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ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Село

Година у знаку Ање
Цревар, Чабе Силађија
и рукометаша „Динама”
Спортски савез Панчева, који однедавно предводе председник Слободан Битевић и генерални секретар
Дејан Перић, наставио је лепу традицију, па је и ове године изабрао најбоље појединце и клубове који су
обележили спортско лето за нама. По
правилу, манифестација која прати
избор и проглашење најбољих спортисткиња и спортиста нашега града
увек је лепо посећена и представља једну од најлепших приредби у Панчеву.
Тако је било и у среду, 25. јануара, у
Културном центру.
Велико поштовање према панчевачким спортистима, али и Спортском
савезу нашега града, самим својим
присуством одали су и председник
Спортског савеза Србије Александар
Шоштар, председник Савеза за
школски спорт наше земље Жељко
Танасковић, као и покрајински секретар за спорт Владимир Батез. Све
њих, али и све оне који су салу Културног центра испунили готово до
последњег места, како и доликује
правим домаћинима, поздравили су
Слободан Битевић и градоначелник
Саша Павлов.
– Панчево је град спорта, град богате традиције који је изнедрио велики број шампиона, али и средина у
којој расту нови будући асови. Изражавам најдубље поштовање према
лауреатима, али и према свим оним
спортистима који ове године нису
добили признања, а били су у конкуренцији за њих. Година за нама је
једна од најбољих у историји панчевачког спорта. Имали смо два олимпијца, а поред Женског одбојкашког
клуба „Динