету
два света. Њено трагање довешће је до неочекиваних
сазнања и откриће стоструко лице несреће и патње када се људи опхрвани невољом изместе из своје природне средине.

Мучно прилагођавање и
криза идентитета у туђини,
тешкоће с којима се срећу
имигранти у новој домовини, психолошки убедљиво
сликање ликова у роману,
те лиричност и драматика
као одлике ауторкиног стила – само су неки од квалитета и мотива у овој напетој причи са елементима
трилера.

Два најбржа читаоца који до среде, 28. јануара, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта вам најтеже пада када се изместите
из природне средине?”, наградићемо по једним примерком књиге „Отворено до сумрака” Мирјане Урошевић.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

С Панчевом у срцу
Виолета Јованов
Пештанац, новинарка

ИЗЛОЖБА О ИНДУСТРИЈСКОМ НАСЛЕЂУ

У фоајеу Културног центра у
петак, 16. јануара, отворена је
изложба фотографија под називом „Индустријско наслеђе
Баната – културно наслеђе
Европе”. Она је реализована у
оквиру истоименог пројекта,
који се преко ИПА програма
прекограничне сарадње Румуније и Србије финансира
средствима Европске уније, а
суфинансијери су државе учеснице програма. Организовао
ју је Завод за заштиту споменика културе Панчево, заједно с партнерима у пројекту –
Универзитетом „Ефтимије
Мургу” из Решице и Жупанијским саветом Караш–Северин.
Реч је о изложби која је у децембру прошле године била
отворена у Решици и обухвата
тридесетак фотографија објеката који представљају значајно индустријско наслеђе румунског и српског Баната.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

– Бранко Ћопић је посетио
нашу библиотеку два пута:
1965. и 1980. Након књижевног сусрета потписао је већи
број књига, своја сабрана дела,
а на изложби се могу видети
фотографије које то документују – истакла је Љиљана
Дракшан.
Уз то, у холу су постављене
још две мање информативне изложбе: сећање на Младена Маркова (1934 –2014) и она о Филипу Давиду, овогодишњем добитник НИН-ове награде за најбољи роман у 2014. години.

Волим Панчево и људе
који у њему живе, посебно посвећене ономе што
раде, у чијим делима се
осећа страст и предан
рад. Неки од њих су у
мом избору.
ФИЛМ: Експериментални филм „Она, то
сам ја” Александра Токина и Сеада Богућанина, у којем се, без
дијалога, само сликом
и покретом преносе јаке емоције. Инспирисан је Тагоровом поемом „Градинар”. Снимљен је у Панчеву и
приказан на више међународних филмских фестивала. Награђен је специјалним признањем жирија на
фестивалу у Бејруту у новембру, у конкуренцији 24
филма из целог света. Музику је компоновао такође
наш суграђанин Сава Маринковић. Жао ми је што
филм није досад приказан
ни на једном од панчевачких фестивала, било у главном било у пратећем програму, због чега су Панчевци остали ускраћени за
прилику да виде квалитетно остварење наших младих суграђана.
МУЗИКА: Дебитантски албум „Види шта ћу ти рећи”
рок бенда „Резервни план”
објављен је крајем 2014. године. Почетком јануара нашао се и у најужој конкуренцији за најбољи дебитантски албум у избору Радио Београда 202. На албуму је девет ауторских рок
песама с примесама блуз,
кантри и поп звука, којима
је додата и занимљива обра-

да старе севдалинке „Кад ја
пођох на Бембашу”. Момци
свирају оно што у суштини
јесте рокенрол који вуче корене из музике осамдесетих
на простору бивше Југославије и мислим да ће баш
због тога у њиховој музици
највише уживати припадници наше генерације, који
су одрастали уз музику тог
времена.
КЊИГА: Монографија „Ветрењаче Војводине – некад
и сад” Панчевке Живане
Крејић, која је на њеном
стварању радила четири године, истражујући предано
по архивима и обилазећи
Војводину како би од заборава отргла оно мало ветрењача које су остале сачуване. Захваљујући њеној посвећености и трагању за аутентичним туристичким
потенцијалима ових простора добили смо једно сведочење о томе како су настале ветрењаче, како су изгледале, колико их је очувано и зашто је некадашњи
симбол Војводине нестајао
с временом.
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pancevac@pancevac-online.rs

ЈОШ НЕДЕЉУ ДАНА ДО КРАЈА КОНКУРСА

Зимске
чаролије

САШИНЕ ПОЕТЕ СТВАРАЈУ
У част Саше Божовића, најпопуларнијег српског дечјег песника овог века, који је изненада преминуо у мају 2013. године, редакција листа „Панчевац”, чији
је Божовић био члан као уредник дечје
стране, и ове године је организовала
конкурс за талентоване литерате. Креативно такмичење основаца од прошле
године зове се „Сашина поетска ствараоница – БУДИ песник”, а члановима жи-

Банатска
јесен

рија већ дуже од два месеца стижу сјајни
радови најмлађих панчевачких песника.
Ове недеље објављујемо претпоследњу епизоду „Ствараонице”, тако да ћемо само још наредне недеље пружити
прилику свим нашим паметним клинцезама и клинцима да виде своје прве
објављене песме у њиховом „Панчевцу”. Због тога пишите сами, уз малу помоћ учитеља, библиотекара, наставни-

Химна школе

Паметна глава мисли и пише,
све ме живо инспирише,
чућете то у овој песми
о једној банатској јесени.
Ту је богатство, ту се ради, мари,
пуни су нам сад амбари
жути кукуруз, храна вредна,
зелена поља, пшеница једра...
Трактористи журно раде,
да само у једном дану
окрену по хиљадиту бразду равну.
Домаћице врле, спретне,
по авлији трче вредне
да све спреме и уреде.
Не може се описати,
то треба видети, доживети.
Ту су ведрина, вредност и слога,
свега доброг има
у срцу Баната мога!
Јована Женар Ћирилов (VIII-3),
ОШ „Жарко Зрењанин”,
Банатско Ново Село

Мој меда
Један мали меда
што по шуми шета
трчи тамо, трчи амо,
у мојој се соби задржао.
Меда мали
осмехом ме мами.
Нежан, мио, топло прија,
као сунце сија.
Сунчица – име смо му дали.
Задржа се код нас стално.
У кревету моме има место своје.
Сунчица је благо моје
па мирно сним снове своје.
Јелена Лазаревић (I-4),
ОШ „Свети Сава”

У селу Долову
сваки школски дан
пун је деце
као најлепши сан.
Наставници добри, мили
од првог дана
смо их заволели
и са њима срећни били.
Ученичка машта
на ликовном чини свашта,
а језике одлично знамо
и ту бриге немамо.
Математика, природна наука,
то нам није нека мука
и то нам иде
и то знамо
и многе награде освајамо.
Кад чујемо нашег
звонка спасића,
одмах се сетимо
Аксентија Максимовића.

ка или родитеља, a радове можете донети у редакцију „Панчевца” (Трг краља Петра Првог 11) или их пошаљите
на имејл адресу dragana.mladenovic@pancevac-online.rs и чекајте наредни
број нашег листа, јер ће се можда баш
ваша песма наћи у најстаријем недељнику на Балкану.
Нових двадесет троје најбољих аутора добиће вредне награде и наћи ће се

Жеља ми
је испуњена

Мислим, ето, пролази лето,
ах, како време лети.
Још јуче сам био први разред,
а сад ћу већ у пети.

Почело је у пролеће,
у месецу априлу,
када ми је мама рекла
да у стомаку има бебицу милу.

Кроз море несташне деце
плови ко бродић
моја учитељица
Драгица Родић.

Чекали смо много,
прошли тестове разне,
и на амниоцентези сазнали:
ево девојчице красне!
Ускоро у школу сам кренула
и све другаре обавестила
да биће сестра мала,
па сам им бомбоне дала.

Дошао је и тај дан
да у болницу возимо маму,
болови су били јаки,
а ја од узбуђења направила драму.

Аксентије, Аксентије,
пуно ти хвала,
ти си наша
школа, радост и слава.
Марија Ракиџић (VI-2),
ОШ „Аксентије Максимовић”, Долово

Другарство

Оставили смо је накратко
да у болници буде,
а после сат-два
чули смо да се Ива родила.
Дали су ми да је видим
и да је телефоном сликам.
Плакала је и викала гласно.
Хтела сам да је за образе штипкам.

Када имаш друга,
нико не сме да ти се руга.
С њим можеш свуда да стигнеш
и целом свету да намигнеш!

Ова песма је само наставак
моје прве „Желим само једно”.
Она је изашла у „Панчевцу”,
коју сам писала вредно.

Када имаш друга,
с тим богатством можеш да се поносиш
и с њим то богатство
да делиш.

Ива ће ускоро кући
да заједно славимо.
Иако ће ме за косу вући,
битно ми је да смо заједно.

Ена Трајковић, (IV1),
ОШ „Јован Јовановић Змај”

Мојој
учитељици

Моја жеља је остварена,
мој највећи сан:
беба на свет је дошла –
мој најлепши дан.

Ближио се месец девети,
мами је све теже било,
беба је све већа,
обузела ме је срећа.

Аксентије, Аксентије,
волимо те ми
и сви су на тебе
много поносни.

средином фебруара на финалној манифестацији у великој сали Културног
центра Панчева, који ће поново бити
техничка подршка. Од 2013. године
додељује се и специјално признање –
„Саша Божовић”, чиме се аутор најбољег рада промовише у укупног победника, тј. лауреата конкурса. Претходне године ту част је заслужила Мајда
Амбруш, ученица ОШ „Свети Сава”.

Учила нас бројеве,
прва слова, скупове,
шта је црно, а шта бело,
шта је град, а шта село.
Мора бити да смо јој
малко ишли на живце
па је често мислила:
„Ко ми даде ове клинце!”
Дизала је глас на нас
ко Марија Калас,
па нам после певала,
весело се смејала.
Од првога дана школе
па ево до сада
учила нас да је живот
баш ништа без рада.
Од првог до четвртог
дала нам је знање,
па је сад у петом
то наше имање.
Биће још школских дана,
звониће нова звона,
али у моме срцу
заувек биће она.
Не знам шта да кажем више,
све у мојој души пише.
Заувек ћу носити у срцу
моју Драгицу, најдражу учитељицу.

Инес Марјановић (VI-2),
ОШ „ Свети Сава”

Вељко Цуканић (V-4),
ОШ „Бранко Радичевић”

Зиму много тога краси:
Нова година, Божић,
али и за јелку украси.
Небо је златно
ко гусарско благо,
облаци плави,
још је и шарено.
Испод снега се сакриле
кућице мале,
прозори вире
ко очи из главе.
Деца су весела,
осмехе деле,
шале и приче
јако су им смеле.
Шта хоћете више
када вам све кажем,
довољно сам описала
верујте, не лажем.
Марија Милетић (III-2),
ОШ „Јован Јовановић Змај”

Мој ујак
Оставио ме је тата
више ме не воли,
понекад се растужим,
срце ме заболи.
Али ту је мој ујак
висок и јак,
када ме зовне: „Сине”,
мене туга мине.
Коса му је црна,
очи црне,
душа му је мека
ко у мале срне.
Ја га много волим,
срце бих му дала,
он каже да за мене живи
и зато му хвала.
Пазим да за ујака радим
све што могу,
јер је он уз мене
још од малих ногу.
Ања Драгојевић (V-2),
ОШ „Стевица Јовановић”

Божовић
Саша
Многе песме написао је Саша,
у једној је била и мала Маша.
Хтео је да се бави спортом,
није знао којим,
зато је почео да пише песме
пуним срцем својим.
Деца су због њега почела да пишу,
на лепе песме да миришу.
Познат је био као Гете,
њему се радовало свако дете.
Био је човек светског гласа,
ето, то је наш Божовић Саша.
Јованка Мандарић (VI разред),
ОШ „Свети Сава”

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: ВИДОМИР ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

„ПЕНГЛОВАЊЕМ” ДО ТАМБУРИЦЕ
Који је најбољи пут од Банатског Брестовца до Панчева?
Најкраћи није обавезно и најбољи, па је одговор „преко
Омољице” нетачан. Сумњате?
Питајте Видомира Јелесијевића. Човек ем зна знање, ем је
животом доказао да је из најјужнијег панчевачког села до
панчевачког Котежа 2 најбоље
путовати преко Босне, Глогоња и Старчева. Од оних дана у
кратким панталонама до ових
који значе и мировину, и искуство, и нове идеје у исто време.
– Брестовац је за сва времена. Време имања и немања,
разбибриге, маштања и друговања. И оног непрестаног јурцања за лоптом уз Поњавицу.
И по шоровима. Уреже се то,
као ожиљак, дубље од успомене. Ти дани су ми определили
живот. Увек кад сам у Брестовцу, враћају се ти гласови, граја, школско звоно које ми је у
младости, у Босни, било и професија. Живот јесте чудо: ни
накрај памети ми није било да
ћу у пензију отићи као културњак, с места директора Дома
културе у Старчеву – започиње
причу Видомир.
Он је просветар по образовању, фудбалер и фудбалски

фан по оној другој љубави,
културњак по опредељењу и
рођени организатор. Пензионер му дође, онако, само узгредно занимање...
– У време када се бира живот, Босна је била права мајка
за младе просветаре. Тамо је
то било дефицитарно занимање, а услови за живот и рад
идеални. У Босни сам и одиграо свој фудбал, упознао и
као противнике и као пријатеље чувене играче и неке репрезентативце. А врло брзо
сам схватио да ме место не држи, да увек морам да тражим
нешто ново, другачије, да се
прилагођавам времену и људима. Организација манифестација, касније бављење културом, била је само логичан
след ствари. Јер кад радиш у
култури, ако не желиш да те
прегази време и да ти публика
окрене леђа, мораш да нудиш
увек нешто ново, другачије,
примамљивије. Публика је као
човек који је жељан торте, а
када је једном проба, брзо се
засити – прича Видомир.
Старији памте време кад су
сви имали новац: и даваоци,
дакле спонзори и донатори, и
потрошачи, како Видомир те-

па публици. Требало се само
прилагођавати трендовима и
превртљивом укусу „потрошача”. Нимало лака мисија! У то
време рођено је „пенгловање”,
тачније полутајни ланац диловања филмских ролни у првој години приказивања – од
Београда према селима, уз
промену превоза, договоре-

ним тачкама примопредаје,
роковима и, наравно, ценом.
Ниједна пројекција никад није отказана! Данас нема више
трака, али ни сеоских биоскопа, па ни „пенглераша”.
– Прошло је време препуних биоскопа и филмских
ролни. Такође и време кад смо
сви били пуни пара. Требало

је смишљати нове забаве, „читати” публику, пронаћи жицу
све шкртијих мецена. Свако
чудо за три дана и свака забава дође и прође. А публика одраста и тражи ново, другачије,
забавније. Старчево је то на
време схватило, локална
власт је увек имала разумевања – и за програме, и за простор, рецимо Галерија „Боем”,
и за људе, почевши од Дана
дружења, па све до тамбурашког фестивала и још много
чега – сећа се Видомир.
Идеја за све велике догађаје
рођена је у бирцузу, или у кафани, свеједно. Е сад, пошто је реч
о културној манифестацији,
фестивал „Старчевачка тамбурица” зачет је пре петнаестак
година за столом клуба „Тик-так” панчевачког Дома омладине, за којим су седели Сале
Ђурин, тамбураш, Буда Стојановић, професор тамбуре,
Жељко Радочај, тамбураш и
мајстор свог заната, и Видомир.
Село Старчево и фестивал тамбурице! Ма, хајте, молим вас.
– На првом је наступило 18
састава, шароликих, али неколико је одскакало квалитетом.
Пуна четири сата публика је
уживала, али и много после

званичног дела. Искористили
смо све везе и везице, познанства, а у то време сличних фестивала, и још ресторанског
типа, било је мало. Узгред, новосадски фестивал „Јанике
Балажа” је вршњак старчевачког. Касније смо ишли на квалитет, стекли смо лиценцу и
име – и тако већ 14 пута. Било
је и анегдота, наравно. На првом фестивалу оркестар „Ђелем, ђелем” из Суботице свирао је неуморно, као на тезги,
да од презадовољне публике
заради неки динар мимо свих
фестивалских правила и резона. А волели су и да касне, уз
оригинална извињења. Једном
је то било несналажење у београдском саобраћају, други
пут пуче гума на комбију, ко
ће свега и да се сети. Фестивал
је данас престижан, веома цењен много шире од Старчева,
Панчева и Баната – закључује
наш саговорник.
Видомир Јелесијевић од
Панчева до Брестовца и назад
не иде више преко Босне. Али
кад год сврати до кафане (мада је то све ређе), постоји опасност од нове идеје. Или корисног савета.
С. Зенг

15

АКТУЕЛНО

Четвртак, 22. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

- - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - -

- - - - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - -

ОД ПЛАМЕНА ДО ДИОДЕ

„ЦРНИ” УТОРАК

Возите споро да не
угасите светло
ЛЕД као стандард
Поред кочница, аутомобилска
светла су један од најбитнијих
система на возилу и без њих је
назамисливо управљати аутомобилом.
Фењер као фар
До увођења електричне енергије у четвороточкаше као
средство за осветљење пута
током вожње су коришћене
модификоване лампе, које су
имале велике недостатке.
Принцип функционисања је
био прилично једноставан:
светлост која се добијала из
пламена рефлектовала се на
пут уз помоћ сочива. Светлосни сноп добијен на овај начин се расипао, односно није
био фокусиран.
Због тога, као и услед веома
мале снаге тадашњих фарова,
возачи су током ноћи морали
да буду врло пажљиви. И не само то – пламен није био заштићен и струјање ваздуха при великим брзинама, али и вода,
могли су лако да угасе светла.
Као гориво је коришћена нафта све до појаве ацетилена.
Лампе које су користиле
овај енергент, познатије као
карбидне лампе, направљене
су за потребе рудара, а касније су употребљаване и у ауто-

мобилској индустрији. Гас који је горео добијао се реакцијом воде и калцијум-карбида,
а био је водоотпоран. Мана
овог система је гареж и токсични креч, који је био нуспродукт и морао је некуд да се
одложи.
Веровали или не, у ери када
су аутомобили били бучни,
стартовали уз помоћ „курбле“
и били велики загађивачи, појавио се и први електрични
аутомобил, који је имао и тада прве фарове на струју. Модел се звао „колумбија” и произведен је 1898. Светло се добијало уз помоћ нити од волфрама, које су биле осетљиве
и често су пуцале услед вожње
по тада неравним путевима.

И поред тога, ови фарови су
се убрзо уграђивали и у аутомобиле на бензин.
За напајање светала коришћен је динамо, који није могао да произведе довољно јак
напон за њихов пун потенцијал. Томе додајемо и чињеницу
да још увек нису измишљена
довољно добра сочива за усмеравање снопа, све до изума
светала „конамор” 1910. године. Инжењери из Њујорка инспирацију су пронашли у светионицима и сличну технологију применили на аутомобил.
Адаптивни сноп
Светлосни зрак је сада могао
да се усмери по жељи и ноћна
вожња је постала знатно безбеднија. Овај изум се сматра
директним претечом модерних ауто-светала. Сијалице са
два влакна која су омогућавала „кратка” и „дуга” светла патентиране су 1924. Халогена
сијалица је званично ушла у
употребу 1962. године у Европи, а комбинација с рефлектујућим сочивима унутар самог фара знатно је унапредила квалитет и домет светлосног снопа. Та врста сијалица
се и данас користи код већине
модерних аутомобила.
Међутим, то није био случај
и у ауто-индустрији у Амери-

ци, која је такозване запечаћене фарове у својим возилима користила све до краја седамдесетих. То је практично
значило да ако вам прегори
једна сијалица унутар фара,
потребна је његова замена,
што и није баш најбоље решење. Развој се ту не зауставља и
следећа револуционарна иновација је представљена 1991.
на моделу BMW серије 7, у који су уграђени ксенонски фарови.
Наравно, ова светла се не
могу поредити с данашњим
ксенонским системима, који
су знатно усавршени у односу
на прве. Већина данашњих
аутомобила као стандард користи ЛЕД сијалице, које су
дуговечне, мање се греју и
троше знатно мање енергије.
И ту није крај... У скоријој будућности можемо очекивати
и ОЛЕД систем (органске светлеће диоде).
Поред тога што возачу обезбеђују бољу видљивост, ова
светла су адаптивна и уз помоћ сензора ће прилагодити
сноп условима пута. Тако светлошћу неће бити обасјана
кола која вам иду у сусрет и
возило испред вас, а пешаци и
животиње на путу биће уочљивији.

Сједињене Државе потроше
горива колико и остатак
планете.
Путеви у Луксембургу се
сматрају најфреквентнијим у Европи с обзиром на
чињеницу да на 1.000 становника има 570 аутомобила.
За производњу просечног
аутомобила потребно је око
25 сати, од чега се десет
утроши на фарбање.

Изумитељ темпомата је био
слеп.
Према статистичким подацима полиције САД, најчешће се
краду црни аутомобили, уторком се украде највише возила,
а месец у којем су лопови најактивнији је новембар.
Гуме болида „Формуле 1”
по кишном времену спроведу и до 250 литара воде у секунди, што је довољно да се
напуни када.

- - - - - - - ПОЛОВЊАК - - - - - - -

ПОУЗДАНОСТ ПРЕ СВЕГА
Уколико тражите поуздан
аутомобил, а атрактивност
возила вам није пресудна,
можда би требало да размислите о куповини друге генерације „нисана алмере”,
која се производила од
2000. до 2006. године. Верзија са петора врата била би
бољи избор за породице, јер
пружа солидан комфор и на
дужим путовањима. Као
што смо већ поменули, аутомобил није атрактиван,
што се огледа и у скромном
ентеријеру, који делује прилично сиромашно, али ма-

трошњу од 5,5 литара на сто
километара, овај мотор је сасвим довољан за свакодневне потребе, али и дужи пут.
У ранијим издањима „алмере” произвођач се опредељивао за нешто јачи агрегат,
од 1,8 литара, који пружа
одличне перформансе. За
љубитеље „дизелаша” у понуди су два турбомотора од
2.200 кубика – од 110 и 134
„коња”. „Алмера” има прилично тврдо вешање, што
даје добре возне карактеристике, али и не баш пријатну
вожњу на лошем путу.

ње захтевним возачима је
довољан и функционалан.
За моделе произведене од
2002. године клима-уређај,
ЦД плејер и централно закључавање возила су стандардна опрема, што је битно
да знате приликом евентуалне куповине. Новије варијанте су опремљене бензинским мотором запремине
1.500 кубика и снаге 97 коњских снага. Уз просечну по-

За овај модел важи правило као и код већине јапанских возила: редовно и адекватно одржавање и нећете
имати већих проблема. Замена уља и филтера кошта
око пет хиљада, док ће вас
„велики сервис” стајати близу петнаест хиљада динара.
Уколико размишљате о овом
аутомобилу, питајте власнике. Рећи ће вам да немају намеру да га мењају.

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

БИТАН ЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИ УРЕЂАЈ
Још увек повољнија цена течног нафтног гаса у односу на
бензин и дизел наводи возаче
да користе тај енергент за покретање својих возила. Законске одредбе које се односе на
атестирање и реатест плинских уређаја у аутомобилима
постале су ригорозније, што
значи да ТНГ инсталација,
као и резервоар за течни
нафтни гас, морају испуњавати прописане стандарде који
се ригорозно контролишу.
Уградња ТНГ система у возило није јефтина и кошта и
до неколико стотина евра, али
се брзо исплати у ценовној разлици између бензина и гаса,
поготову уколико прелазите
велику километражу током
године. Да бисте заиста уштедели, а возило на гас функционисало како треба, битно је
да уградњу гасног уређаја обави стручно лице, као и да се
притом користе одговарајући
делови за ваше возило. У „Ауторемонту Пивашевић” кажу
да клијенти, у жељи да прођу
што јефтиније, уграђују неадекватне уређаје у нерегистрованим радионицама, што
је велика грешка.
Возило не функционише
добро и због тога се обраћају

Страну припремио

Немања
Урошевић

сервису за помоћ. Сервисери
„Ауторемонта” тада често
констатују да је у аутомобил
уграђен ТНГ уређај који није
предвиђен за тај мотор. У савременије аутомобиле који
имају директно убризгавање
горива инсталирају се искључиво секвент системи. Дизне,
односно бризгаљке код поменутог уређаја се рачунарски
програмирају да убризгавају
гориво у складу с фабричким
параметрима, што се не може
учинити код ТНГ уређаја за
моторе с карбуратором.
Сервисери „Ауторемонта
Пивашевић” кажу да су наилазили на овакве случајеве и
једино што су могли да предложе клијентима јесте да демонтирају постојећу гасну инсталацију и да, уколико желе

да и даље возе на плин, уграде нову. Често су на оваквим
возилима извршене и нестручне преправке, које могу

довести у питање „животни
век” мотора. Због тога возачи
пролазе скупље него у случају
да су одмах посао препустили
овлашћеним лицима. Напомињемо да возила с неисправним гасним уређајима и
с неатестираним деловима не
могу добити атест, односно не
могу да се региструју.
ТНГ инсталације које уграђује „Ауторемонт Пивашевић” атестиране су и пролазе
контролу Машинског факултета из Београда, с којим тај
ауто-центар сарађује. Тако
можете бити сигурни да је ваше возило поуздано, економично и безбедно. У понуди
су гасни уређаји већине реномираних произвођача за сва
возила у гарантном року и ван
њега.

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

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

Покровитељ стране

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

ПРОДАЈЕМ фиjат брава,
2001, 1.6, металик, регистрован
септембар.
064/458-24-48. (СМС)
ПРОДАЈЕМ пасат караван 5 плус, 2003. годиште.
063/874-70-77.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
венто 1.6, 1992. годиште,
тек регистрован, с атестираним плином. Тел.
063/662-350, 061/34607-51. (188056)
ФИЈАТ пунто, стило,
мултипла,
сеићенто,
палио, браво, брава, хрома, у деловима, најповољније, сви мотори и
модели. Тел. 063/289350. (188095)

ОГЛАСИ

ТОЈОТА корола 1300 XL,
1989, први власник,
136.000 км, стање солидно.
064/458-28-81.
(188188)

ПРОДАЈЕМ комби кија
дизел, 1999. годиште,
пасат 2, дизел, 1987. годиште,
нерегистровани.
061/131-79-04. (188288)

ОПЕЛ астра 1.7, ТДЦИ,
2009, караван, фул.
066/412-677. (188199)

ФОРД мондео 2.0, дизел,
2003, регистрован, изузетан. 061/230-21-70.
(188462)

РЕНО твинго, 2003,
нерегистрован, власник,
1.500 евра, могућ договор.
063/893-89-04,
Љуба. (188230)

ГОЛФ 3, 1996, вензин,
без икаквих улагања,
1.700 евра, застава 128,
1989. годиште, 350 евра.
063/843-59-06. (188292)

ГОЛФ 2, регистрован, 5
В, 4 Б, атестиран гас,
1985, одржаван, исправан, металик. 061/16234-63. (188223)

СИТРОЕН ксара 1.6,
2001,
бензин/плин,
регистрован до новембра.
063/830-61-73.
(188321)
ЛАДА рива 1300, 1990.
годиште, регистрован
март 2015, прешао
77.000, цена 500 евра.
063/836-48-01. (188345)
СТИЛО 1.9, мултиџет,
2002, троја врата, кожа,
дигитална
клима.
064/130-36-02. (188394)
ПУНТО 1.2, 16в, 2004,
петора врата, динамик,
први власник. 064/13036-02. (188394)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 560,
власник. 069/634-491.
(188114)
ПРОДАЈЕМ југо 55,
1990. годиште, бензин/гас, црвен, регистрован
до
јуна.
062/198-47-74. (188115)
ПРОДАЈЕМ фијат стило,
2003. годиште, троја
врата, клима, добар.
062/762-009. (188146)
ФИЈАТ пунто, 2010.
годиште, бензин/плин,
власник, 46.000 км, цена
2.850 евра. 065/370-9830. (188152)
ПРОДАЈЕМ четири зимске гуме семперит 175 х
65 Р14. 063/770-03-20.
(188194)
ОПЕЛ кадет 1.4, 1991.
годиште нов атестиран
плин, хитно, повољно.
060/034-11-10. (188178)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори,
петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (188249)

ТЕМПРА 1.6, 1998, задња серија, прва боја,
мало прешао, на име.
064/130-36-02. (188394)

ЈУГО корал 1.1 ин, 2006,
металик црвен, атестиран плин, прва боја,
одличан. 064/142-55-93.
(188249)

ФОРД фијеста, 1.2, производња 2003, прешао
143.000, возила старија
жена, мало очуван.
064/137-47-89. (188400)

ПАСАТ 1.8и, 1991, караван, плин, металик,
регистрован до 16. јануара 2016. 066/123-646.
(188271)

ГОЛФ 3, 1997, 1.6, бензин, 3 в, 1.400 евра.
062/847-34-83. (188423)

ФИЈАТ браво 1.6и, 2000.
годиште, плин, металик,
алу фелне, одличан.
065/910-35-35. (188271)
ПУНТО 1.2, 2006, 3В,
плин, клима, зимске
гуме, одличан. 062/286031. (188271)
ПРОДАЈЕ се голф 3,
дизел, август 1996.
060/533-35-75. (188389)

РЕНО клио 2003, 1.2, 16
в, 161.800 км, увезен из
Италије, 2.000 евра.
063/703-60-52. (188427)
СЕАТ ибица, 1.4 дизел,
2003, тек регистрован.
061/254-73-76. (188462)
ФОЛКСВАГЕН пасат, Б
5, лимузина, 1998. годиште, 1.9 ТДИ, аутоматик, регистрован, 2.450
евра.
062/647-326.
(188445)
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ГОЛФ 5, 2005, 1.4, црн, 3
в, 92.000 км. 063/307812. (188458)
ФИЈЕСТА, 2007, бензинац, 1.3, као нов, немац,
на име. 065/833-91-62.
(188461)
БМВ 320, 2001, караван,
сив металик, регистрован.
061/254-73-76.
(188462)
ПРОДАЈЕМ рено клио,
тројка, 2007, петора врата, металик шампањ
боја. 347-140. (188467)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила
и катализатора, неисправних,
исправних,
хаварисаних, продаја
половних,
резервних
делова, ауто-механичарске услуге. 064/552-3119,
069/203-00-44.
(185461)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални откуп свих врста
возила, страних, домаћих, хаварисаних, неисправних. 066/409-991,
063/782-82-69. (185461)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила, долазим
на кућну адресу и продајем делове. 062/198-4774. (188115)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (188165)
ОТКУП свих половних
старих и страних возила
и продаја половних
делова. 063/110-68-87,
069/364-11-42. (188250)

ВЕШ-МАШИНА Аристон, као нова, очувана,
повољно. 063/329-464.
(188362)

БРИКЕТ 4.400 динара
кубик, буков калоричан,
достава. 064/482-65-53.
(187507)

ТА ПЕЋ, 6 kW, први власник, магнохром, 130
евра.
065/237-10-09.
(188171)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију, веш-машину, електрични шпорет. Мића,
013/346-790, 064/12973-60. (188469)

ПРОДАЈЕМ
повољно
веш-машину
горење,
исправна. 013/251-6469,
065/634-38-51.
(188024)

ЈЕФТИНО ел. шпорет,
телевизор, сточић, столице, тепих, лежај, вентилатор. 064/276-09-54.
(188173)

КОМПЛЕТНА опрема за
дечију играоницу. Тел.
064/700-60-44. (188059)

ПРОДАЈЕМ два троседа
и фотељу. Тел. 063/386277. (188208)

КУПУЈЕМ исправна и
неисправна кола, није
битно стање, долазим на
адресу, исплата од 80 до
550 евра. 062/193-36-05.
(188253)

ПРОДАЈЕМ
пелет,
врхунски квалитет, преостала
количина.
065/251-03-57. (188065)
ПРОДАЈЕМ стеону јуницу стару 20 месеци, тели
се 30. марта. Тел.
063/812-79-54, Омољица. (188066)

МАШИНЕ
ПРИКОЛИЦА,
ФАК
Лозница, први власник,
одлично стање, пет тона.
064/264-06-57. (188027)

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, као
нове, достава, монтирање, гаранција. 062/97414-04. (188972)

САМОХОДНИ круњач
кукуруза, може замена.
618-049. (188027)
ЧЕТВОРЕДНИ шпартач
с кутијама за ђубре.
064/303-28-94, Качарево. (188042)

СВИЊЕ дебеле продајем. 372-768, 064/17244-10. (188075)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ 2,5 ланца
земље, Аеродром, женско ждребе, дугачка
дрвена кола и фијакер.
Никола, 601-836, Качарево. (188205)
КОКЕ носиље старе
десет месеци, 250 динара комад. 060/054-6770. (188222)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
371-568,
063/773-45-97.
(188231)

ВИСЕЋА кухиња, кревети, душеци, сунђери,
грејалице,
продајем.
065/353-07-57. (188084)

БРИКЕТ, 4.400 динара
кубик, буков, калоричан, џакови, достава.
064/482-65-53.
(188247)

НА ПРОДАЈУ фиксни
кревет за масажу, собни
бицикл. 064/152-08-90.
(188108)

ПРОДАЈЕМ кревет на
спрат са дормео душецима и фиоком, 25.000.
062/769-070. (188245)

ПРОДАЈЕМ
шиваћу
машину ружа, нову,
електрични
шпорет,
комбинован, с плином.
Тел.
013/314-047,
063/802-54-44.
(188129)

ПРОДАЈЕМ:
троседе,
каучеве, регале, гарнитуре, витрине, комоде,
сто + шест столица, спаваћа соба, комбиновани
фрижидер, дечија колица, телевизоре, двоседе,
ел. шпорет, сто + четири
столице, ТА пећи, машину за веш, суђе, мост
регале, тепихе, разно.
063/107-78-66. (Ф)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ гаражу, магацин, 52 м2, 10 х 5 х 3.
063/747-95-26, 616-024.
(187712)
ВЕОМА повољно издајем гаражно место у
Тамиш капији. Тел.
063/213-171. (188257)
ГАРАЖА
у
насељу
Зеленгора. 064/260-0534,
064/407-19-39.
(188385)

АПАРАТИ
ТВ, половни, 37, 55, 63,
72. 348-975, 066/348975. (188221)
ФАКС апарат панасоник,
нов, два телефонска апарата, фиксна, повољно.
069/150-20-78. (188307)
ВЕШ-МАШИНА,
ел.
шпорет и резервни делови од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (188340)

ПРОДАЈЕМ антидекубитни душек с компресором,
као нов, мало коришћен.
064/226-66-61. (СМС)
ДЕБЕЛЕ свиње на продају. 013/632-581. (СМС)
ОГРЕВНО дрво, преостало, буква, цер, храст,
багрем,
3.800
дин.
061/251-07-50. (СМС)
ПРОДАЈА преосталог
тврдог огревног дрвета,
буква, xраст, багрем,
3.800. 061/189-26-54,
064/063-23-02. (СМС)
ПРЕОСТАЛА багремова
дрва
на
продају.
060/603-32-32. (187250)
ПРОДАЈЕМ собна врата
5.000–5.500 динара, крафт
мастер осам модела врата
са штелујућим заобљеним
штоком и первајзима
10.000
динара,
свих
димензија, израда по мери.
Чековима на рате. „Столарија Жељко”, М. Горког 76а, Панчево. 013/251-51-44,
064/128-91-70. (187785)

ПРОДАЈЕМ
половну
веш-машину
горење.
013/251-41-08, 065/54479-79. (188189)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ балирано
сено.
013/263-46-02,
063/265-075. (188306)
ПРОДАЈЕМ комплетну
фризерску опрему, фул
три места или издајем.
063/735-44-50. (188310)
ЗАМРЗИВАЧ, 260 л,
фрижидер, комбиновани, веш-машина, регал,
лежајеви, орман, телевизор, трпезаријски сто
са столицама, ТВ сточић, писаћи сто, шиваћа.
Тел.
342-689,
063/861-82-66. (188324)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80, мотор меркур,
може замена. 064/14352-98. (188399)

ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ,
Дебељача, 150 + 32 м2,
укњижена, 7,5 ари, колски, одлична. 063/89029-56. (188193)

РЕГАЛ, фрижидер, шпорети, веш-машина, ТА
пећ, ципеларник, ормани, мојца фотеља, судопера, нова кухиња, смедеревац шпорет, сто +
витрина, баштенске столице, косилица, барска
столица,
фрижидер.
064/155-38-13. (188406)

МИСА, кућа 300 м2, два
улаза, ЦГ, 6 ари, 77.000.
„UnaDalli”. 064/255-8750. (188226)
КУЋА, Баваништански
пут, 112, м2, 10 ари,
40.000.
„UnaDalli”.
064/255-87-50. (188226)
ПРОДАЈЕМ плацеве, 32
ара, 27 ари, Охридска
улица,
Кудељарац.
065/669-47-56, 013/371412. (188213)

ПРОДАЈЕМ пећ за ЦГ,
унико, 32 kW, под гаранцијом. 063/704-86-32.
(188414)
ПАЛАЧИНКАРНИЦУ
продајем и пица пећ.
064/403-51-32. (188439)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље, мали Надел.
063/777-27-58. (188241)

МЕСНАТИ
прасићи,
свиње, услужно клање и
печење,
Панчево.
064/290-50-29, 060/03711-96. (188432)
НА ПРОДАЈУ пасуљ,
зелени, сумпораш, 1 кг
170
динара.
Тел.
063/836-25-99. (188470)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локација,
укњижено.
063/879-51-40. (188225)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (188267)
КУПУЈЕМ перје, старо,
ново, дуње, јастуке и
мењам за лио јастуке.
062/148-49-94. (188339)

ПРОДАЈЕМ плац 40 ари
на парцели 9638/2, на
црепајском путу, код
Скробаре (Надина кривина).
063/258-986.
(187800)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, видети у М. Гупца
25-б. (187568)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио
јастуке. 061/137-98-10.
(188077)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
повољно. 064/494-90-23.
(188339)
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине,
сушилице, шпорети из
Немачке,
гаранција.
062/824-23-21. (188393)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (188126)

АЛАТ разни купујем,
дизел мотокултиватор,
круњач, ауто-приколицу.
064/144-36-03.
(188180)

КУЋА, Тесла, 100 м2, 4,5
ари, 57.000, 90 м2, 3 ара,
65.000. „Гоца”, 063/89977-00. (188270)
СТРЕЛИШТЕ, 110 м2, 3,6
ари, нова, сређена.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(188270)

ПРОДАЈЕМ пољопривредно обрадиво земљиште, три и по ланца у
комаду,
власник.
060/709-72-99. (188302)
ПАНЧЕВО, центар, кућа
на три ара, продајем/мењам. 063/768-9643. (188327)

КУПУЈЕМ старе сатове,
књиге и ситне антиквитете.
063/804-57-99.
(188147)

ПРОДАЈЕМ
пећ
са
дуваљком и гарбом за
пекару, топлу витрину
1,70 м, фрижидер с
комором за замрзавање
и замрзивач фиокар.
065/203-43-22. (188341)

СТАРИ Црепајски пут,
викендица,
воћњак,
башта, 20 ари, укњижено.
063/879-51-40. (188225)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевинског
плаца.
Тел.
064/665-89-64, 064/54908-78. (188286)

КУПУЈЕМ старе машине, шпорете, замрзиваче, фрижидере, бојлере,
старо гвожђе, плаћам
добро. Златко, 061/62706-54, 064/227-68-03.
(188077)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, веш машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и
остали метални отпад,
долазим на кућну адресу.
060/521-93-40. (188185)
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НА ПРОДАЈУ кућа код
Зелене пијаце. Позвати
063/867-03-33. (188336)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
долазим на кућну адресу.
061/206-26-24. (188453)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена градња, 13 ари. 064/921-0157. (187645)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе,
лим,
бакар, месинг, алуминијум, веш-машине, замрзиваче. Долазим на
адресу, најбоље цене.
061/322-04-94, 064/48413-76. (188351)

ПРОДАЈЕМ кућу са 10
ари плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (187674)
ПЛАЦ, 5, 10 и 20 ари,
врло повољно. Новосељански пут. 066/385289. (187778)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, одмах усељиву,
хитно, повољно. Тел.
065/633-40-80. (187965)

ПРОДАЈЕМ
половне
радијаторе.
062/277467. (188375)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари.
062/379-430. (187968)

ПРОДАЈЕМ
јагањце,
могућност клања и
доставе. 060/322-47-42.
(188376)

ЛАЈКОВАЦ, мања кућа
са 10 ари плаца, 10.000
евра.
063/895-90-68.
(188025)

БРИКЕТ,
ефикасно
висококалорично гориво
без пепела, преостали.
061/296-91-67. (И)

ПОНУДА

ЈАБУКА, кућа спратна,
поткровље 13 х 10, плац
10,5 ари, Ђуре Ђаковића
14. 262-40-88, 063/17032-19. (188026)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Котежу 1. Тел. 062/19382-55, Тамара. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Долову. Тел. 263-40-21.
(188028)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Качареву, Улица ЈНА,
35,60 м2, 6 ари плаца.
12.000 евра. Звати на тел.
062/175-94-09. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, 350
м2, 16 ари, плац башта
15 ари и башта ораница
у Сефкерину, 25.000.
063/878-40-52. (188064)

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

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, грађевинска дозвола,
скоро усељива. 065/25887-77. (188138)

ДОЊИ град, продајем/мењам кућу са два
стана, плацем, воћем.
064/066-78-43. (187036)

ПРОДАЈЕМ башту од 15
ари, код Дубоке баре.
Тел.
064/901-19-20.
(188133)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУЋА, Тесла, лепа локација за становање и приватан бизнис. 063/329464. (188362)

ПРОДАЈЕМ кућу, 130
м2, 14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (188380)
ПРОДАЈЕМ кућу, 63 м2,
приземна, насеље Младост,
код
школе.
065/251-52-70. (188382)
ЈАБУЧКИ пут, кућа у
низу, 62 м2, двособна,
може поткровље, 7,5
ари, 28.000. „Кров”,
060/683-10-64. (188352)
Ж. ЗРЕЊАНИНА, добра, 5
ари, укњижена, 38.000,
договор. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (188346)
СЕФКЕРИН, одлична,
200 м2, 16 ари, 20 м
фронт,
18.500.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (188346)
КУЋЕ
у
селима,
13.000–25.000, које можете видети у нашем каталогу. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (188346)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
плац, 5,5 ари, Пелистерска улица, струја, вода,
асфалт. Тел. 062/634008. (188341)
ПРОДАЈЕМ кућу, први
део Војловице, сређену.
„Весна 2”, 066/937-0013. (188405)
КУЋА код старе „Утве”, 70
м2, потпуно сређена,
30.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (188410)
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ПОНУДА

СОДАРА, 38 м2, једнособан, ЦГ, одржаван, власник.
060/555-25-42.
(188163)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Долову, с помоћним
објектима, одмах усељива.
063/720-98-82.
(188442)

НОВА Миса, 55 + 20 м2,
ПВЦ, сређен, ниско приземље, укњижен, 23.000.
065/237-10-09. (188171)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, звати после 16.
064/280-22-80. (188343)

ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ
кућу с два стана, плацем
с воћем. 064/066-78-43.
(188177)

ПЛАЦ, Караула, 1/1, 20
ари, вода, струја, 40.000
евра.
063/804-07-85,
061/664-39-26. (188455)

СТРЕЛИШТЕ, И. Секулић, стан 56 м2, 31.000
евра, власник. 064/44868-29. (188182)

КУЋА 100 м2, 1/1, С.
Саве 141-а + локал,
плин,
40.000
евра.
063/804-07-85, 061/66439-26. (188455)

СТАН, 90 м2, Котеж 1,
два нивоа, башта + гаража,
реновирано.
069/847-90-07. (188188)

ЗАСЕБНА кућа, 30 м2, на
Маргити, реновирано,
власник. 064/248-90-16.
(188456)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 63 м2, модерно
опремљен, с гаражом, у
Улици Светог Саве.
063/156-73-55, 063/234278. (ф)

ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран
трособан
стан, 64 + 6 м2 тераса,
храстов паркет, ПВЦ
столарија с ролетнама,
насеље Стрелиште код
вртића и школе, 36.500
евра.
069/214-41-49.
(187432)

СОДАРА, трособан, 83
м2, ЦГ, лифт, 48.000.
„UnaDalli”. 064/255-8750. (188226)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан и 44,5 + 3,5 тераса, IV спрат. Тел. 315290. (187873)

КОТЕЖ 1, једнособан, 33
м2, ЦГ, 24.000. „UnaDalli”.
064/255-87-50.
(188226)

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

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, I, 32 м2,
24.000.
„UnaDalli”.
064/255-87-50. (188226)

МЕЊАМ двособан стан
у Панчеву за стан у
Суботици. Тел. 064/17178-17. (188016)

2

КУЋА 500 м , са 35 ари
плаца, код бувљака,
95.000 евра. 063/804-0785,
061/664-39-26.
(188455)
2

ДЕО куће, 86 м , 2,6 ари,
Жарка Зрењанина, сопствено
двориште.
063/779-72-93. (188459)

ТЕСЛА, трособан с грејањем, 80 м2, с терасама,
усељив. 063/770-45-55,
013/331-079. (186514)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
62 м2, укњижен, власник,
ЦГ.
063/884-71-32,
060/444-71-34. (186952)
ТЕСЛА, двособан, 51 м2
+ 6 м2 лођа, ЦГ, приземље, 32.000 евра, власник.
064/668-89-15.
(187110)

ЦЕНТАР, ново, дуплекс,
110 м2, ЦГ, 65.000. „UnaDalli”. 064/255-87-50.
(188226)

СТАНОВИ,
40
м 2,
15.500, 16.500, 55 м2,
22.500, Миса. 063/377835. (187667)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, Котеж 2, веома
добар распоред, интересантан,
власник.
062/112-63-25. (187896)

ПРОДАЈЕМ плац 5 и 10
ари, стара Миса, грађевински. 062/830-85-42.
(188434)

СОДАРА, двособан, 57
м2, III, ЦГ. „UnaDalli”.
064/255-87-50. (188226)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Београд, четворособан,
92 квадрата, Котеж 2.
063/856-74-02. (188076)

ТЕСЛА, двособан, укњижен, 25.500. „UnaDalli”.
064/255-87-50. (188226)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, Немањина 8, I спрат, ЕГ, комплет сређен, укњижен,
власник. 063/429-192.
(188097)

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, 54 м2, ВП,
тераса, укњижен, 29.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (188246)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у старчевачком
атару, Ђурђевац, близу
Баваништанског пута.
063/725-99-37. (188471)

СТРЕЛИШТЕ: двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и
52 м2, IV, ТА, 22.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (188246)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ЦЕНТАР: једноипособан, 37 м2, ЕГ, IV, новија
градња,
27.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (188246)
ЗЕЛЕНГОРА: мањи двособан, ТА, II, укњижен,
22.000,
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (188246)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

КОД Болнице продајем/мењам три мање
гарсоњере за трособан.
065/353-07-57. (187398)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, приземље, центар Котежа 2. Тел.
060/447-44-80. (188106)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, 59 м2, двособан, у
киндер згради. 063/10294-45. (188107)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, Котеж 2, 47 м2.
063/844-39-44. (188129)
2

НОВ стан, 65 м , и гаражу у Таковској улици.
063/342-220, 063/70119-77. (188036)

СОДАРА, једноипособан, сређен, тераса, усељив, 27.500, договор.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (188298)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
22.000, 55 м2, двособан,
реновиран, 28.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (188270)

ДВОСОБНИ, Тесла, одличан, 30.000, Стрелиште,
26.000, Котеж, 32.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (188298)

КОТЕЖ 1, приземље, ЦГ,
57, велика тераса, Радова зграда, укњижен,
замена, мањи, 33.000.
064/266-25-80. (188300)

ЈЕДНОСОБНИ: Котеж,
35, тераса, 23.000, Стрелиште 22.000, Миса
23.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (188298)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, Стрелиште, 40 м2,
ВП, ЦГ, власник, 24.000
евра, договор. 063/77427-26. (188304)

ШИРИ центар, лепа дворишна гарсоњера, 23, усељива,
12.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (188298)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 2,
за мањи, Стрелиште.
063/719-98-87. (188309)

ТРОСОБНИ: Стрелиште
42.000, Котеж 2, 44.000,
центар 45.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(188246)
СОДАРА: двособан, 55
м2, ЦГ, паркети, тераса,
VIII, 30.000, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (188246)

КУПУЈЕМ плац или
кућу за рушење, центар
и шире. „Гоца”, 063/89977-00. (188270)

ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
25.500, трособан, 74 м2,
42.000. „Гоца”, 063/89977-00. (188270)

НОВА Миса, новија
зграда, трособан, II
спрат, 37.000. „UnaDalli”.
064/255-87-50.
(188226)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, трособан, Котеж
1, 88 м2, хитно. 069/33929-90. (188081)

ПОТРАЖЊА

ЦЕНТАР, 115 м2, ЕГ,
66.000, једноипособан,
60 м2, 39.000, оловка.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(188270)

СТРОГИ центар: гарсоњера, III, ТА, зграда
поред Музеја, 20.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (188246)
МАРГИТА: трособан, 62
м2, новоградња, I спрат,
гас, 43.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(188246)
КОТЕЖ 1, 40 м2, једноипособан, 22.000, 60 м2,
31.000. „Гоца”, 063/89977-00. (188270)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража. 064/93841-99. (188159)

КОТЕЖ 2, 50 м2, намештен, 28.000, трособан,
74 м2, намештен, 45.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(188270)

МЕЊАМ
двособан
Котеж 1, за једнособан
2
35 м . Може и продаја.
063/765-83-10. (188161)

КОТЕЖ 2, 77 м2, трособан, лукс сређен, 48.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(188270)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, трособан, 32.000, 80 м2,
четворособан,
лукс,
57.000. „Гоца”, 063/89977-00. (188270)
ЦЕНТАР, нов, 42 м2,
28.000, 50 м2, намештен,
35.000. „Гоца”, 063/89977-00. (188270)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАН на продају, хитно,
договор. 064/130-27-34.
(188312)
ХИТНО Котеж два,
одличан, трособан, 72
м2, трећи, мирна страна,
43.000. „Кров” 060/68310-64. (188352)
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ШИРИ центар, дворишни,
реновирани,
12.000
и
15.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (188346)
ТЕСЛА
двоипособан,
пети, лифт, ЦГ, тераса,
35.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(188346)

СТРОГИ центар, одличан, двособан, трећи,
ЦГ, 52 м2, 41.000, без
улагања.
„Кров”
060/683-10-64. (188352)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, реновиран, тераса,
ЦГ,
ВП,
22.500.„Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(188346)

ПОЧЕТАК Котежа 2, екстра реновиран, двособан, први, 40.000. „Кров”
060/683-10-64. (188352)

СОДАРА, 37 м2 + тераса,
леп, други, ЦГ, 23.500.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (188346)
КОТЕЖ 2, 60 м2, тераса,
ВП,
ЦГ,
30.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (188346)
СОДАРА, четворособан
стан, 83 м2, два мокра
чвора, Улица Доситеја
Обрадовића, власник.
064/213-97-92. (188332)
ХИТНО! Содара, 37 м2,
ЦГ, други, тераса, једнособан, 23.500. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(188338)
КОТЕЖ 1, трособан, ЦГ,
65 м2, две терасе, „Радова” зграда, 36.000. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (188338)
КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ,
ВПР, двособан, „Радова”
зграда, 33.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(188338)
НОВА Миса, 54 м2, ТА,
први, двособан, 27.000;
34 м2, ТА, ПРИ, 20.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (188338)

ПЕПЕЉАРЕ, двоипособан, 58 м2, ТА, први,
28.000. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (188338)
ЦЕНТАР, дворишни једноипособан стан, само
12.000 евра. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(188338)

НОВ, неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 +
12 м2, галерија, дуплекс,
једнособан + галерија,
леп и миран крај, квалитетна зграда, IV, нема
лифт,
18.500,
без
посредника. 065/567-5678. (188358)
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БЕЗ посредника, укњижен, двособан, сређен,
одмах усељив, 62 м2,
Котеж 2, други спрат,
38.000 евра, договор.
Тел.
064/932-60-78.
(4593)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, Котеж, двособан, други, 55 м2, ЦГ,
31.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(188370)

СТАНОВИ

ГОРЊИ град, нов, двоипособан, ВПР, плин, 55
м2, 41.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (188370)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ
двособан
стан, ВП, први спрат, без
грејања. 064/243-88-06.
(188093)

КОТЕЖ 2, једнособан, II,
44 м2, ЦГ, 25.500. „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (188370)

КУПУЈЕМ стан, двособан до трособан, без грејања или с етажним грејањем, део куће и слично.
069/251-19-55.
(188278)

ЦЕНТАР, двособан, I, 52
м2, ТА, ПВЦ, 36.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (188370)
ТЕСЛА,
једнособан,
ВПР, 41 м2, ТА, ПВЦ,
23.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(188370)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
VI, 54 м2, ЦГ, 28.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (188370)
НОВА Миса, двоипособан, I, 72 м2, ЦГ, 37.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (188370)
ТЕСЛА, 34 м2, једноипособан, IV, новији, леп,
21.000.
„Мустанг”,
069/226-66-58. (188369)

КОТЕЖ 2, 36 м2, ВП, једноипособан,
сређен,
26.000.
„Мустанг”,
069/226-66-58. (188369)
ТЕСЛА, 63 м2 + т, двоипособан, ЦГ, IV, 35.000.
„Мустанг”, 069/226-6658. (188369)

КУПУЈЕМ стан или кућу
од 22.000 евра, без
посредника. 063/281891. (188392)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 41 м2, ВП, ЦГ,
усељив, 23.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (188410)
КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, ВП, ЦГ, усељив,
30.000. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(188410)
КОТЕЖ 2, трособан, 80
м2, III, ЦГ, усељив,
45.000,
договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (188410)

ПРОДАЈЕМ једнособан
на Тесли, хитно, повољно, 20.000 евра. „Весна
2”,
066/937-00-13.
(188405)
ПРОДАЈЕМ трособан,
сређен стан, Котеж 2,
нижа спратност. „Весна
2”,
066/937-00-13.
(188405)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
II спрат, ЦГ, сређен, усељив, 35.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(188410)
ТЕСЛА, једнособан, 30
м2, VII, ЦГ, сређен,
20.000. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(188410)

ИЗДАВАЊЕ

ТЕСЛА, 41 м2, I, ТА, без
улагања, 27.000, договор. „Ивакс”, 064/37680-83. (188450)

СТАН за издавање од 43
м2, намештен, у Улици
Иве Курјачког 70-в. Тел.
065/205-10-52. (СМС)

УЛИЧНИ део, 40 + 15 м2,
Маргита, за адаптирање,
15.000.
„Ивакс”,
064/376-80-83. (188450)

ДВОСОБАН намештен,
центар, ВП, норвешки
радијатори, звати после
14 сати. 063/655-699.
(188174)

МАРГИТА, приземље,
45 м2, за таван, адаптирање, 14.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(188450)
УЛИЧНИ део куће, близу центра, 40 м2 + таван,
16.000.
„Ивакс”,
064/376-80-83. (188450)

marketing@pancevac-online.rs

У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену
гарсоњеру
самцу.
069/353-07-57. (188084)

ИЗДАЈЕМ нов, мањи
намештен стан, центар,
вреди видети. 063/73482-31. (188201)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, на Котежу 2. 063/887-82-68.
(188330)

ИЗДАЈЕМ собу с употребом купатила самцу,
самици. 064/130-36-02.
(188394)

ИЗДАЈЕМ
двособан,
намештен стан на Стрелишту. 064/153-32-78.
(188099)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, нова Миса, одличан, повољно. 063/89208-37. (188203)

ИЗДАЈЕМ једноипособан, дворишни, ненамештен стан код Болнице.
063/809-51-72. (188334)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, 80 евра.
Максима Горког 96. Тел.
060/517-82-53. (188117)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у Цара Лазара,
повољно. 063/787-31-39.
(188217)

ПОТРЕБНА цимерка за
стан у центру. 063/631722. (188344)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
сунчан, полунамештен
стан у центру, ЦГ, клима, тераса. Тел. 063/76416-36. (188402)

ИЗДАЈЕМ стан, једноипособан, Тесла, зграда,
ТА. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27. (188101)

ИЗДАЈЕМ, Котеж 1, 44
м2, ЦГ, I спрат. 064/01481-24. (188214)

ИЗДАЈЕМ стан, 54 м2,
Котеж 2, ЦГ, високо
приземље,
продајем.
064/208-91-21. (188083)
ИЗДАЈЕМ
комфоран
једносипособан, намештен, дворишни, почетак Маргите, АДСЛ,
ИПТВ. 064/313-89-72.
(188128)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
намештен стан, Котеж 2,
за две самице, самца.
013/251-28-07, 064/32760-30. (188135)

ИЗДАЈЕМ двособан комплетно намештен стан у
центру, ЦГ, интерфон,
кабловска ТВ, 120 евра,
усељив одмах. 060/33133-24. (СМС)

ТРОСОБАН стан на продају, хитно, 32.000 евра.
063/837-91-30. (188411)

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

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
стари СУП. 252-13-66,
064/119-64-47. (188130)
НАМЕШТЕН двоипособан стан, Котеж 1, телефон, ЦГ, клима, СББ.
Тел.
064/255-86-79,
063/803-14-86. (187936)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан са ЦГ-ом,
на Тесли. Тел. 060/86183-04. (188148)
ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан на Миси. 060/37151-55. (188149)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, намештен, са ЦГ, у
центру. 064/616-40-50.
(187574)

ИЗДАЈЕМ
двособан,
новонамештен
стан,
Котеж 2, III спрат, лифт,
грејање, клима, интернет.
063/265-314.
(187799)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, повољно. 066/63131-80. (187989)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Содара, 75 м2, I
спрат, ЦГ, може замена
за мањи, 1–1,5, Тесла,
Котеж 1. 064/616-47-67.
(188499)
ГАРСОЊЕРА, центар, 12
+ 8, дуплекс, комфорна,
8.500. „Јуричан”, 346737. (188460)
ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
двособан, I, ЦГ, једноипособан, I, ТА, нов.
„Ковачевић”, 060/50510-50, 064/317-91-30.
(188463)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, I, повољно, ЦГ.
„Ковачевић”, 060/50510-50, 064/317-91-30.
(188463)
НОВА Миса, једноипособан, 18.000, дворишни, 35 м2, 11.500 евра.
„Ковачевић”, 060/50510-50, 064/317-91-30.
(188463)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
непосредна близина станице „беовоза”, 50 м2, I
спрат, ЦГ. 064/208-1363. (и)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, Котеж 1, 45
м2, 130 евра. 301-165.
(187728)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, посебан струјомер,
Цара Лазара 119-а. Тел.
252-13-57. (188031)
ЦЕНТАР, једнособан,
ЦГ. Тел. 064/267-49-72,
звати после 17 сати.
(18837)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен, комфоран
стан у згради, центар
Стрелишта, кабловска,
интернет. 063/878-4052. (188064)
ИЗДАЈЕМ
полунамештен стан. 064/422-0825,
013/370-534.
(188067)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу,
близу школе, повољно.
063/818-80-82. (188228)
У ЦЕНТРУ издајем
мањи, двособан стан.
013/252-00-83. (188234)

НАМЕШТЕН, већи, леп,
једнособан стан + гарсоњера, грејање, Стрелиште. 362-406, 064/21883-45. (188151)
ИЗДАЈЕМ стан у А. Максимовића. 064/866-2254. (188145)
ИЗДАЈЕМ стан, 73 м2, на
Котежу 1, празан. Тел.
317-313. (188158)
ИЗДАЈЕМ
двособан
намештен стан на Стрелишту. 063/843-39-70.
(188164)
ИЗДАЈЕМ два стана у
ширем центру, етажно
грејање. 060/040-48-11.
(188166)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Содари са ЦГ, у
одличном
стању.
063/784-10-84. (188342)
СТАН, двособан, намештен, Котеж 1, приземље, у кући, башта,
тераса, тихо. 061/22516-43. (188364)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 м2, на
Котежу 2. 060/409-9170. (188256)

ИЗДАЈЕМ празан, двособан стан у центру, зграда, грејање, II спрат.
Тел.
064/372-87-42.
(188365)

ПРАЗАН, двособан стан
за издавање на дужи
период,
Стрелиште.
064/267-45-05. (188276)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, преко
пута „Авив парка”.
063/748-66-49. (188371)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 2. Тел.
064/672-11-74. (188275)

КУЋА, „Утвина” колонија, 65 м2, с двориштем,
издајем. 063/816-77-96.
(188374)

ЦЕНТАР, издајем стан,
45 м2, сређен, ново купатило, ТА, ВП, клима,
телефон, интерфон. Тел.
013/251-01-65. (188277)

ИЗДАЈЕ се двособан
стан на Тесли, ЦГ. 370403. (188383)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру града,
кабловска, ТА пећ. Тел.
064/420-62-71. (188388)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан на Содари. Тел.
063/861-42-84. (188387)

ИЗДАЈЕМ собе за самце
и теренце. 064/305-7301. (188384)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, једнособан, Стрелиште, М. Аласа, I
спрат, ЦГ. 063/344-052.
(188304)

ЈЕДНОСОБАН, полунамештен стан, најстрожи
центар, III спрат, телефон,
интерфон.
066/813-46-80. (188377)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан. Дејан, 013/341571,
065/440-97-00.
(188319)

ИЗДАЈЕМ ненамештен,
једнособан стан, Панчево, Ж. Зрењанина 120-б.
063/725-23-43. (188390)

ТЕСЛА, код Авива, комфоран, двособан стан,
издајем,
екстра.
069/235-34-96. (188186)

КОТЕЖ 2, празан, двособан, лифт, грејање, телефон, цена по договору.
063/765-84-50. (188316)

ИЗДАЈЕМ
двособан
намештен стан на Котежу 1, ЦГ, кабловска.
064/489-69-73. (188195)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, ненамештен, без
грејања,
у
згради.
063/872-31-99. (188317)

ИЗДАЈЕМ велики, једнособан стан, намештен,
ТА, гарсоњеру намештену, ЦГ. 063/617-421.
(188197)

ЦЕНТАР, ЈНА 3-а, стан,
45 м2, ненамештен,
може канцеларија, 80
евра.
065/606-79-66.
(188326)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан. Тел.
060/333-27-42. (188430)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, близу „беовоза”, опремљен, реновиран.
069/424-55-41,
013/323-087. (188431)

ИЗДАЈЕМ
двособан
намештен стан с грејањем, у кући, Котеж 2.
065/353-74-00. (188437)
ИЗДАЈЕМ апартман у
склопу виле, месечна
цена 150 евра. Ружина
22,
065/242-55-55.
(188435)
ИЗДАЈЕМ
намештен
двособан стан и гарсоњеру, шири центар.
064/489-65-50. (188440)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар,
намештену,
интернет,
кабловска,
клима,
100
евра.
062/848-60-50. (188451)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен, 32 + 20 м2,
код Гимназије, 120.
064/659-34-68. (188301)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан у строгом центру, с телефоном, централним
грејањем.
064/383-34-85. (188322)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен стан, ТА,
IPTV,
Немањина.
063/436-828. (188428)

ИЗДАЈЕМ једноипособан, намештен стан на
Тесли. 064/363-66-81.
(188444)

ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, Котеж
1. Тел. 064/324-07-25.
(188260)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 122
м2, 4,8 ари, две стамбене
јединице. 063/314-803.
(188169)

ИЗДАЈЕМ стан, 37 м2,
Котеж 1, парно грејање.
064/874-02-02. (188424)

ДВОСОБАН, 60 м2,
намештен, грејање, клима, телефон, интерфон,
лифт, II спрат, Стрелиште, центар. 011/274-8023,
064/180-01-48.
(188429)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, полунамештен, ЦГ,
Котеж 1, у згради.
063/101-09-32. (188280)

ИЗДАЈЕМ
двособан
полунамештен стан на
Стрелишту, близу „Авива” и „беовоза”, од 1.
фебруара 2015. 060/74506-34. (188294)

ИЗДАЈЕМ стан, 62 м2,
централно,
клима,
сигурносна врата, телефон, празан. 063/11570-24. (188415)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, 63 м2, на Котежу 2,
Војвођански булевар,
цена по договору. Тел.
063/847-40-84. (извод)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
једноипособан,
ЦГ,
намештен, реновиран.
063/436-778. (188274)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
55 м2, грејање ТА. Тел.
064/134-06-08. (188283)

ИЗДАЈЕМ собу с употребом кухиње, купатила.
064/850-70-33. (188404)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2, на
Стрелишту, има централно грејање. 060/15210-51. (188426)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
двособан, ненамештен,
ЦГ.
060/542-17-01.
(188240)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, грејање ТА,
центар,
повољно.
061/131-79-04. (188288)

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

СОДАРА, трособан стан,
ПВЦ, реновиран, 71 м2,
власник. 063/325-916.
(188398)

ХИТНО, повољно, продајем двоипособан стан
код „Лиона”, III спрат,
без лифта, власник. Тел.
063/850-79-90. (188402)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, центар,
ЦГ,
телефон,
кабловска, интерфон,
клима. 060/024-97-47.
(СМС)

ЦЕНТАР, двособан, 56,
39.000, трособан, ЦГ,
35.000, Котеж 2, Стрелиште, Тесла, двособни,
30.000, једноипособан,
23.000. „Јанковић”, 348025. (188363)

ПРОДАЈЕМ апартмане
на Копаонику, може
замена. 060/312-90-00.
(188399)

ОГЛАСИ

ЈЕДНОСОБАН, центар
града, ЦГ, 55 м2, ЦГ,
кабловска,
интернет,
клима.
063/211-115.
(188452)
ДВОСОБАН стан за
издавање, насеље Тесла.
060/424-44-22. (188454)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, ТА, код хотела
„Тамиш”,
70
евра.
064/122-48-07. (188464)

Четвртак,22.јануар 2015.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН стан за
изнајмљивање,
шири
центар, око 50 м2, може
део куће. 063/847-41-62.
(188460)
ИЗДАЈЕМ
полунамештен стан, повољно.
064/942-89-29. (188468)
ИЗДАЈЕМ једноипособан, ненамештен стан,
С. Милетића, реновиран.
065/808-54-53.
(188465)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, аутобуска, телефон, клима,
тенда, рефлектор, роловрата. 062/120-29-92.
(СМС)

ОГЛАСИ

пословни
м2, Мите
10, код
063/278-

ПОТРЕБАН за изнајмљивање локал око 50 м2,
може спрат, шири центар.
063/847-41-62.
(188460)

УЖИ центар, 14 м2, код
бувљака, 35, 70 м2, издавање.
063/240-817.
(188227)

ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
продајем/мењам.
061/230-21-70. (188462)

ИЗДАЈЕМ
простор, 120
Топаловића
социјалног.
151. (188233)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, 40 м2, на прометном месту, Ул. Димитрија Туцовића. Тел.
063/867-40-25, 063/88993-11. (188226)
ИЗДАЈЕМ локал, 32 м2,
угао Браће Јовановића
59 и Светог Саве. Тел.
063/891-94-49. (188241)
ИЗДАЈЕМ
пословно
магацински простор 70
м 2.
064/158-01-53,
064/807-57-01. (188250)
ИЗДАЈЕМ локал, 110 м2,
центар, све делатности,
повољно,
договор.
063/436-778. (188274)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ радници с
искуством перионици
„Пионир”. Јавити се на
број
069/108-06-54.
(188094)
ПИЦЕРИЈИ „New York
Slice”, потребни возачи с
искуством у таксију или
достави, старости до 35
година. Доћи лично у
петак, 23. јануара, у 18
сати, у Скопску 17.
(188125)
ПИЦЕРИЈИ „New York
Slice”, потребни пица
мајстори с искуством.
Доћи лично у петак 23.
јануара, у 18 сати, у
Скопску 17. (188125)
ПОТРЕБНА жена за рад
на равној машини, с
искуством. 060/330-5407. (188283)

ИЗДАЈЕ се пословни
простор на Котежу 2, 30
м2, код пијаце. 064/13462-62. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
шеталиште, Његошева,
два излога, 60 м2.
063/745-64-26. (188278)

ИЗДАЈЕМ локал од 90
м2, Димитрија Туцовића
57.
064/178-88-98.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ ауто-лимарску, фарбарску радњу у
раду,
Стрелиште.
066/908-66-58. (188289)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
Моше
Пијаде
4.
063/313-944. (187272)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 17 м2. 060/676-3637. (188293)

ПОТРЕБАН
домар,
чувар, може и пензионер.
064/160-32-34.
(188262)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер с искуством.
061/411-15-90. (188265)
ШТАМПАРИЈИ потребан помоћни радник,
предност:
познавање
графичких програма.
060/455-65-66. (188401)

ЛОКАЛ 60 м2, хитно
издајем. Д. Туцовића.
069/266-98-20. (187815)

ИЗДАЈЕМ локал, 21 м2, у
центру града, врло леп.
064/184-81-47. (188100)

ПРОДАЈЕМ локал, 70 м2,
новија градња, Цара
Душана 36-б. 013/25226-61, 061/522-66-10.
(188320)

ИЗДАЈЕМ пекару, 130 +
100 м2, с турском пећи,
може и друге намене.
063/102-94-45. (188107)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
екстра локал, сређен,
башта, магацин, 35 м2,
повољно. 065/606-79-66.
(188326)

ИЗДАЈЕМ или продајем
механичарски пословни
простор с мокрим чвором и каналом. 063/74958-33, Моше Пијаде 99.
(188090)

КИОСК, 4 м2, без локације, тенда, клима,
полице, 490 евра. Продајем/мењам. 063/375725. (188363)

ИЗДАЈЕМ пекару, 200
м2, а може и друга производња. Тел. 063/89238-33. (188139)

2

ИЗДАЈЕМ локал, 60 м ,
Војводе Радомира Путника 23, (бивша ЈНА 23).
063/497-070. (188379)

ИЗДАЈЕМ локал, 20 м , у
Немањиној 8. 063/85393-29. (188145)

ГАРАЖУ, 21 м2, издајем,
Тесла, струја, грејање
гратис, погодно складиште,
радионица.
061/225-16-43. (188364)

ИЗДАЈЕМ простор погодан за тиху пословну
делатност. 064/145-4748,
061/175-00-15.
(188144)

ПРОДАЈЕМ локал у центру, 30 м2, може замена
за плац или кућу.
064/143-52-98. (188399)
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ИЗДАЈЕМ локал, 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра Бојовића 19.
063/314-803. (188169)
ИЗДАЈЕ се магацин, 400
м2, Тел. 013/343-652,
063/823-07-68. (188202)
ИЗДАЈЕМ локал од 21
м2, у Панчеву, Жарка
Зрењанина 13. 064/18487-50. (188218)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плејстејшена 4 , конзоле,
ПС 4, забавите се.
064/914-79-81. (187003)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима,
сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (188120)

РАДИМ хладну депилацију, ноге, руке и лице,
обавезно заказивање.
061/675-54-94. (187224)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13.
(188127)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,
израђујем, поправљам
ограде, капије, надстрешнице, терасе и остало.
062/816-33-84. (187420)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са
искуством. 062/801-9758. (187433)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 602-701,
064/341-79-60. (187462)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА
пећи,
индикатора,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (187526)
УГРАДЊА, одржавање
воде,
канализације,
кабина, бојлера, славина, котлића. 063/836-8476. (187594)
МАСАЖА, физотерапија,
киропрактика.
064/458-70-12, Неша.
(187619)
ПОМОЋ у припреми за
пријемни испит из математике за упис на
факултете.
353-469.
(188017)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-9018, 601-892. (188029)

НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац
тражи
посао. Тел. 317-411,
069/317-41-11. (188112)

ИЗДАЈЕМ локал, Жарка
Зрењанина. 063/818-8384. (187491)
ПРОДАЈЕМ локал 45 м2,
„Трубач”,
II
спрат.
065/418-15-44. (188018)

ЧИСТИМ по становима
и гледам старије. Звати
на број 061/630-83-77,
Наташа. (188207)

ЧАСОВИ математике и
физике, професор тражи посао. 064/180-4525. (188030)

ЛОКАЛ 35 м2, издајем,
Тржни центар Змај Јовина.
069/266-98-20.
(187815)

ПОТРЕБНЕ раднице с
искуством у шивењу на
ибердеку и ендлерици.
063/330-335. (188413)
ПОТРЕБНЕ раднице с
искуством у шивењу на
равној
машини.
063/330-335. (188413)
СТР „Pro trade”, тражи
радницу с искуством у
прехрани. Звати на
060/303-34-21, од 9 до
15 сати. (188418)

СЕРВИС и монтирање
клима уређаја, поправка
бојлера, шпорета, ТА
пећи,
електричних
инсталација, повољно.
061/637-07-50. (188054)

ПЕКАР потребан и
бурегџија. 064/403-5132. (188439)
ПОТРЕБНА жена за сређивање куће. 062/111334. (Р)
ПОТРЕБАН мушко женски фризер. 064/503-5875. (4593)

ПОСАО
ИЗДАЈЕМ локал у центру Јабуке. Тел. 061/63274-55. (188407)
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ПРОДАЈЕМ локал, 23 м ,
с опремом, ћевабџиница
у раду, укњижен, трајна
употребна дозвола, есктра локација. 064/25249-20. (188446)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, адаптације, плаћање чековима на рате.
063/893-39-94. (188046)
РАДИМО све физичке
послове, обарање стабала, унос огрева, рушења
кућа, одвожење непотребних ствари, повољно.
064/122-69-78,
060/035-47-40. (188085)

ПОТРЕБНА радница у
пицерији „Двориште”.
062/195-21-19. (188448)

ПОТРАЖЊА

СЕРВИС рачунара лаптопа, инсталација програма по жељи, тражим
посао. 064/854-96-73.
(СМС)
МАСЕРКА,
масажа
целог тела. 062/817-1731. (186120)
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СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева,
фрезирање
баште, крчење и кошење.
064/196-17-32.
(188070)
ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитализација вашег телевизора.
064/866-20-70. (188080)
НАДСТРЕШНИЦЕ,
терасе, капије, ограде,
веранде, гараже, тражим
посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (188088)
КУВАЛА бих, одржавала
домаћинства и станове,
бринула о покретним
старијим особама. Тел.
064/458-64-34. (188099)
ВРШИМ услуге шивења
на
велико.
Крста,
060/536-19-19. (188109)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (188113)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 20 година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (188128)
СПРЕМАМ станове и
пословне просторије,
квалитетно и повољно.
063/591-658. (188150)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација
ТА пећи, бојлера, најјефтиније
у
граду.
063/804-57-99. (188147)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно и
повољно. 064/252-51-75.
(188167)

НЕГА старих, болесних
и инвалидних лица,
целодневна нега, заказивање и превоз до лекара.
063/868-04-51. (188209)
РЕЖЕМО воће. 013/632212,
064/330-89-91.
(188215)
СПРЕМАЊЕ станова,
кућа, локала, повољно.
013/251-28-97, 061/36665-65. (188219)
ДУБИНСКО
прање
меблираног намештаја,
унутрашњности аутомобила, тепиха, душека.
060/361-47-41, Наташа.
(188232)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни,
месечно плаћање, професор, центар. 013/353569,
066/405-336,
061/603-94-94. (181191)
БРИГА о детету до 10
година,
одговорност,
креативност, искуство.
Тел.
060/616-82-58.
(188190)
СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312408,
064/926-59-43.
(188206)

ВАШЕМ основцу помоћ
у учењу, вишегодишње
искуство, почните на
време. 060/616-82-58.
(188328)
СРПСКИ, часови, припрема за пријемни за
основце и средњошколце.
064/462-37-64.
(188347)
КЕРАМИЧАРИ познати
по квалитету и повољним ценама. Улепшајте
ваш ентеријер. 063/19169-75. (188386)

НЕГОВАТЕЉИЦА негује
стара, болесна, непокретна лица, на сат, по
потреби. 060/366-63-69.
(188242)

КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
керамичких плочица,
повољно. Тел. 063/74408-24. (188388)

КЕРАМИКА, водовод,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(188269)

НЕГОВАЛА бих старију
госпођу и обављала кућне послове. 064/214-3084. (188357)
СТЕПЕНИШТА, храст,
јасен, буква, прозори, врата, израда, монтирање.
063/732-82-16. (188395)

АУТО-МЕХАНИЧАР,
генералке мотора, замена ламеле, кочнице, тражи посао. 064/991-6463. (188168)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 063/820-7039. (188181)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар
робе,
селидбе, копање, сечење, цепање дрва, кошење, чишћење тавана,
шупа, подрума и слично.
Дејан,
013/341-571,
065/440-97-00. (188319)

ВИШИ физиотерапеут с
искуством у струци нуди
своје услуге, тражим
посао. 061/279-66-08,
064/375-78-76. (188268)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке старе, уградња
нове
инсталације,
машинска
одгушења,
санитарија.
062/382394. (188305)
МАЛТЕРИСАЊЕ, реновирање разних кровова,
зидање,
бетонирање,
кречење, квалитетно и
повољно. 063/865-80-49.
(188296)

РАДИМ све физичке
послове или обезбеђење,
Б-категорија. 064/14437-65. (188397)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације
купатила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(188408)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, ремонт купатила, повољно, поправке и
преправке водоводне и
канализационе мреже.
372-092, 065/592-35-00,
Драган. (188409)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
013/351-073, 064/15720-03. (188319)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 602-701,
064/341-79-60. (188419)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (188360)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
путника, 8 + 1, најповољније. 064/538-65-36.
(188422)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипсарски
радови, изолација, веома повољно. 013/372247,
060/037-22-47.
(188456)

УСЛУГЕ

КРОЈАЧКИ
салон
„Бети”,
преправке,
поправке и шивење.
Снижене цене за шивење
сукњи и панталона до
краја
фебруара.
064/196-86-79. (188319)

НОВО, ново, ново пикап превоз, акција овог
месеца, тура у локалу
700 динара, ваш „Бомбончић”, Борис превоз.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ Борис, селидбе Борис комбији, камиони, екипа радника 0–24
сата, за вас и недељом
радимо. Изаберите најбоље! Овог месеца са
овим исечком из новина, попуст на све селидбе и превозе 10 одсто.
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs.
СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа радника, све по вашој
жељи, за фирме специјали попусти, бесплатан
долазак
и
процена
посла. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs.

СЕЛИДБЕ Борис, комби 2
тоне, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, са или
без радника. Гаранција за
безбедност вашег намештаја, могућност складиштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs.
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, комбијима, екипа радника,
монтирање/демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја. Селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs.

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5
и 7 т, комбијем 2 т, с
радницима или без њих,
у свим правцима, плаћање могуће чековима 100
дана и преко рачуна.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs.

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38. (177371)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (186709)
ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем,
цена
по
договору.
064/147-14-77. (187245)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-74-50,
Славиша. (187271)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Aсqua”,
062/532-346. (187440)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/19322-29,
013/366-843.
(187633)
КИРБИ дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја.
Мики,
Тибор.
258-30-62,
065/329-49-07. (187649)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење
купатила,
канализације, адаптације, поправке, замена.
331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (187705)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља вешмашине, фрижидере,
бојлере, шпорете, пећи,
електроинсталације.
060/180-02-83, 013/25128-97. (287711)
РАДИМО зидање, бетонирање, малтерисање,
оправка старих кровова,
разне изолације, пресецање влаге. 013/664-491,
063/162-53-89. (188048)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење
купатила,
канализације, адаптације купатила, батерије,
вентили, пензионерима
попуст, 0–24, долазимо
одмах.
348-139,
064/493-44-63, 063/81174-89, 061/266-77-45.
(188103)

СЕРВИС алтернатора,
телевизора, мобилних
телефона, ауто-радија,
стартера, ЦО2 апарата.
Дејан, 063/800-01-96.
(188110)
СЕРВИС
телевизора,
продаја половних, монтирање ТВ антена, рисивера за дигитализацију.
Дејан,
800-01-96.
(188110)
РОЛО НАЈ вам нуди
поправку,
уградњу:
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, ролокомарника, хармо-врата, туш-кабина, роловрата
(челичних,
заштитних), тенди. Ми
смо
најквалитетнији,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/89421-80. (188142)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем,
већ од 1.500 динара
градска тура, бесплатно
монтирање и заштита
намештаја, одвоз старих
ствари на депонију, екипа радника, попуст на
ванградске туре, 0–24
сата, ми смо ту због вас,
задовољан клијент је
наш
једини
циљ.
064/334-85-64, 063/81198-32,
Поповић.
(188184)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/31710-05,
„Скочко”.
(188236)

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

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ПВЦ, алуролетни, венецијанера,
тракастих, роло, римских, панелних зебра
завеса, роло-комарника,
тенди, туш-кабина, хармо-врата, роло заштитних
врата.
Горан.
013/351-498, 063/81620-98. (188290)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије и
санитарије,
одвајање
водомера и канализације, све за воду од 0 до 24
сата. Долазим одмах.
Пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (188263)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче,
климе, бојлере, шпорете, поправљамо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05. (188297)

РАЗНО

СТАРИЈУ
госпођу,
искључиво без наследника, примамо у нашу
породицу, у замену за
некретнину. 061/309-8007. (187366)

ОЗБИЉАН господин, 81
година, с немачком пензијом, тражи жену домаћицу, без обавеза од 60
до 65 година. 062/11512-04. (187792)
МУШКАРАЦ, 54 године, материјално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до 40
година, ради дружења,
излазака, звати око 21
сат.
013/352-203.
(188177 )
БРАЧНИ пар, одржавао
би кућу или стан, а притом становао. 060/08999-83. (188325)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ
двособан
апартман на Златибору,
паркинг, кабловска, центар.
063/759-98-77.
(187476)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру
Златибора,
повољно. 063/709-44-97.
(187719)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору,
двособан,
центар, паркинг, кабловска.
063/759-98-77.
(188416)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ПАНЧЕВО, Улица Жарка Зрењанина 179
Телефон: 013/235-12-92
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа, и то:
1) за избор једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу
научну област Базична и претклиничка стоматологија.
Услови: докторат из области фармацеутских наука,
као и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. гласник Републике Србије бр.
76/2005, 97/2008, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/2014) и
Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет
(5) година.
Пријаве с биографијом и доказима о испуњености
услова из Конкурса достављају се у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Улица Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

„Stari Tamiš” a. d. raspisuje onkurs za sledeće radno
mesto:

MESAR
jedan izvršilac
Opis posla:
· Rad na poslovima u klanici,
· Usluživanje kupaca,
· Briga o čistoći, higijensko-zdravstvenoj ispravnosti
robe, alata i uređaja.
Opšti uslovi:
· Srednja stručna sprema mesarske ili prehrambene
struke,
· Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
· Organizovanost, urednost, ljubaznost.
Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs.
Kontakt telefon: 013/2638-201.
Konkurs je otvoren do 15. februara 2015. godine.
(F)

Постаните наш
САРАДНИК У ДИРЕКТНОЈ ПРОДАЈИ
Ваше одговорности:
– презентација производа и услуга,
– вођење продајног процеса,
– праћење потреба клијената.
Профил кандидата:
– минимум средња стручна спрема,
– пожељно искуство у директној продаји,
– изражене комуникационе и интерперсоналне
вештине,
– изражене презентационе вештине,
– мотивисаност за постизање резултата.
promoposao@mail.com
(Ф-57)

Столарској радионици у Панчеву потребни радници за
рад у производњи.
CV или кратак текст о себи послати искључиво на мејл
stolarskaradionicaposao@gmail.com.
Биће контактирано само с кандидатима који уђу у ужи
избор.
(Ф)

Четвртак,22.јануар 2015.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења
о обиму и садржају
Студије о процени утицаја на животну
средину
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 14. јануара 2015.
године донео је Решење о обиму и садржају Студије о
процени утицаја на животну средину за пројекат
Реконструкција објекта влажног поступка и гранулацијског торња у погону КАН, „ХИП–Азотара” д. о. о.,
на к. п. бр. 15645 КО Панчево.
Носилац пројекта је „ХИП–Азотара” д. о. о. Панчево, Спољностарчевачка улица бр. 80 у Панчеву.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима, од 10 до 14
сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.
(Ф-52)

ОГЛАСИ
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У складу са чл. 10. Закона о процени утицаја на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „Дуфф продукт” д. о. о., Излетничка улица 14, Стари Бановци,
поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за
пројекат складиштење и третман неопасног отпада у објекту који се налази у ДП-у
„Индустрија стакла Панчево у реструктурирању”, Првомајска улица број 10, у Панчеву, на кат. парцели 6622/30 К. О. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити
од 22. јануара до 5. фебруара 2015. године, радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2–4, соба 615.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у
вези с поднетим захтевом.
(188153)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „Дама сервис плус” д. о. о., Улица Доситеја Обрадовића бр. 2,
Панчево, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Постројење за управљање отпадом – складиштење и третман отпадних
ласерских тонер касета на кат. парцели 5835 к. о. Панчево, Улица Доситеја Обрадовића бр. 2, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити
од 22. јануара до 5. фебруара 2015. године, радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 615.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези с
поднетим захтевом.
(Ф-54)

На основу чланова 8. и 9. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева” број 34/12) и на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07 и 83/14 ), чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” број 1/14-пречишћен текст и 24/14), градоначелник града Панчева

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на основу члана 25.
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности на Студију
о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 16. јануара 2015. године донето Решење о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција и доградња система за линијско
намешавање моторних бензина С 23700, на к. п. бр.
3532, 3534, 3536, 3547, 3549, 3551 и 3570 КО Војловица, СО Панчево, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад
Блок Прерада, Улица народног фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 9. Студије о процени утицаја
на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 10. Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
(Ф-51)

18. јануара 2015. напустио нас је наш вољени

расписује

КОНКУРС
1. Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна и физичка
лица да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих активности у области спорта у следећим сегментима:
А) Финансирање спортских стручњака – тренера;
Б) Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата;
В) Развој спорта.
2. и 4. Циљеви и општи услови Конкурса су доступни на сајту града: www.pancevo.rs.
3. Предмет суфинансирања програма и пројекта
– Програми и пројекти који подстичу и стварају услове за унапређивање спорта за све, односно бављење грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена; спорта особа с инвалидитетом, као и развоја спорта у насељеним местима.
– Програми и пројекти подршке врхунским спортистима и тренерима, као и перспективним спортистима млађих
узрасних категорија на територији града Панчева.
– Програми и пројекти унапређивања стручног рада учесника у систему спорта с територије града Панчева.
– Програми и пројекти који подржавају активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских савеза и Спортског савеза града Панчева.
– Програми и пројекти за реализацију спортских манифестација од интереса за град Панчево.
– Програми и пројекти којима се доприноси развоју спорта у граду Панчеву.

СВЕТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
1928–2015.
Тужни смо што смо те изгубили, а поносни што смо те имали. Много ћеш нам недостајати и увек ћемо те волети.
Твоји: супруга НАДА, ћерке МАРИЈА и ЈАСМИНА,
унучад АЛЕКСАНДАР, БРАНКО, КАТАРИНА и ВУКАШИН,
праунучад ТАТЈАНА, АНЂЕЛА, ФИЛИП и САРА, зет БОЈАН
и снаје ЗОРИЦА и ВЕСНА
(54/188123)

Начин располагања средствима из буџета града и друге обавезе дефинишу се уговором који закључује градоначелник града Панчева и корисник средстава, а у складу с Одлуком о буџету града Панчева за 2015. годину, Одлуком
о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева и другим прописима.
5. Рок
Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање програма и пројекта из области спорта у граду Панчеву за 2015. годину je до 4. децембра 2015. године, односно до утрошка средстава, планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2015. годину у сегментима: финансирање спортских стручњака – тренера, појединачна давања на име постигнутих спортских резултата, развој спорта. Јавни конкурс биће објављен у недељном листу „Панчевац” и на сајту града Панчева
www.pancevo.rs.
Пријава с потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама Спортског савеза Панчево,
Масарикова 1-а (од 8 до 15 сати), с назнаком: „Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у
области спорта у граду Панчеву за 2015. годину, у сегментима: финансирање спортских стручњака – тренера, појединачна давања на име постигнутих спортских резултата, развој спорта”. Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти с напоменом НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС.
Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

МИЛАН БЕЛИЋ
11. Х 1956 – 17. I 2015.

Хвала ти за безграничну љубав коју си нам пружио. Заувек ћеш живети у нашим срцима.

6. Додатне информације
Све додатне информације у вези с Конкурсом могу се добити лично сваког радног дана, од 8 до 15 сати, у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1-а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске
управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, други спрат, или на телефон Биљане Миоч, број 064/866-22-90.
(Ф-56)

Супруга МАРИЈА, син ЈОВАН, ћерка МИЛЕНА
и унуке БОЈАНА и АНЂЕЛА
(86/188220)
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Последњи поздрав школској другарици

Последњи поздрав најбољој другарици

СЕЛЕНА РОВЧАНИН НЕНА

СЕЛЕНА РОВЧАНИН

СЕЛЕНИ РОВЧАНИН

1993–2015.
У мом срцу си заузела посебно место, тамо ћу те чувати.

Последњи поздрав драгој унуки.

Заувек ће те памтити твоје VIII-5 с разредном и учитељицом

Деда ХУСЕИН и баба САНИЈА

Твој ћорави АРСЕН

(110/188266)

(2/188021)

(55/188131)

14. јануара 2015, у 67. години, преминуо је наш

14. јануара 2015. године напустио нас је
наш вољени брат

СЕЛЕНА РОВЧАНИН
Остаћеш ми заувек у срцу. Волим те.
Твој ДАКИЦА
(1/188020)

ГОЈКО ШОШЕВИЋ

ЖИВА СТОШИЋ

Последњи поздрав

Бела Црква

1948–2015.

Били смо уз тебе док си боловао. Отишао
си брзо. Придружио си се зету Јоци Јелићу. Оставио си бол и тугу твојим најближима. Почивај у миру!

Великим срцем и племенитом душом заслужује нашу вечну љубав.
Ожалошћени: супруга ЛИДИЈА, син ДУШАН с породицом
и сестра ОЛГА и брат БУДИМИР с породицама

СЕЛЕНИ РОВЧАНИН
од ЗОРИЦЕ и ДУШАНА

(121)

Заувек ће мислити на тебе твоја једина
сестра НЕГИЦА и браћа МИЛАН и БОЈАН
с породицама
(18/188053)

(44/188102)

Последњи поздрав

Наш вољени

Тужног срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 14. јануара 2015, у 80. години,
преминуо наш драги

ОБРАДУ СРЕТЕНОВИЋУ

АНТАЛ ПИЛИШИ

Хвала за све. Вољени не умиру.

преминуо је у 85. години и оставио нас у дубокој жалости.
Сахрана ће се обавити 22. јануара 2015, у 14 сати, на гробљу Котеж.
Вечно ожалошћени: супруга ЈЕЛЕНА, син КАРЛО, ћерка
ВЕРОНИКА, снаја БРАНКИЦА, зет ТИБОР и унуци СТЕФАН,
ПЕТАР и НИКОЛА

ОБРАД СРЕТЕНОВИЋ
Сахрана је обављена 17. јануара 2015, у 14 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.

Синовац ДРАГАН с децом, ВЛАДА,
ЦЕЦА и ЛЕНА

Ожалошћена породица

(57/188132)

(188211)

Последњи поздрав спортској легенди

Последњи поздрав куму

(136/188359)

Последњи поздрав

ОБРАДУ СРЕТЕНОВИЋУ
„Српска Спарта”

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ОБРАДУ СРЕТЕНОВИЋУ

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

Куме, нек ти је лагана ова банатска земља! Почивај у миру.

(104/Ф55)

Кума РУЖИЦА БОДЛОВИЋ с децом

ОБРАДУ СРЕТЕНОВИЋУ

(95/188244)

МИЛАН БЕЛИЋ

Волимо те заувек. Ти си наш понос.
Браћа ДИКА и МИЛУТИН с породицом и сестре
ЗАГА и МИЦА с породицом
(56/188132)

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

Последњи поздрав дугогодишњем члану и великом
другу од Друштва за помоћ МНРО, Јоциних другара и
њихових родитеља
(146/188421)
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Наш драги

Драги мој тата

ЧЕДА АДАМОВ

НИКОЛА ПАВЛЕ МИЉАНОВИЋ

преминуо је 14. јануара
2015, у 89. години.
Ожалошћени: супруга
КОСАНА, син СТЕВАН,
унуци МИЛАН и ИВАН
и снајка ДОСТАНА

НИКОЛА

22. IX 1939 – 16. I 2015.
Сахрана је обављена 17. јануара, у Качареву.
Твоја доброта, љубав, племенитост и моја туга за тобом живеће
вечно у мени.

Поштована

Твоја РАДА

Твоји: ћерка МАЦА, зет ЊЕГОШ, унука ЈЕЦА и унук ВУЛЕ

(101/188254)

(102/188254)

16. јануара 2015. престало је да куца племенито и велико срце нашег деде

(33/188086

Отишао си тако изненада, а ја и даље чекам да се вратиш. Док год
живим и дишем, живећеш и ти.

19. јануара 2015. преминуо је наш драги

ЕВА БАРАЊА
Заувек ћеш остати у
мом срцу.
ЖУЖИКА

МИЛЕНКО ПИПЕРСКИ

(21/188058)

1924–2015.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.

НИЏЕ

Супруга ДЕСАНКА, ћерка МИРЈАНА, зет БРАНКО, унуке СОЊА и
БРАНИСЛАВА, зет ВЛАДИМИР и праунука ЈАНА

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:

(111/188272)

Љубав, разумевање, подршка и велика сигурност – зар нам је требало више од тога, драги наш деда? Нека те анђели чувају као што
си ти чувао нас!
Твоји СРКИ и МАРКО

Последњи поздрав драгом тати, деди и прадеди

(103/188254)

013/301-150

С тужним срцем и болом обавештавам родбину и
пријатеље да је 13. јануара 2015, у 69. години,
после краће и тешке болести, преминула

После кратке и тешке болести преминуо је наш

МИЛЕНКУ ПИПЕРСКОМ
1924–2015.

ЕВА БАРАЊИ ЦЕСНАК
20. XII 1946 – 13. I 2015.

Недостајаћеш нам.
С поносом ћу чувати успомену на твоју доброту.

МИЛАДИН ЧАВИЋ

СЛАВИЦА, МИЛЕНКО, НЕНАД, ТАМАРА,
ЛАЗАР, ЛУКА, МИНА и ОГЊЕН

Твој брат ЈАНКО ЦЕСНАК

(124/188314)

(20/188057)

Мили наш Мики

После краће болести, 15. јануара, преминуо је наш вољени

1952–2015.
Наш вољени преминуо је 20. јануара 2015, али ће заувек живети у
нашим срцима.
Ожалошћени: мајка НАДЕЖДА, супруга АУРЕЛИЈА, синови
ДРАГАН и СЛОБОДАН, ћерка ИВАНА и остала многобројна
родбина и пријатељи
(130/188348)

МИЛАДИН ЧАВИЋ
Хвала ти на свему.
Твоји: снајка ЉУБИЦА, ПЕРА и ДУДА с породицама
(133/188354)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

Драги наш

Последњи поздрав

МИЛОЈКО КЕНДЕРЕШКИ
1924–2015.

ШАЊИ

ЗОРКИ ЈОВАНОВ

МИЛАДИНУ ЧАВИЋУ

рођ. Лучић
1931–2015.

Породица МАРКОВИЋ и колектив БСП-а
(143/188396)

Никада Те нећемо заборавити.

Породица ЦВЕТАНОВИЋ, ћерка ДУШКА
и зет ЛАЗАР

МАРИНА, ЈАСМИНА
и тетка МИЛУНКА

(91/188238)

(78/188196)

Вечно остајеш у срцима твојих: ЈЕФТЕ,
НЕВЕНКЕ, НЕНАДА, СНЕЖЕ, САШЕ
и праунука БОЈАНЕ, НИКОЛИНЕ,
МАРИЈЕ и ЈАНЕ
(114/188282)

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

С неверицом и тугом опраштамо се од нашег драгог тате

Последњи поздрав нашем другу, за сва времена,
Славку

СЛАВКУ МИЛИЋЕВИЋУ

СЛАВКА МИЛИЋЕВИЋА

СЛАВКО МИЛИЋЕВИЋ

1942–2015.
последњи поздрав од породице МУЧИБАБИЋ

ВОЈО, ЧЕДО и РАШО

(108/188261)

(72/Ф53)

Био си наша снага и понос. Велико ти хвала на свему.
С љубављу у срцима сећаћемо се твог драгог лика и чувати успомену на тебе.

Последњи поздрав куму

Твоји најмилији: ћерка МАРИЈА и син МАРКО с породицама

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав пријатељу

(140/188371)

16. јануара 2015. преминуо је наш драги отац и деда

СЛАВКУ МИЛИЋЕВИЋУ

СЛАВКУ
МИЛИЋЕВИЋУ

ИВАН КОЛИЋ

Породица БЕШЛИН

СЛАВКУ

(137/188365)

МИЛИЋЕВИЋУ
Драги теча и зет

од породица ПРЕЛИЋ
и ПОПОВИЋ

Комшије у Илије
Гарашанина 20

(66/188155)

(16/188051)

1926–2015.
С љубављу и поштовањем чуваћемо те у својим срцима.
Ћерка ЈАДРАНКА, унук БОРИС, снаја ТАТЈАНА и праунук
АЛЕКСАНДАР

,ПАНЧЕВАЦ

(60/188137)

Последњи поздрав нашој драгој баки

Последњи поздрав мојој мати

телефон:

СЛАВКО МИЛИЋЕВИЋ
Сећање на тебе остаће вечно у нама.
Твоје: СТОЈАНКА, ВЕКА и ОЉИЦА с породицама

013/301-150

(141/188372)

Последњи поздрав драгој

Тужног срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 15. јануара 2015. преминула наша драга мајка

Син СЛАВОЉУБ
с породицом

ВУКИЦИ ЖЕБЕЉАН
од снаје ЈУЛКЕ, МИРЕ, ЂОКЕ и СЕНКЕ
(65/188154

(24/188063)

РАДОСНА КОВАЧЕВ

РАДОСНА КОВАЧЕВ
1923–2015.

Последњи поздрав драгој

Ожалошћени унуци АЛЕКСАНДАР и ЗОРАН
ДУМА с породицама

Ожалошћени син ЖАРКО и снаја ЉУБИЦА

(39/188096)

(38/18096)

Последњи поздрав нашој драгој тетки

Последњи поздрав нашој драгој сестри

МАРИЈА

ВУКИЦИ ЖЕБЕЉАН
од МИЛАНА, ГОРАНА и БАТЕ

КОСАНИЋ

(23/188061)

1933–2010.
Последњи поздрав нашој вољеној
Последњи поздрав од
супруга БОГОЉУБА и
фамилије КОСАНИЋ

РАДОСНА КОВАЧЕВ

(6/188040)

РАДОСНА КОВАЧЕВ

Последњи поздрав

Ожалошћен ДЕЈАН КОВАЧЕВ с породицом

Ожалошћени брат ВЕЉКО и снаја ЉУБИЦА

(41/188096)

(40/188096)

Последњи поздрав Думиној мами

МАРИШКИ ЛАСЛО
од супруга ЈАНОША, сина ЈОЖЕФА и ћерке ИЛОНКЕ
с породицама
(155/188443)

13. јануара преминула је

Драгој пријатељици

ЦАКИ
ПАУНА ВОШТИНАР

РАДОСНА КОВАЧЕВ
НЕНАД и МИРА МИЛОРАДОВИЋ и МАЈА, НЕНА
и ДУЊА с породицама
(30/188078)

МАРИШКИ ЛАСЛО

1935–2015.
Ожалошћени: супруг ВАСИЛИЈЕ, син ДОРЕЛ
с породицом и кћи ДОРИНА с породицом
(67/188156)

СЛОБОДАН НИКОЛИН
и СЕРГИЈЕ ЛЕКИН

последњи поздрав од породице КЕРКЕЗ

(26/188069)

(156/188447)
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С великим болом опраштамо се од оца, таста и деде

14. јануара 2015. изненада је преминуо наш драги супруг, отац, деда и
прадеда

ЈОВАНА МАРКОВСКОГ
1942–2015.
Преминуо је после дуге болести, 18. јануара 2015. Сахрана је обављена 20. јануара, у 12 сати, на Старом православном гробљу.
Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, зет ДРАГАН
и унуци МИЛОШ и АЛЕКСА
(69/188162)

БЛАГОЈЕ БЛАГА УРОШЕВ

Отишао је заувек наш добар и племенит зет и теча

1934–2015.

Достојанствено си живео, тако си и отишао. Поносни смо што смо те
имали. Хвала ти на свему.
Сахрана је обављена 17. јануара 2015, на Старом православном гробљу
у Панчеву.

ЈОЦА МАРКОВСКИ
Увек ћемо те волети, никада нећеш бити заборављен.
Твоји: ЉИЉА, САША и ЗОРАН

Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, синови МИЛАН и НЕНАД,
снаје ВИОЛЕТА и ДРАГАНА, унука ДОРОТЕЈА, зет МИЛОШ,
унуци АЛЕКСА, АНДРЕЈ и ПЕТАР, праунука МИЛА
и остала родбина и пријатељи

(70/188162)

Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав драгом комшији

(61/188140)

Нашем пашеногу и течи

Напустио нас је наш пријатељ

ЈОВАНУ МАРКОВСКОМ ЈОЦИ
од тетка МИРЕ и породица ДЕЈИЋ и ВАЛЕШИНСКИ
(98/188251)

Последњи, закаснели поздрав

БЛАГИ УРОШЕВУ

ЈОЦИ
Породица ПЕТРИЋ
(119/188295)

Последњи поздрав драгом оцу

последњи поздрав од ДРАГАНА, МИКАНА, ВЛАДАНА
и НАТАШЕ
(118/188291)

БЛАГА УРОШЕВ
Нашој драгој пријатељици

Хвала за дивно пријатељство.

Последњи поздрав баба

ВИДИ ВЛАДИСАВЉЕВ
рођ. Урошев
Генерација Гимназије 1957–1961.

Породице ИВАНИШЕВИЋ и ВЕЧАНСКИ

(46/188104)

(29/188074)

Последњи поздрав драгом зету

16. јануара 2015, у 89. години, преминуо је наш
вољени

МАРИ
РАНКОВИЋ

Поштовани

МЛАДЕН
МАРКОВ

ГИНИ

1934–2015.

последњи поздрав од
породице ПЕШИЋ

од зета ЖИВКА
с породицом

(82/188208)

(99/188252)

НИКОЛИ

1926–2015.
Наш вољени

из Самоша

од ћерке МИЛИЦЕ

1955–2015.

ДРАГАН САВИЧИЋ

БРАНИСЛАВУ
УРОШЕВУ

Последњи поздрав мами

МИЈАНОВИЋУ

(96/188248)

Последњи поздрав

Без вас ће ми Самош бити тужан.
Госпођи Вери моје саучешће.

Ожалошћени: син МИЛАН, снаја МИЛЕНА
и унуци ДРАГАН и ВОЈА с породицама

РОСАНДА с породицом

МИЛИЦА Н.

(139/188368)

(129/и)

(59/188136)

БРАНИСЛАВУ
УРОШЕВУ
из Самоша

Последњи поздрав поштованој

25. јануара навршава се четрдесет дана

ЈОРДАН
РИЛОВСКИ

од супруге МЕЛАНИЈЕ
и сина СТЕВЕ
с породицом
(97/188248)

АНГЕЛИНИ

25. I 2005 – 25. I 2015.

,ПАНЧЕВАЦ

МИЛОСИЈЕ СТОЈОСКИ
Волећемо те заувек.
Синови ЗОРАН и СТОЈАН и ћерка ВИОЛЕТА
с породицама
(15/188050)

Његови најмилији
(128/188336)

од ћерке СВЕТЛАНЕ
с породицом
(100/188252)

ЉУБИНКИ БРАНКОВ
ЗЛАТКО с породицом
(45/188104)

телефон:
013/301-150
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Помен

У суботу, 24. јануара, у
11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој баки

Прошло је 40 дана од смрти нашег вољеног

СРЂАНA ФИЛИПОВA
БРАНКА ЈОЈИЋ
28. I 2013 – 28. I 2015.
Мила наша Бранка, вечно ћеш живети с нама. Хвала ти на безграничној, несебичној љубави. Поносни смо што смо те имали.
Твоји: мајка ЖИВКА, син ГОЈКО, супруг ПЕТАР и брат МИЛАН
с породицом
(51/188119)

26. I 1966 – 18. XII 2014.
Дани пролазе, а бол и туга за тобом су исти. Дугујемо ти вечну захвалност за љубав и пажњу коју си нам поклањао. Твоја племенита душа и велико срце заслужују да те никад не заборавимо. Хвала ти за све лепе тренутке проведене са тобом.
У недељу, 25. јануара, у 11 сати, одржаћемо помен на гробљу у
Црепаји.
Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, син ПЕТАР, ћерка ЈОВАНА,
мајка БРАНКА, отац ЛАЗАР, сестра БОСИЉКА с породицом, ујак
ПЕТАР и ујна ЈОВАНКА
(120/188299)

27. јануара навршава се 30 година од смрти нашег тате, таста, свекра, деде и прадеде

Прошле су две тужне
године

Прошле су две године
од смрти мог мужа
1955.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
Тешко је изгубљено
правдати судбином, а
још теже тугу лечити
временом. Помен брату

ИВАН
КЕЛЕБУДА

КЕЛЕБУДА

Његови најмилији: ћерка ЛЕЛА и син ЖИКА
с породицама

Никад те нећемо заборавити и увек ћеш бити
у нашим срцима.
МИРА, РУЖА и РАЈКА
с породицама

Време пролази, а сећање на тебе никада неће
проћи.
Твоји ЋАЛИЋИ

(80/188200)

(153/188436)

27. I 2013 – 27. I 2015.
Време пролази, а бол и
туга за тобом, вољени
мужу, заувек остају.
Бескрајно те воли
и чува од заборава
супруга АНКИЦА

1930–1985–2015.

(151/188436)

ИВАН
КЕЛЕБУДА
Сестре МИРА,
ДРАГИЦА и СЛАВКА
с породицама
(152/188436)

(79/188198)

СЕЋАЊЕ

БОДРОЖИЋ
24. I 2001 – 24. I 2015.

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима јер
вољени никада не умиру.

Твоји: супруг ИЛИЈА,
ћерка МАРИЈА и син
МИЛАН с породицама
(105/188258)

29. јануара 2015. навршава се година од смрти наше вољене мајке

САША ФРАЛЕ ТОМОВИЋ
2003–2015.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји отац и мати

(134/188)

(35/188090)

ДРАГОМИР
СЕЋАЊЕ

Твоја породица

СЕЋАЊЕ

ПАКАШКИ

1967–2014.
Прошло је 40 дана, нису те заборавиле колеге с посла.
РИСТА, СТЕВА, БОЖА, МИТА, ПЕЂА, ТОЗА, ФИКИ,
ГИЛЕ, МИКИ и МИЛОШ

Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцима.

ЈАЊА

(150/188436)

Тужно сећање

МИЛАН СТОЈАНОВИЋ

1939–2014.

ИВАН ИЛЕ

ИВАН
КЕЛЕБУДА

ЈОЦА ТОМИЋ ЧАЂА

ЈАСМИНИ
СРДАНОВ

23. јануара навршава се 10 година од преране смрти

ЛЕНКА

2009–2015.
2009–2015.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вас.
Ћерка и син с породицама
(50/188118)

КАЈЕ
СТАНИМИР ГЛИГОРИЈЕВ

ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ АРСА

24. I 1995 – 24. I 2015.
Заувек у нашим срцима!
Супруга РОСКА и ћерке ВЕСНА и ВИОЛЕТА
с породицама

И даље осећамо захвалност што смо те имали и тугу
што смо те изгубили.
Твоји најмилији
(68/188160)

(74/188176)

СЕЋАЊЕ

24. јануара 2015. навршавају се две године откако није с нама наш
вољени

БОРКА

РАДМИЛА

СЛОБОДАН

СЕЋАЊЕ

ОЛГА МУРГИН

Непрежаљен

28. I 2000 – 28. I 2015.
Пролази време, али ти живиш у нашим срцима.
Твоји најмилији

Твоје ћерке АНЂА
и ОЛИВЕРА
с породицама

(107/188260)

(90/188237)

СЕЋАЊЕ

Твоји ВЕСНА, ДРАГАН,
ДЕЈАН и ДУШАН

ДУШАН
ЗЕЉКОВИЋ

(85/188212)

Шест година

Време пролази, а ти си
и даље с нама у сећању.

Син ДРАГОСЛАВ, НАДА, ДАЦА и ВЛАДА

Супруга АНА, син
ЛАЗА, ћерка
ДУШАНКА, унучад
АНА и ДАВИД и снаја
РАДИЦА

(76/188184)

(71/188169)

МИЛОШ ЖАКУЛА
1922–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Кћерке МАРИЈА и АНЂЕЛКА с породицама

1941–2013.

РАДМИЛА БОРКА

Много нам недостајеш.

ДУШАН
ЗЕЉКОВИЋ

27. I 1990 – 27. I 2015.
31. Х 1998 – 31. Х 2015.
Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА
(92/188239)

СТОЈАНОВ

(17/188052)

МИЛИВОЈЕ
ТИЈАНИЋ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Чувају те од заборава: РУЖА, МИРЈАНА и ВЛАДАНА

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

(131/188342)

МИЛИВОЈЕ
ТИЈАНИЋ
22. I 2009 – 22. I 2015.
Никада те нећемо заборавити.
Брат ЉУБО
с породицом
(87/188224)
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IN MEMORIAM
У неодољивој чежњи да се понови моје детињство и цео живот с вама, мојом најдрагоценијом породицом, сећам се болно и нежно, с неизрецивом љубављу

КОСТИЋ

ЖИВАНА ЖИВЕ

29
IN MEMORIAM
19. јануара 2015. навршиле су се четири године откако
се упокојио наш вољени

ВУКОСАВЕ

упокојеног 1916.
мог драгог деде (упамћеног из прича)
погинулог у I светском рату

упокојене 1962.
моје најдраже бабе, одане и
нежне у свим тренуцима мог одрастања

ДУШАН ДУШКО БОСНИЋ
дипл. културолог
наш тата и деда и мој животни сапутник – Круна и смисао мога постојања, мој искрени пријатељ и центар нашег породичног јединства и безбрижности.
Сећаћу се заувек његовог насмејаног, милог лика, његове племените суштине, наклоности и љубави поклоњене
нашој деци и мени којом нас је обасипао, хранећи нам
душе лепотом, весељем и радошћу.
И памтићу заувек једну срећну породицу на окупу, као
из бајке, чији је стожер био нико други до само Он, наш
и мој, најдражи Душко.
Воли те твоја супруга ЦИЦА, ћерка САША, син ДЕЈАН
и унук БРАЈАН

КАМЕНКА упокојеног 1979.
мог верног ТУТЕ, који је целог себе алтруистички посветио мени и мојој деци,
обогативши нам животе, дајући им немерљив смисао

(7/188041)

СЕЋАЊЕ

МАКСЕ ЈОЦЕ

упокојеног 1975.
мог вољеног тате, чијом сам неограниченом
љубављу обасипана откад знам за себе

СТОЈКОВИЋ

ИЛОНЕ

упокојене 2005.
рођ. Мартон Клекнер
моје маме, мог најдрагоценијег бића без које
је мој живот осиромашен и више никада

не може бити богат као у наша заједничка срећна времена
Волим вас све, рођени мили моји, највише што могу и што ми се овоземаљским животом дало. С вама у мислима до новог сусрета.
Ваша унука, братичина и једина ћерка ЈЕЛЕНА БОСНИЋ, рођ. Костић, са децом
(8/188041)

ДУШАН
Стабло наше, ниси посечено, трајеш јер си у нама

22. јануара 2015. навршава се 40 дана откако није с нама наш вољени

ВОЈИСЛАВ

ЉУБИЦА

1995–2015.
2012–2015.
2013–2015.
С љубављу и поштовањем породице: СТОЈКОВИЋ, СТАНКОВИЋ,
НЕДЕЉКОВИЋ и ПАНИЋ
(132/188353)

24. јануара, у 11 сати, на
Старом православном
гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

СЕЋАЊЕ

Др НИКОЛА ШИМИЋ
рендгенолог

НИКОЛА КРСТИЋ

Недостајеш нам данас после шест месеци и заувек. Љубимо те.

Дани пролазе, а туга и бол не престају. Хвала ти
за љубав коју си нам пружио.

Твоја породица: супруга, син, ћерка и унуци

Твоји најмилији

(81/188204)

(94/188243)

Прошло је годину дана откако није с нама наша драга

СЕЋАЊЕ

24. јануара 2015. године,
у 11 сати, на Католичком
гробљу, даваћемо годишњи помен оцу

ЂУРЂИНКА ЈЕВТИЋ
27. I 2009 – 27. I 2015.
Време пролази, туга и лепа сећања на тебе увек
остају.

АЛЕКСАНДАР

ИВАНКА и РАДОШ СТАНИМИРОВИЋ

МАРИН ШАЦА

(48/188111)

27. јануара навршиће се шест месеци без нашег

МАНДА
МИЛАНОВИЋ
Помен ћемо дати 24. јануара 2015. године, у 11
сати, на Новом гробљу.
Остаће заувек у срцима
њених најмилијих:
ћерке СНЕЖАНЕ, унука
НЕНАДА и унуке
МАРИЈАНЕ

РАДОВАН
МИЛАНКА

СТАНКОВИЋ
24. I 2002 – 24. I 2015.
Чувам те од заборава.
Ћерка СНЕЖАНА и зет
БОРИВОЈ
(93/188239)

Твоји: супруга МАРА,
син ЗОРАН, снаја
ЈЕЛИЦА и унука
ИСИДОРА
(117/188287)

СУВАЧАР

РАДЕНКУ
ЈОТИЋУ

ДРАГАНА НИКОЛИЋА

С поштовањем,
породица

Осам година туге и бола
за тобом, драга наша.
Твоји најмилији

Недостајеш много...
Твоји СНЕШКА, СРКИ и СТЕФАНЧЕ

(77/188187)

(47/188105)

(116/188285)

27. јануара 2015. навршиће се шест месеци
откако није с нама наш
син и брат

(126/188334)

Сећање на наше драге колеге

Шест месеци од смрти наше мајке

Сећање на драге родитеље

МИТРИЋ

ДРАГАН
НИКОЛИЋ

БОЖАНА ТАМБУРОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Син СЛАВКО и ћерка СЛАВИЦА с породицама
(75/188179)

АЦА ЖУТИ

АЛЕКСАНДАР

КНЕЗ

Азотарци: ДЕЈАН, ЛАНА и ГОЦА
(135/188356)

22. I 1995.
Пролетеше године...

ДЕСАНКА
20. VII 2003.
МИЛАН
(154/188438)

Мајка ЉУБИЦА, брат
ДЕЈАН и сестра
МАРИНА с породицама
(115/188284)
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21. јануара протиче двадесет и пет година од упокојења

СЕЋАЊЕ

ВЕРЕ МОЛДОВАН

МАРИЈАНА

професора књижевности
Да је нисмо имали, не бисмо знали шта значи волети своје ближње, шта је нежност, поштовање и шта лепа реч. Остајемо захвални на дивним успоменама.
Син ВЛАДИМИР с породицом

МАЈА
ЈОВИЧИЋ
22. I 1999 – 22. I 2015.

БОЦА

Драги Боцо, много је
лепих успомена да те
вечно памтимо и никада не заборавимо.

(64/188143)

Све ове године не могу
да ублаже тугу и бол за
тобом, драга Мајо.

Прошла је година откако није с нама наша мама и бака

ЖИВАН

Твоји најмилији

Твоја генерација
ГИЗЕЛА, ГОРЊАКС,
ЈАСМИНА, ЉИЉА,
МИША, МАЦА и РУЈА

(34/188087)

(53/188122)

ПОПАДИЋ
2010–2015.

Вољени наш, пет година
је откако си нас напустио. Вечно ћеш нам недостајати.

ВЛАДИСЛАВ
ДРАГОЈЕРАЦ

Сећање на наше вољене родитеље

КНЕЖЕВИЋ

2009–2015.

ЕВА СТОЈКОВИЋ

Супруга МАРИЈА,
ћерка НАДИЦА
и унука ЈОВАНА

Дани и године се
ређају, а у срцу и души
вечна туга твојих
најмилијих.

(52/188121)

(9/188043)

Хвала јој за све. Увек је с нама.
СРЂА, МАЈА, ЈОВАНА и НИКОЛА
(149/188434)

ПАВЛЕ

ЦВИЈЕТА

25. I 2012 – 25. I 2015. 14. II 2001 – 14. II 2015.
Сећање на наше родитеље

26. јануара 2015. године навршава се пет година
откако није с нама наш супруг и отац

ЖИВАДИНОВИЋ

Све више и више нам недостајете.
Син ДЕЈАН, ћерка ГОРДАНА, унука ИВАНА,
унук ОГЊЕН, зет ЗОРАН и снаја ВАЊА
(89/188235)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНА

ЈОН

ЈОВАН

14. V 1925 – 25. I 1995.
26. ХII 1926 – 27. IV 2006.
Много је лепих успомена да вас вечно памтимо,
да о вама с поносом причамо и да вас никад не
заборавимо.
Ћерке ГОРДАНА ДОЈЧИНОВИЋ и СНЕЖАНА
ЛАЗАРОВ с породицама
(37/188092)

БАЛТЕАНУ

ВЛАДАН НЕШКОВИЋ
Никада те нећемо заборавити.
Воле те твоји БРАНКИЦА и УРОШ
(127/188335)

Сећање на предивне родитеље

СЕЋАЊЕ

АДАМОВИЋ

ЈОВАНОВ

Драги Јоне, време неумитно тече, али успомена на тебе трајаће вечно. Сваког дана те очекујемо да се појавиш на
вратима и увеселиш нам
дан. Почивај у миру, анђели нека те чувају!

АЦА
КОДРАНОВ

ПЕТАР ТОМОВ

25. I 2011 – 25. I 2015.

Породица ГЛИГОРИЋ

Радо те се сећамо, много нам недостајеш.
Породица

1934–2014.
Никада те нећемо заборавити.
СТЕВА и брат ВЕЉА
с породицама

(125/188323)

(36/188091)

(49/188116)

Четрдесетодневни помен

АЛЕКСАНДАР
2009–2015.

ЈЕЛЕНА

МИЛОРАД

ВЕРА

2011–2015.

2005–2015.

2002–2015.

ЉУБИЦИ
АНЂЕЛОВСКИ

С љубављу, као вечним надахнућем ћерка
БОЈАНА и син ЗОРАН

Успомену на вас чувају ваши ЉУБИЦА и ЉУБА

(123/188315)

(88/188230)

Ћерка ВЕСНА
с породицом

24. јануара 2015, у 11 сати, на гробљу Котеж, дајемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

САВА
ВУКОВИЋ

(138/188367)

СЕЋАЊЕ

26. јануара 2015. навршило се шест година

24. јануара 2015. даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ

У понедељак, 26. јануара
2015. године, у 11 сати,
на Старом православном
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен

Прохујаше године у неповрат...
28. јануара 2015. навршавају се три године од
нашег растанка

Има нешто што не умире. То су љубав и сећање
на тебе.
Твоји ВУКОВИЋ
и ВАСИЉ

ЈАНИ
БЛАЖЕКУ
1958–2014.
Твоја БЕБА
с породицом

(109/188264)

(19/188055)

28. јануара 2015, у 11 сати, на гробљу у Јабуци, даћемо
четрдесетодневни помен нашој мајци

КОСАНА
ПЕТРОВ
2005–2015.
Десет година је прошло...
Породица ПЕТРОВ
(142/188391)

ВАСИЛИЈЕ
СЕКУЛОВСКИ
Живећеш вечно у нашим срцима.
Супруга МИРОСЛАВА,
син САША с породицом
и ћерка НАДА
с породицом
(83/188210)

ДРАГУТИН
ПЕЧЕНИЦА
25. I 2000 – 2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ВЕРА
ДАМЊАНОВИЋ

Твоји најмилији

Синови ЖИВКО и
ЖЕЉКО с породицама

(113/188281)

(112/188279)

РАДОМИР
СТОЈКОВ
Сећања навиру, а драге
успомене остају да живе у нама.
Супруга ВЕРА, син
ЂУРИЦА, унук ДУШАН
и снаја ГОЦА
(157/ 188457)

ГОРИЦИ МИЦКОВСКОЈ
Заувек у нашем срцу.
Ћерке СЛАВИЦА и ЉИЉАНА с породицом
(73/188172)

Четвртак, 22. јануар 2015.
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У суботу, 24. јануара 2015, навршава се четрдесет тужних дана од смрти наше драге

ПОМЕН

СРБОЉУБ ЈОЦИЋ

МИРЈАНЕ ЦВЕТАНОВИЋ

2005–2015.
Десет година је откако смо остали без нашег драгог супруга, оца и
деде. Недостаје нам заувек.
Његови: РАДА, БРАНКО, АЛЕКСАНДАР и унуци
(14/188049)

1933–2014.
Заувек ће остати у нашим срцима.
Ожалошћени: син ПЕТАР, снаха ЉУБИЦА
и унука КАТАРИНА

Велике љубави умиру на исти дан.
27. јануар дан је наше највеће туге

ПЕРОВИЋ

(106/188259)

СЕЋАЊЕ

23. јануара 2015. навршава се двадесет година
откако нас је изненада, неочекивано, напустила
ћерка, мајка и сестра

ГРГА

Четрнаест година није с
нама наш супруг и отац

Др МИОДРАГ

РУЖА

и

2014–2015.

ЖИВАНА

ВЕЛИМИР

1950–2011.
1925–2004.
Време пролази, бол и туга остају. Трајете у најлепшим успоменама које сећају на све што сте
нам својом добротом подарили.
Породица ГРГА
(3/188023)

МИЛАН

ОЛИВЕРА
КРСТИЋ

ИЛИЈА
ДУДУКА

2007–2015.

Успомену на вас чувају БОБА и ЂОРЂЕ
(31/188079)

ВОЈИСАВЉЕВИЋ

рођ. Дудука
Супругу поводом рођендана.
У нашим срцима живиш и живећеш док ми трајемо.
Мајка, твоја деца и сестра с породицом

27. I 2001 – 27. I 2015.
С љубављу и поносом
чувамо те од заборава.
Породица
ВОЈИСАВЉЕВИЋ

(25/188068)

(22/188060)

24. јануара, у 12 сати, на Новом гробљу, одржаће се четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ

23. јануара навршава се десет година откад није
међу нама наш вољени син и брат

БРАНИСЛАВУ СТАНОЈЕВИЋУ
1951–2014.
У нашим срцима си.

ИВИЦА

ИВИЦА

Ни време које је прошло, ни бол за тобом не могу натерати срца да схвате да си нас заувек напустио.
Твоји: мама, тата, брат и баба

Драги наш Ивице, вечно ћеш живети у нашим
срцима!
Твоја тетка, теча
и сестре МАРЈАНА
и ГОРДАНА
с породицама

Драги наш Ивице, дани,
године пролазе, а бол и
туга никако. Много нам
недостајеш!
Твој АЊУКА, деда и
брат СТЕВИЦА

Време пролази, не лечи
тугу ни бол, само нас
учи да живимо с њом.
Мали, много нам недостајеш.
Породица ЈУХАС

(42/188098)

(63/188141)

(62/188141)

(122/188311)

ИВАН ДРУЖИНИЋ ИВКЕ
1985–2005.

Шестомесечни
мајци

помен

СЕЋАЊЕ

24. јануара 2015, у
10.30, на гробљу у Брестовцу, даваћемо годишњи помен

СЕЋАЊЕ

ИВАН
ДРУЖИНИЋ

Твоји најмилији
(144/188410)

22. јануара 2015. навршило се десет година
откад није с нама

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

Инфективном одељењу

СЕЋАЊЕ

Опште болнице Панчево захваљујемо на про-

ВОЈИСЛАВ

фесионалном раду, ангажману и љубазности.

ВОЈА ЋУК
1950–2005.

БОСИ

СЛАВКО

ТОПАЛ

РЕЛИЋ
2008–2015.

од ћерке МИРЕ, сина
МИЛА и снаје
ЖУЖИКЕ с породицом
(13/188047)

СЕЋАЊЕ

МАРА
РАДОВАН
БРАЈОВИЋ

ЂОРЂЕВИЋ
22. I 2003 – 22. I 2015.

ИВАН
ДРУЖИНИЋ

Породице МАРКОВИЋ
и АЛЕКСИЋ

Мајка АНГЕЛИНА,
сестра ГОРДАНА
и братанац ДАВОР

ДРАГИША
с породицом

Никада те нећемо заборавити.
Твоји кумови ФРАЊА
и ЗОРА

(12/188045)

(32/188082)

(58/188134)

(43/188098)

Шестомесечни помен

Шестомесечни помен

24. јануара 2015. навршиће се осам година од
смрти вољеног

Син НЕМАЊА

Породица Станојевић

(148/188424)

(145/188411)

У суботу, 24. јануара, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

ДУШАНУ БОБИЋУ
Породица БОБИЋ
(4/188032)

25. јануара навршаваjу се две године од смрти нашег
вољеног

САША
ВОЈВОДИЋ

ДУШАНУ
ДАМЊАНОВИЋУ

ДАМЊАНОВИЋУ

Време пролази, а сећања на тебе увек остају.
Брат ДРАГАН и снаја
МАЦА

Нека те анђели чувају!
Много нам недостајеш.
Неутешни отац
АЛЕКСАНДАР, сестра
ВЕРА, зет МИРКО
и сестрић ДУШАН

Дуле, много недостајеш
твом брату
МИРОСЛАВУ, МАЈИ,
ОЉИ, САШИ
и ДИМИТРИЈУ

(147/188420)

(11/188044)

(10/188044)

ДУШАНУ

МИРОСЛАВ
ЕРА
МИЛУТИНОВИЋ
1991–2015.

СТАНКА
РАДОСАВЉЕВА

Супруга с децом
и унуцима

Осам година туге... осам
година празнине... без
нашег најдражег.
Твоји најмилији

(28/188073)

(27/188072)

МИЛОРАДА ВИШЊИЧКОГ
Никада га не можемо заборавити.
Супруга МИРА, син БАНЕ и унук МАРКО
(5/188035)
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку

Ован

Вага

2. јануара: Марту – Бојана Ћубић и Иван Митрески, Адриану – Софија и
Јован Кадар, Милану – Маријана и Милан Мундруц, Дијану – Анђела Јовичић и Дејан Вулетић, Дуњу – Ивана и Иван Шимшић, Јовану – Александра
Комарица и Владан Новаковић; 4. јануара: Јовану – Анита Уршли Делалов
и Стеван Делалов; 5. јануара: Ану Викторију – Дејана Раду, Николину – Јелена и Драган Секулић; 9. јануара: Наталију – Љиљана и Никола Симоновић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)
Слободним Вагама предстоји

из такта, али трудите се да не будете исхитрени у доношењу битних одлука. Сагледајте све из
другог угла. Све што је везано за
старије чланове породице доноси
вам додатни трошак.

занимљива авантура, док оне
које су у вези проживљавају најлепше тренутке. Занемарујете
свакодневне обавезе пловећи на
таласима љубави.

Добили сина

Бик

Шкорпија

1. јануара: Николу – Корнелија Рајков и Владимир Станисављевић, Илију
– Бојана и Милош Контић; 2. јануара: Илију – Маријана и Дејан Стефанов,
Алексу – Маша и Игор Богдановски; 3. јануара: Николу – Душица и Виктор Годошев; 5. јануара: Страхињу – Вања и Владимир Алексић; 7. јануара: Константина – Кристина и Зоран Петровић; 8. јануара: Петра – Ивана
и Иван Гаврилов, Алексу – Јелена и Дејан Костић.

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Пред вама је повољна пословна

Пријатељима и партнеру ус-

прилика. Обезбедили сте подршку утицајне особе, која ће вам
помоћи да добијете жељени статус. Водите рачуна да нека непријатност не погорша климаве
односе.

краћујете сваку могућност да
вам се приближе и барем саветом се потруде да помогну. Зарада вам полако расте, па можете
очекивати већи прилив новца.

ВЕНЧАНИ
15. јануара: Даница Ђенђан и Перица Ангеловски; 17. јануара: Бранка
Станковић и Тибор Варга.

УМРЛИ
10. јануара: Михаило Балог – 1932, Сава Шкундрић – 1945; 11. јануара:
Милутин Петровић – 1929, Мирољуб Ракезић – 1943, Бранко Цветановић
– 1938, Миланка Вукша – 1949, Румица Милошевић – 1951, Стеван Димитријевски – 1954; 12. јануар: Душанка Спасић – 1928, 13. јануар: Надица
Марковић – 1953; 14. јануар: Чеда Адамов – 1926, Гојко Шошевић – 1948,
Верица Главоњић – 1940, Благоје Урошев – 1934, Обрен Сретеновић –
1935; 15. јануар: Милка Пиварски – 1941, Миодраг Стојановић – 1944, Јелица Обрадовић – 1947; 16. јануар: Иван Колић – 1926, Драган Савичић –
1926, Јован Матић – 1928, Никола Миљановић – 1939, Драгиша Рошкић –
1941, Драгиња Крчадинац – 1930, Верица Јовановић – 1918, Лаза Веселинов – 1935, Роса Томић – 1959, Ђорђе Китић – 1942; 17. јануар: Ержика
Стреховска – 1956, Милан Белић – 1956, Благоје Динић – 1932.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

УКРШТЕНИЦА

1

ВОДОРАВНО: 1. одбојкашица „Динама”
(на слици), 2. избацивање, уклањање, 3.
име боксера Листона – коњ (турц.) – седиментна стена, 4. други вокал – у оној мери
– раставни везник, 5. не (рус.) – међутим –
река у Сибиру, 6. подстрек, покретање, 7.
житељ Напуља.
УСПРАВНО: 1. руски песник (Сергеј), 2. творац рејтинг листе (Арпад) – име певачице
Попов, 3. словослагачка машина, 4. муслиманско мушко име – симбол кобалта, 5. ауто-ознака Ниша – амерички глумац (Рајан), 6. сталак
за књиге у православној цркви (мн.), 7. проливати – симбол астатина,
8. шампион – Катарина одмила, 9. руски гимнастичар (Михаил), 10.
смрзнута магла – лековита биљка, 11. присталица цара, ћесар (заст.).

Недавне вести су вас избациле

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Имаћете изузетно повољне пословне понуде, али добро размислите коме ћете поклонити поверење. Породица вам је велики
ослонац и очекује вас породично
славље.

4
5
6

много изазова и претеривања.
Некако осећате да нешто морате
променити у животу и да немате
много времена да све поставите
на своје место.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Поведите рачуна да не будете
превише отворени у новим познанствима јер вам се све наде
могу распршити преко ноћи. Помало сте похлепни и незасити у
односу на људе с којима радите.

Зрачите некако нестварно, па
не треба да вас изненади позив
за излазак од некога из прошлости. Нова љубав је на видику.
Контакти са странцима. Послови
тренутно мирују, али новац стиже.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Научите да се стабилизујете, да

Некако сте чудно саткани, као

одаберете праве речи у правом
тренутку, па ни подршка сарадника неће изостати. Разговарајте
с партнером, искрено и отворено, без мешања људи са стране.

права енигма. Играте се, па
партнер често помисли да је на
вртешци. Скорији љубавни сусрет полако прераста у љубав.
Имате подршку за своје генијалне идеје.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

2
3

Седмица пред вама доноси вам

Породица и пријатељи врше

Осећате да се свет на тренутак

притисак на вас да све остане у
садашњим оквирима. Одуприте
им се и сами одлучите какав живот заиста желите у будућности.
Не занемарујте своје послове.

зауставио и да вам се ништа не
догађа. Планови вам се тренутно
споро реализују. Идите на краћи
одмор да средите свој живот и
своје мисли.

7

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

ИСПУЊАЉКА

АНАГРАМИ

Уместо уобичајених описа наводимо по азбучном реду појмове
од којих је састављен овај магични штит. Ваш је задатак да их
правилно уклопите у лик. Сваки појам треба уписати и водоравно и усправно.

Слогови: АЈ, БИ, ВАН, ГА, ГОР,
ДА, ДОСТ, ЉИ, НАР, НЕ, ЊЕ, О,
О, СЕ, СКОП, ТИВ, ЋА, ХО.
ВОДОРАВНО: 1. кино-дворана,
2. емотивни доживљај, 3. поноситост, охолост, 4. справа којом
се мери удаљеност, 5. роман Валтера Скота, 6. фотографија са
обрнутим распоредом светлих и
тамних места.
Ако сте испуњаљку исправно
решили, слова на пољима обележеним кружићима даће вам
име и презиме недавно преминулог дугогодишњег фото-репортера нашег листа (на слици).

СИРОТИЊСКА МЕНЗА
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УВЕРТИРА
Тај музички увод
нама не да мира,
упорно га неко
већ ТРИ ДАНА свира.
ГЕОДЕТСКА ТАЧКА
Да ту важну тачку
не ТРЕТИРА МНОГО,
геометар ништа
не би мерит мого.

РЕШЕЊА – Укрштеница: Јелена Лазић, елиминисање, Сони,
ат, лес, е, онолико, а, њет, но, Амур, иницијатива, Наполитанац. Испуњаљка: биоскоп, осећање, гордост, даљинар,
„Ајванхо”, негатив (коначно решење: БОГДАН ПЕТРОВ). Анаграми: народна кухиња, интрада, тригонометар. Магични
штит 7 х 9: треперити, меродаван, спојеност, ледени дан,
Браничево, живодерац, стасавање.

БРАНИЧЕВО, ЖИВОДЕРАЦ, ЛЕДЕНИ ДАН, МЕРОДАВАН,
СПОЈЕНОСТ, СТАСАВАЊЕ, ТРЕПЕРИТИ.

KO ДА НАХРАНИ ЊУ?
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ТРЕЋИ ПУТ НА БОГОЈАВЉЕЊЕ

СТЕГЊАЈА БИО НАЈБРЖИ

КРОЗ ХЛАДАН ТАМИШ ДО ЧАСНОГ КРСТА
Поново су за један од највећих
хришћанских празника – Богојављење, као и у протекле две
године, десетине одважних људи пливале за часни крст.
Иако је дан био малтене
пролећни, тамишка вода је
била све само не пријатна. У
прилог томе говори и чињеница да је неколико атлета
већ приликом скока шчепао
болан грч.
Ипак, све је завршено без
икаквих последица, па је преко три хиљаде људи још једном могло да присуствује јединственој представи.
Након паузе од 93 године по
трећи пут у Панчеву, на Тамишу, пливало се за богојављенски часни крст. Разлог за овакво окупљање познат је, али
није згорег подсетити да су се
пре око два миленијума, по
јеванђељу, у светој реци Јордан, током крштења Исуса,
приликом његовог изласка из
воде отворила небеса, из којих се појавио Бог у виду голуба. (Нешто слично, приликом
богојављенског обреда у Све-

тој земљи, догодило се и ове
године.)
Тог понедељка, 19. јануара,
најпре су одржане свете литургије у Преображенској цркви и у још неколико храмова
у граду, а потом су организатори – чланови „Српске Спарте”, у пратњи чланова удружења „Бели орлови” маскираних
у средњовековне витезове, положили венац на споменик
Стевану Шупљикцу.

А онда је тачно у подне с терасе удружења „Херој Марко
Кулић” председник поменуте
„Српске Спарте” Зоран Рајачић узвикнуо: „Бог се јави”,
што је био сигнал да шездесет
девет учесника крене ка градској плажи. Одговорили су:
„Ваистину се јави” и неколико
тренутака доцније одважно
улетели у хладну реку. Дистанцу од тридесет три метра,
која симболички означава го-

дине Исусовог живота, најбрже је превалио тридесетједногодишњи Жељко Стегњаја и
тако успео први да стигне до
часног крста.
Интересантно је рећи и то
да је најмлађи такмичар био
деветнаестогодишњак Милан
Милановић, а најстарији Михајло Јованов, са чак шездесет
четири година живота.
Организатори ове веома посећене манифестације били су

Победник Жељко Стегњаја, тридесетједногодишњак из
Панчева, живи на Миси, тренутно је незапослен, а рекреативно игра фудбал и редовно плива на базену. Други пут је
учествовао на богојављенској манифестацији и било му је
веома напорно због неописиво хладне воде.
– Драго ми је што сам победио. Могу рећи да ми се посрећило, јер сам захваљујући искуству од прве године заузео добру позицију, а мало ми је ишло наруку и струјање
реке – навео је Стегњаја.
Председник једног од организатора, удружења „Српска
Спарта”, Зоран Рајачић, био је веома задовољан целокупним утиском. Он је додао:
– Уз све што радимо током године, поновним покретањем пливања за часни крст мислим да постајемо синоним
за
приређивање
акција везаних за
спорт, културу и
традиционалне вредности.
удружење „Српска Спарта”,
Српска православна црква,
Туристичка организација Панчево и Месна заједница Горњи
град, а помогле су им многе
институције, као и покровитељи, попут Дома здравља, Дома

омладине, удружења „Херој
Марко Кулић”, јавних комуналних предузећа „Зеленила”,
„Хигијене”, „Водовода и канализације” и „Грејања” и бројних приватних фирми.
Ј. Филиповић

„Бабис”

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева
Драге читатељке и читаоци, „Панче- сторног и временског ограничења и у свевац” је у сарадњи са спонзорима ове ру- му према својим потребама”.
Све то пошаљите на адресу recepti@брике, фирмом „TorteCo” и посластиpancevac-online.rs или поштом на
чарницом „Голуб”, покренуо „Избор
адресу „Панчевца”: Трг краља
најлепше торте Панчева”, који
Петра I број 11, с назнаће трајати до краја маја
ком: „Избор најлепше
следеће године. Сваког
торте Панчева”.
месеца најуспешније
Победник за
Уколико
објавимо
учеснике очекују вредј
а
н
у
а
р
о
с
в
о
ј
и
ћ
е
ваш рецепт и фотоне награде у виду проЦД за украшавање торти
графију, то значи да
фесионалног посласте ушли у ужи избор
стичарског алата и маи модле за фондан и
за победника месеца и
теријала, а посебно
чоколаду
да имате шансу да
атрактивни
поклони
освојите вредан поклон.
припашће победницима
Најбољи аутор торте за
на крају читавог избора.
јануар, кога ће одабрати профеПошаљите нам рецепт и оригиналну фотографију торте коју сте сами сионални декоратери из посластичарнинаправили и декорисали. Приложите це „Голуб”, освојиће ЦД за украшавање
своје податке – име и презиме, адресу и торти и модле за фондан и чоколаду.
На крају читавог избора између победброј телефона, као и следећу потписану
ника сваког месеца одабраћемо троје
изјаву:
„Изјављујем да прихватам пропозиције најбољих, којима ће припасти следеће
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја- награде:
3. место – сет за декорисање са дуговљујем и да сам једини аутор / једина ауторка рецепта и фотографије јела које трајном дресир кесом од импрегниравам достављам. Сагласан/сагласна сам да ног платна са шест металних наставака,
2. место – алат за израду јестивих цветекст рецепта и фотографију јела имате
право да користите и објављујете без про- това и букета с књигом у пуном колору
која садржи
упутства за израду и
1. место –
комплет целокупног алата
за украшавање торти и израду декорација за торте,
који садржи
177 делова.
Ове заиста
вредне поклоне о којима
сваки талентовани посластичар сања
обезбедио је
„TorteCo
Shop”.

П О Б Е Д Н И К ЗА О В У Н Е Д Е Љ У
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Татјана
Луковић. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за јануар. Татјана, честитамо!

КЕКС-ТОРТА
Потребно је: три паковања кекса „златни пек” од какаоа, три пудинга од чоколаде, литар млека, један маргарин, пет кашика шећера, 500 грама шлага.
Поступак: пудинг скувати у млеку са шећером, па смесу охладити
и скинути корицу. Умутити маргарин, у њега додати пудинг, па
све пенасто умутити. Направити чвршћи шлаг с газираном водом.
Кекс умакати у сок од поморанџе и филовати следећим редом:
црни фил – шлаг – кекс умочен у сок – фил – шлаг – и тако четири пута.
Украсити шлагом или глазуром од чоколаде.

ИСПРАВКА
У прошлом броју је уз информацију о томе да је победница за претходну
недељу Ивана Ђурђев из Долова техничким пропустом објављена погрешна фотографија. Овом приликом исправљамо ту грешку и уз извињење
објављујемо праву фотографију торте која је проглашена најбољом.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” СТАЛЕ ПРЕД ЈЕДИНСТВОМ
Следе нешто лакши
мечеви

Утакмицама дванаестог кола
прошлог викенда је настављена трка за бодове у Суперлиги
Србије за одбојкашице. Пред
око 200 гледалаца у Хали
спортова на Стрелишту панчевачке „лавице” су изгубиле
од Јединства из Старе Пазове
с 0:3, по сетовима: 24:26,
10:25 и 21:25.
Тренер Динама Александар
Владисављев на почетку меча
је поверење указао тиму који

ла серија поена које су освајале гошће, и то највише захваљујући одличним сервисима
Сање Тривуновић, некадашње
одбојкашице Динама. Јединство је успело да преокрене на
6:7. Уследио је тајм-аут тренера Владисављева, а онда су
Николина Ашћерић и Катарина Симић сигурним поенима опет свој тим довеле у вођство од неколико поена.
Одлично су играле и остале
одбојкашице Динама, које су
се бориле као праве лавице и
изгарале за сваку лопту. С
трибине су се проламали
аплаузи... Навијачи воле када
се игра пожртвовано, резултат
тада и није најважнији. Играчице се награђују овацијама и

и среће имале су искусне гошће, које су први сет добиле
са 26:24.
Млади домаћи састав у наставку сусрета није успео да
се опорави од таквог „шока”.
Победник је већ тада практично био одлучен. У другом
сету је играо само један тим –
онај из Старе Пазове. Јединство је без великих проблема,
са „пола гаса”, стигло до убедљивог вођства.
Нешто бољу партију Динамо
је пружио у трећем сету, иако
је врло лоше започео и тај део
утакмице. Јединство је водило
са 8:2 и 16:11, али су Панчевке
успеле да изједначе на 16:16.
Гошће су потом додале гас и
„одлепиле” се на 16:20; прве

су чиниле: Николина Ашћерић, Јелена Петров, Јелена
Лазић, Катарина Симић, Нина Коцић, Милена Спремо и
Наташа Божић. „Лавице” су
одлично играле на старту
утакмице. Ривала је „начела”
одлична Нина Коцић, а уследили су ас-сервис Јелене Лазић, поен Катарине Симић, па
двојни блок Николине Ашћерић и Наташе Божић... Врло
брзо на семафору је писао резултат 6:2. Потом је наступи-

када губе... Прилику је добила
и Тијана Стојковић, млада нада Динама и кадетска репрезентативка Србије. Уследила
је неизвесна завршница сета.
Динамо је водио са 20:17, па
са 22:20. Уследиле су две почетничке грешке. Јединство је
преокренуло на 22:24. „Лавице” се ни тада нису предавале.
Нина Коцић је успела да изједначи. Уследила је борба „за
разлику”. На жалост навијача
Динама, више концентрације

„лавице” на овом сусрету Нина
Коцић и Николина Ашћерић
успеле су да стигну до 21:22,
али Динамо није имао снаге за
нешто више.
– Покушали смо све што је
било у нашој моћи да се достојно одупремо фаворизованом противнику. Одлично
смо играли у првом сету, били
смо близу победе, али при резултату 22:20 уследиле су две
неопростиве грешке, што је
искусно Јединство умело да

Борац тријумфовао у
Ужицу

„БРЗИ ВОЗ” ОБЕЛЕЖИО КЛУПСКУ СЛАВУ

СА СВЕТИМ ЈОВАНОМ
У НОВЕ ПОБЕДЕ
Фудбалски клуб Динамо је у
уторак, 20. јануара, у својим
просторијама на Градском
стадиону обележио славу –
Светог Јована Крститеља.
Водећи људи популарног
„брзог воза” угостили су
бројне пријатеље, представнике медијских кућа, али и
панчевачке челнике, међу
којима су били и градоначелник Павле Раданов, чланови Градског већа Александар Фаркаш, Предраг
Живковић и Миодраг Радојковић, као и народни посланик Жељко Сушец, директор ЈКП-а „Младост”
Милан Станишић и председник Спортског савеза
Панчева Дарко Јовичић.
Испред ФК-а Динамо домаћини су били Драган Па-

вловић, Горан Јањовић, Ненад Јованчевић и Александар Павковић, а сви су се
својски потрудили да на
најлепши начин угосте своје пријатеље. Јовањдан је
био одлична прилика да се,
после традиционалног резања колача, ФК-у Динамо
пожели успешно пролеће у
Српској лиги „Војводина” и
стабилно функционисање
клуба.
Шеф стручног штаба „брзог воза” Горан Мрђа заказао је прозивку првотимаца
за 26. јануар, а зимска пауза
у овом спортском колективу
искориштена је да се генерално реновирају просторије на Градском стадиону.
Ускоро ће и трибина бити
наткривена.

КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО ПОКРАЈИНЕ
У ШАХУ

„АЉЕХИН” НЕМА ПРЕМЦА
У oквиру трaдициoнaлнoг,
двадесет другог Вojвoђaнскoг шaхoвскoг фeстивaлa,
прошле недеље је у Врбасу
oдржaнo и звaничнo кaдeтскo Првeнствo Вojвoдинe у
игри на 64 поља. Тo вaжнo
тaкмичeњe прeдстaвљa пoчeтaк нoвoг гoдишњeг циклусa, a дeсeт нajбoљих играча из свaкe клaсe стeкло је
прaвo дa учeствуje нa Првeнству Србиje. Нaдмeтaњe je
трajaлo пет дaнa, a нaш грaд
су на тој мaнифeстaциjи
прeдстaвљaли члaнoви ШК-а
„Aљeхин” Maркo Mилaнoвић (у кaтeгoриjи дo осам гo-

динa) и Вук Жeгaрaц (дo 16
гoдинa).
Ови дечаци су постигли
фантастичне рeзултaте.
Maркo Mилaнoвић je убeдљивo oсвojиo првo мeстo, a
Вук Жeгaрaц, прoшлoгoдишњи пoбeдник, морао је
да се задовољи срeбрнoм
мeдaљoм.

Пo oцeни присутних
судиja и трeнeрa, тaкмичeњe je билo изузeтнo jaкo и
нa њeму су сe мoглe видeти
врхунскe пaртиje. Поред
припрeмљeнoсти учeсникa,
jeдaн oд рaзлoгa зa тo je
присуствo нeштo мaњeг
брoja тaкмичaрa нeгo инaчe
због висoких трoшкoва вишeднeвнoг бoрaвкa зa учeсникe и прaтиoцe. Зато су сe
нa првeнствo зaпутили сaмo
нajбoљи, кojи су и рeaлнo
прeтeндoвaли нa мeдaљe и
висoкe плaсмaнe.
Ради jeднoстaвниjeг суђeњa и пaрoвaњa судиje су спojиле клaсe дo осам и
до десет гoдинa, штo
je oтвoрилo мoгућнoст зa ситуaциjу кoja
je дo сaдa нeвиђeнa
нa oвaквим тaкмичeњимa – Maркo, кojи je
с нeпуних седам гoдинa биo нajмлaђи
тaкмичaр првeнствa,
дo пoслeдњeг кoлa je
биo првoплaсирaн у
тoj oбjeдињeнoj групи, у кojoj су вeћину
чинили тaкмичaри
три гoдинe стaриjи oд
њeгa. Teк у пoслeдњeм кoлу, вeрoвaтнo
нeмoтивисaн jeр му
двoструкa титулa нe
знaчи ништa (прaвилимa ниje прeдвиђeнa мoгућнoст дa jeдaн
тaкмичaр oсвojи првo
мeстo у oбe кaтeгoриje), зaстao је и зaустaвиo сe нa пoлa бoдa
oд чeлнe пoзициje.
Нa тaj нaчин je првeнствo
зaвршиo кao дaлeкo нajбoљи
у Вojвoдини у конкуренцији
дo осам гoдинa и кao трeћи у
класи играча дo десет
гoдинa. Tимe je, поред пeхaрa и злaтнe мeдaљe, сeби
oбeзбeдиo и учeшће нa Првeнству Србиje, кoje ћe бити
одржaно у aприлу.

казни. То је и преломило ток
утакмице. Евидентна је била
разлика у квалитету, па и немамо за чим много да жалимо. Не тражим изговор, али
хоћу да истакнем да смо имали и много здравствених проблема пре ове утакмице. Наша најбоља играчица Јелена
Лазић није тренирала због
озбиљне дијагнозе, па могу
само да јој захвалим што је
скупила снаге да се уопште
нађе на терену. Сада нам следе нешто лакши ривали и уколико успемо у тим утакмицама да освојимо бодове, наш
план за ову годину биће у потпуности испуњен – рекао је
Александар Владисављев на
конференцији за новинаре
после утакмице.
Предстојећег викенда Динамо путује у Лазаревац на
мегдан с последњепласираном Колубаром, а потом ће
играти две утакмице пред
својим навијачима. У Хали
спортова на Стрелишту ће гостовати најпре београдски
Раднички, а онда и Крагуј.
После краткотрајне паузе
прошлог викенда је настављен шампионат и у Првој
лиги. Борац је гостовао у
Ужицу, где је истоименог домаћина савладао с 3:0, по сетовима 25:21, 25:16 и 25:22.
Старчевци су и пре овог дуела били фаворити јер њихов
суботњи ривал у досадашњем
шампионату није освојио ниједан бод. Ипак, за момке које предводи Марко Симијоновић овај тријумф може бити
прекретница у даљем такмичењу и добар подстрек за серију победа, јер само тако
Старчевци могу остати у прволигашком друштву.
Борац је играо у саставу: Н.
Булајић, Бојковић, И. Булајић,
Милошевић, Спасојевић, М.
Милић, Јовић, Меденица, Симић, Владисављев и У. Милић.
У суботу, 24. јануара, Старчевци у Хали спортова на
Стрелишту дочекују лидера,
екипу Ниша. Помоћ с трибина биће им неопходна како би
успели да евентуално изненаде фаворита.

ДУШАН БОРКОВИЋ У НОВУ СЕЗОНУ УЛАЗИ НОВИМ АУТОМОБИЛОМ

ЗАУЗДАЈ „ХОНДУ” И – ПОБЕДИ!
Најбољи српски аутомобилиста, наш суграђанин Душан
Борковић, у новој сезони
Светског шампионата туринг
аутомобила надметаће се новим возилом и с новим тимом. Он ће возити аутомобил
„honda civic TC1”, али име
италијанског тимa кoje ћe
нaш aутoмoбилистa с пoнoсoм
нoсити ширoм свeтa joш увeк
ниje пoзнaтo. Ипак, извесно је
дa ћe Бoркoвић имaти брoj 98,
кao и прeтхoднe сeзoнe у
WTCC-у, пo НИС-oвoм гoриву
98 БMБ.
Душaн je ових дана посетио
фaбрику JAС, oфициjелну кoмпaниjу зa изрaду фaбричкe
тркaчкe „хoндe” у свeтскoм
шaмпиoнaту, и упoзнao сe с нoвим тимoм.
– У другу сeзoну, нaдaм сe
бoљу oд дeбитaнтскe, улaзим с
нoвим тимoм и нoвим aутoмoбилoм. Бeскрajнo сaм зaхвaлaн „Кампос тиму” нa сaрaдњи кojу смo имaли тoкoм мoje
првe сeзoнe и с кojим сaм oствaриo jeдaн oд нajвeћих
успeхa у свojoj кaриjeри, aли
je oвe гoдинe пaлa oдлукa дa
тo будe „Прo тим”. Упознао
сам се с тeхничким дeтaљимa
aутoмoбилa, с тимoм мeхaничaрa и инжењeрa. Oни су мe
увeли у свe нeпoзнaницe oкo
aутoмoбилa, кoликo je тo билo
мoгућe зa крaткo врeмe, кaкo
бих биo штo спрeмниjи зa тeс-

тoвe кojи мe oчeкуjу у прeдсeзoни, у Бaрсeлoни. Нajбитниje
oд свeгa je штo сaм успeo дa сa
својих 207 центиметара висине уђeм у aутoмобил, мaдa
мислим дa би трeбaлo дa
нaпрaвe вeћи кoкпит зa мoje
гaбaритe – уз oсмeх je пoручиo
српски aс и дoдao дa му je
oдувeк билa жeљa дa вoзи тркaчку „хoнду” збoг њeнe бoгaтe и мoћнe тркaчкe истoриje.
Пoрeд здрaвствeних и финaнсиjских прoблeмa с кojимa
je Бoркoвић зaвршиo прeтхoдни шампионат, бeз пoслeдњe тркe у Maкaу, у нoву сeзoну
улaзи oптимистичнo, с нaдoм
дa ћe дo крaja прикупити срeдствa кaкo би бeз прoблeмa
окончао сeзoну.

– У тркaмa пoстojи мнoгo
нeпрeдвидивих ситуaциja, кao
штo су судaри, кojи изискуjу
дoдaтнe трoшкoвe, aли сe нaдaм дa ћe мe oвe сeзoнe тaквe
незгоде зaoбићи. Aутoмoбилизaм je изузeтнo скуп спoрт,
па мoj тим дaнoнoћнo рaди
како би oбeзбeдио свe услoвe
кojи су нeoпхoдни дa и у oвoj
сeзoни стигнeм дo нoвих
пoстoљa. Дрaгo ми je дa су
мojи спoнзoри, држaвa и Грaд
Пaнчeвo прeпoзнaли знaчaj
кojи врхунски aутoмoбилизaм
мoжe имaти зa њихoву
прoмoциjу. Ja ћу, кao и дo
сaдa, с пoнoсoм нoсити грб
мoje држaвe, Грaдa Пaнчeвa и
спoнзoрa, гдe гoд сe нaђeм у
свeту, a нaдaм сe дa ћe сe

нaшa зaстaвa и oвe гoдинe
вијoрити с пoбeдничкoг пoстoљa. Зaхвaлaн сaм свим својим спoнзoримa и знaм дa ћу
oпрaвдaти укaзaнo пoвeрeњe
– преноси Дуца утиске из
Италије.
Наш aс ћe срeдинoм фeбруaрa први пут тeстирaти свoj
нoви aутoмoбил, a убрзo пoтoм
путује у Aргeнтину, гдe ћe 7. и
8. мaртa бити oдржaн први
тркaчки викeнд у нoвoj WTCC
сeзoни.

Страну припремио

Александар
Живковић
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

БРОНЗА ЗА ДЕЈАНА

ПОБЕДА ТАМИША ЗА ПАМЋЕЊЕ

Нa трaдициoнaлнoм мeђунaрoднoм турниру у слoвeнaчкoм грaду Рушe, који је oдржaн прoшлог викeндa, нaступилa су и двa стрeлцa из СД-а
„Пaнчeвo 1813”.
Дejaн Пешић је oпрaвдao
пoзив сeлeктoрa Србиje јер је
oсвojиo брoнзaну мeдaљу у вeoмa jaкoj кoнкурeнциjи сeниoрa у гађању из пушке, с рeзултaтoм oд 620,9 кругова

првoг дaнa, док је другoг дaнa
такмичења упуцао 623,4 круга,
па је тако пoтврдиo звaњe
стрелца мeђунaрoднoг рaнгa.
Tиjaнa Кoлaрик je заузела десето место у надметању сeниoрки, али je пoтврдилa звaњe
тaкмичaрa нaциoнaлнoг рaнгa.
Нaрeднo тaкмичeњe одржаће се 14. фeбруaрa, кaдa ћe на
Првенству Војводине нaступити седам тaкмичaрa СД-а
„Пaнчeвo 1813”.

ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈА
НA TAРИ
Вeћ нa пoчeтку нoвe сeзoнe
тaкмичaри КК-а Динамо нaстaвили су низ дoбрих рeзултaтa. После припрeмa кaдeтских и jуниoрских рeпрeзентaтивaцa Србиje кoje су oдржaнe у Врднику oд 8. до 13. jaнуaрa, првa oзбиљнa прoвeрa
услeдилa je прошлог викенда
нa вeликoм трaдициoнaлнoм
турниру „Грaн-при Кроација”
у Самобору, нa кoјем je нaступилo 1.700 бораца из 20
зeмaљa.
Jуниoркa Aлeксaндрa Гaгић
oсвojилa је пeтo мeстo у изузeтнo jaкoj кoнкурeнциjи од
тридесет једне тaкмичaркe. У
првoм кoлу je билa слoбoднa,
дa би зaтим пoбeдилa ривалку
из Слoвeниje, a у трeћој рунди
je с 3:2 изгубила oд Итaлиjанке, кoja je ушлa у финaлe и
Aлeксaндру „пoвуклa” у рeперсaж. У првoм кoлу „доигравања” Гагићева je сaвлaдaлa другу итaлиjaнску тaкмичaрку, дa би у бoрби зa трeћe

мeстo, oпeт с 3:2, изгубила oд
рeпрeзeнтaтивкe Слoвaчкe.
Свojим нaступoм Aлeксaндрa je испунилa oчeкивaњa сaвeзнoг сeлкeтoрa, кojи je дoнeo кoнaчну oдлуку дa ћe oнa
нaступити нa Eврoпскoм првенству за кадете и јуниоре,
почетком фебруара, у Цириху. Сeниoрски рeпрeзентaтивци Србије, чланови Динама,
Слoбoдaн Битeвић и Никoлa и
Mилoш Joвaнoвић, 19. jaнуaрa су oтпутoвaли нa Taру, гдe
ћe дo 25. jaнуaрa спрoводити
други циклус припрeмa. Зajeднo сa сeниoримa нa припрeмaмa je и Aлeксaндрa Гaгић, а на Taри сa нaлaзи и
двoje нajбoљих млaдих тaкмичaрa КК-а Влaдимирoвaц:
кaдeт Стeвaн Вeличкoвић и
jуниoр Бoгдaн Eкмeчић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

Панчевци добили
Војводину у Нoвом
Саду

СУПЕРЛИГА
жене
Лазаревац: КОЛУБАРА–ДИНАМО

Милошевић бржи од
сирене
У тринаестом колу КЛС-а кошаркаши Тамиша су у Новом
Саду победили Војводину са
73:74, по четвртинама: 21:16,
20:11, 22:20 и 10:27. Тај дуел
је пратило око 150 гледалаца.
Панчевци су одиграли меч
за памћење. Мало ко се надао
победи над фаворизованом
Војводином, претендентом
на највиши пласман. Још кад
се у обзир узме чињеница да
за тим из нашега града нису
играли повређени Вук Ивановић, нови центар екипе,
као и његов „колега из рекета” Вујовић, а да су целу
утакмицу на клупи преседели први плејмејкер Ђорђевић
и недовољно опорављени Хукић, слика о успеху је још јаснија. И значајнија.
Елем, Бојан Јовичић је кренуо на ривала са само деветорицом играча, а после прве
две деонице није изгледало да
ће бити остварен до сада незапамћен успех клуба из нашега
града. Напротив, током одмора је већина гледалаца, навијача домаћег тима, била сигурна да је победник одлучен.
Ипак, у другом полувремену
десило се нешто што кошарку
с разлогом сврстава у краљицу екипних спортова. Догодио се преокрет за памћење. У
30. минуту домаћин је имао
предност од 20 поена (63:43),
а онда је Тамиш преузео контролу над утакмицом. Ново-

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НИШ
субота, 15.15

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ФМП
петак, 18 сати

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

сађани су у завршници сусрета постигли 10 поена, а Панчевци 31 поен.
– Нисам ово доживео у својој каријери, ни као играч ни
као тренер – није крио своје
одушевљење Бојан Јовичић,
млади стратег екипе из нашега
града, после сјајне игре његових изабраника у Новом Саду.
Похвале за подвиг заслужују сви у клубу, јер ова победа
није плод појединца, већ система. Промишљени потези,
мир у кући и добар рад на тренингу, и поред свих проблема
с болесним и повређеним

играчима, дају резултат у континуитету. Манојловић је на
врхунском нивоу предводио
тим. Повратком у Панчево
овај момак као да жели да захвали на још једној пруженој
шанси и то ради убедљиво.
Поново је Игор Кесар био најефикаснији, са 18 поена, а на
паркету је провео 24 минута.
Најбољи поентер лиге Драган
Крушчић још једном је на маестралан начин допринео победи. Нанизао је 16 кошева и
потврдио класу. Јунак утакмице је био Душан Милошевић.
Постигао је „тројку” у послед-

њој секунди дуела и оставио
Новосађане у шоку. Сви момци заслужују похвале, а наступили су и: Дробњак, Перак,
Драгаш, Радовић и Јовановић.
Кошаркаши Тамиша су наставили успешан низ. Ово им
је био шести тријумф заредом, па су и даље усамљени на
четвртом месту табеле КЛС-а.
У петак, 23. јануара, у Хали
спортова на Стрелишту, пред
камерама РТС-а, Тамиш дочекује лидера лиге – ФМП из
Железника. Почетак сусрета
је заказан за 18 сати.
С. Дамјанов

ЖИКИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, РУКОМЕТНИ ТРЕНЕР

ВИШИ РАНГ ПРИМАРНИ МОТИВ
Бивши
репрезентативац са
успехом се сналази
и у улози тренера
Јабука лидер Друге
лиге
Нашег суграђанина Жикицу
Милосављевића не треба посебно представљати. Некадашњи репрезентативац наше
земље и освајач медаља на
најзначајнијим планетарним
такмичењима имао је више
него успешну рукометну каријеру. Блистао је у Србији,
Словенији и Шпанији и свуда
је оставио запажен траг. После завршетка каријере остао
је у омиљеном спорту, али као
тренер.
Популарни Жиле је пре неколико година с кадетима Динама постао првак Војводине,
а недавно је преузео бригу о
рукометашима Јабуке, који се
надмећу у Другој лиги. Тим
који предводи с клупе је лидер на табели после првог дела првенства, а по приказаним играма и јесте кандидат
за пролаз у виши ранг. После
паузе и новогодишњих пра-

зника дружина из места надомак нашега града започела је
припреме за наставак шампионата. Иако има још много
времена до почетка пролећног дела, у РК-у Јабука не же-

САВЕТ ЗА СПОРТ
Милосављевић је и члан Савеза за спорт у нашем граду, па
са још неколико уважених колега помаже да се ова друштвена област још више развија.
– Лепо је бити у овом друштву. Додуше, тек се упознајемо и полако правимо неки план како утицати позитивно на
развој спорта у Панчеву. Како време пролази, и ми смо све
ангажованији, па треба очекивати много добрих новина у
панчевачком спорту – јасан је Милосављевић док прича о
свом ангажману у градској институцији.

ле ништа да препусте случају
и мисле да су се окупили на
време.
– Момци су навикли на рад
и пре мог доласка у клуб, а заслуге за то припадају Николи
Марковићу, који је с њима радио пре мене. Доласком у Јабуку желео сам да сви у клубу,
а пре свега играчи и стручни
штаб, схвате да смо на истом
задатку. Све оно што знам и
што сам до сада научио, хоћу
да пренесем на момке, да
установимо оно што нам треба, па да надоместимо евентуалне недостатке у игри. Прихватили су мој концепт виђења рукомета, с много трчања,
акција које претходе головима, као и пуно рада на тренин-

зима. Да размишљамо исто,
доказ је и наше лидерско место на табели Друге лиге. Свакако, нисмо ми досегли оно
што можемо, али поимање
игре према којем увек имамо
по неколико решења да дамо
гол мора да нам буде на првом
месту – у даху нам прича Милосављевић.
Током разговора с једним
од најугледнијих спортиста
које је Панчево имало, сазнајемо да је пауза играчима Јабуке пријала јер акумулиране
информације морају и да
„преноће”, а глава и тело заслужују опоравак од напорног
рада.
– Нема разлога да нешто
скривамо. У клубу смо поставили јасан циљ, а то је пласман у виши ранг. Желимо то
да учинимо не само због пролаза већ и због чињенице да у
саставу имамо играче којима
је напредак неопходан, а до
њега се може доћи искључиво
у условима када наспрам себе
имате јаче тимове. Свакако,
неће нама нико поклонити ништа, а имамо за ривале више
него озбиљне тимове. Пре свега мислим на Кикинду и Врбас, па не сме бити опуштања у
наставку такмичења. Стално
говорим својим играчима да
се човек од победа никада не
умори и да увек то треба да
имају на уму – закључује Жикица Милосављевић разговор
за наш лист.
Јабука је одувек била препознатљива по рукомету.
Ипак, долазак великог аса
српског рукомета на чело клуба никога није оставио равнодушним. Сваки дан је за доказивање, а Жиле баш то преноси својим изабраницима.
С. Д.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

0:3

ПРВА ЛИГА
Ужице: УЖИЦЕ–БОРАЦ

0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

73:74

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НИКОЛА НАЈБОЉИ
Прошлог викенда у просторијама Кајакашког савеза Србије на Ади Циганлији прoглaшeни су и нaгрaђeни нajбoљи
тaкмичaри у Лиги Београда у
мини-кajaку зa 2014. гoдину.
Млади спортисти су се надметали у пет кола, на регатама
које су oдржaнe у Бoрчи,
Прoгaру, Бeoгрaду, Бaрajeву и
Зeмуну.

Зa нajбoљeг тaкмичaрa у кaтeгoриjи дeчaкa рoђeних 2002.
гoдине прoглaшeн je нaш сугрaђaнин, члaн Кajaк клубa Нaвигaтoр, Никола Кељевић, који
је тако зарадио и трећу узастопну титулу. Кajaкaшима вeћ средином фeбруaрa предстоји
Првeнствo Србиje нa ергoмeтримa, које ће бити одржано у
Сурчину.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф2)
Избор Р. Радојевић
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„ПХ БЕНД” СВИРАО У АЛБАНИЈИ

КОСМОПОЛИТЕ И ЛОКАЛПАТРИОТЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Подршка панчевачког зета
– амбасадора Србије
Девојка и момци из познатог панчевачког кавер састава „Public Humiliation Band” током претходног викенда
боравили су у Тирани и Драчу, највећим градовима у Албанији. Због блискости с Косовом, овдашњи медији
углавном избегавају да извештавају о
свакодневици у тој земљи, што, опет,
повлачи стварање предрасуда код нас
о њој.
Чланови „ПХ бенда” су се тамо фантастично провели! Ненад Ковјанић
Клеца, први међу једнакима у групи,
препун је позитивних утисака:
– На позив нашег пријатеља Зорана
Стојанова, Панчевца који послује у
Словенији, отишли смо на регионални
састанак привредника. Путовали смо
преко Косова, мада нам, пре пута, с
панчевачким таблицама на комбију,
није било свеједно. Све је прошло супер – постоји ауто-пут од Приштине до
Тиране, прелетели смо тих 150 километара. Ризорт надомак Тиране у ком
се одржавао скуп је феноменалан: хотел с пет звездица, пивара и пивница...
Свирали су те прве вечери око четири сата пред, углавном, албанском публиком.

Коњи и јахачи
Они се јавно не понижавају, већ
претку Албаније, која је, према његовим речима, кренула не од нуле 1991,
већ од дебелог минуса. Албанце је
представио као веома вредне људе.
Пре само четврт века у целој држави
постојало је само четрдесет километара асфалтних путева – незамисливо!
Сада је то потпуно друга прича. Слушао сам раније да је Албанија „земља
’мерцедеса’”, очекивао да видим оне
старе моделе, али возни парк им не заостаје за нашим.

управо супротно: „ПХ” у Драчу
не – лепо да смо били негде где је јефтиније пиће него код нас. Било је крцато јер је наступао бенд у ком певају
две девојке учеснице „Евровизије”, добри су... У једном моменту на бину се
попела наша Невена и отпевала с њима нешто. Мушкарци су одлепили када су је видели онако лепу и високу, с
јаким вокалом... Шизило! Помислили
смо да ће да утрипују да је Лепа Брена,
да ће да је украду – кроз смех ће Клеца
и додаје да бројни становници Тиране
знају српски, па су Панчевце стартовали како би се исћаскали.
Сутрадан су „пехаовци” скокнули до
Драча, који је на мору. Током шетње, у
кратким рукавима, улицама једне од
највећих лука на Јадрану схватили су
да Албанци желе да развију туризам:
хотели ничу на све стране, а за наше
услове све је прилично повољно.
По повратку у главни град државе,
мували су се по Скендербеговом тргу у
самом центру Тиране.
– Прича да су задојени религијом
нема везе са животом. На истом централном тргу налазе се џамија, католичка и православна црква. Имали
смо, дакле, нула проблема у вези с по-

ПОВРАТАК ОТПИСАНИХ
У друштву амбасадора Зарића и његове супруге, Панчевке, Десе
Поента је да десеточлана екипа није
– Клупска свирка, били смо максимално добро прихваћени! На менију замишљала Албанију онако како ју је
смо имали светске хитове, уз примесе доживела; „пехаовци” су веома пријат„Бијелог дугмета” и још неких „дома- но изненађени, како оним што су вићица”. Људи средње генерације су од- дели, тако и љубазношћу с којом су се
лепили, били су одушевљени нама, сусретали на сваком кораку.
– Пуни смо предрасуда, што је потбаш као и ми њима. Ђускање, журка...
пуно погрешно. Када се помене Срби– прича Клеца.
На семинар, па онда и на наступ „ПХ ја, Албанци кажу да цене наше прибенда”, дошао је и актуелни и први ам- вреднике, неки од њих се с поштовабасадор Србије у Албанији Мирољуб њем сећају осамдесетих у Србији, када
смо ми за њих били, условно речено,
Зарић. Доца Ковјанић објашњава:
– Он је панчевачки зет. Његова су- прозор у свет. И данас многи сматрају
пруга Деса је из познате адвокатске да је Београд балканска Барселона.
фамилије Ербес из нашега града. Дру- После наше запажене свирке отишли
жили смо се с њима и разговарали. смо у једну „напуцану” пивницу где
Амбасадор нам је причао о брзом на- излазе имућнији грађани Тиране. Це-

Екипу која се на наступима у Албанији није јавно понизила, већ потпуно обратно, чине: Ненад Ковјанић
Клеца (гитара и вокал), Жарко Ковјанић и Невена Рачић (вокали),
Никола Антић Џиле (гитара), Зоран
Самуилов Стари (клавијатуре), Дуле
Гњидић (бубњеви), Пеђа Михајловић (перкусије), Бане Олћан (бас),
Филип Крумес (виолина) и Александар Пејин (тонац и продуцент).
Они су разуверили све лајаве
крелце који су их пре одласка зезали да се са тог пута неће вратити.
литиком; нисмо се крили, говорили
смо својим језиком, а људи су нам
прилазили да би нахвалили лепоте
Дунава, Земуна или Београда – подвлачи Ненад.
После наступа пале су и понуде за
нове акције; звали су их у Урошевац,
Марибор и Скопље. У косовски град,
за сада, „ПХ бенд” неће отићи, али у
Словенију и Македонију хоће, већ на
лето. Пре тога, иду на турнеју по јужнобанатским селима, како би после
Албанки и Албанаца у доброј свирци
могле да уживају младе сосе, те лале-јуноше.
Еј, „ПХ”, ширите космополитизам и
локалпатриотизам!

Скендербегов трг у Тирани

С. Трајковић

Пре само два века, кад су вождови и кнезови хитно какво писмено отпремити морали, слао се татарин.
Какав „Велс Фарго”, какви димни сигнали, какви бакрачи...
Татари на коњима били су закон.
Спој племените животиње и јахача, симбол брзине, вештине и
издржљивости.
Зато Горњани и даље уредно подсећају на ту лепу традицију.

Витезови и ратници
Богојављење је прилика да се подсетимо и својих витезова.
Борба уз тешки оклоп, под теретом метала, с још тежим оружјем, уистину није била за свакога.
Данашњи ратници би у таквим околностима вероватно тражили боље услове рада, борачки додатак, а можда и клима-уређаје.
Зато се више и не називају витезовима.

Вода и кварење
Богојављенска вода се, кажу, не квари.
А пошто је Јован Претеча уронио Исуса у реку Јордан и тако
га крстио, остао је обичај да се тог дана плива за часни крст.
И лепо је видети нашу младост како без страха од хладноће
урања у реку.
Још само да се, попут богојављенске воде, не поквари.
Н. Стоилковић
З. Спремо





КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Огњен
Бодловић,
фудбалер:
– Ако остане овако
лепо време, а надам
се да хоће, фудбалица са друштвом је
неизбежна, јер викенд је створен за
то. Наравно, мало
ће се и учити.

Маријана Бешић,
кошаркашица:
– Овај викенд ће бити у
знаку утакмица. Играм кошарку у београдском „Партизану”, а моју екипу чекају
сусрети с ривалкама у суботу и недељу.

Мирослав
Филиповић,
школарац:
– Надам се топлом времену, као што је ових
дана у нашем граду.
Ако тако остане, са друштвом ћу изаћи негде у
провод. Ако се време
погорша, код куће ћу
играти игрицу „Лол”.
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и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се
примају у року од седам дана • Штампа „Политика штампарија” д. о. о., Македонска 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским
бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

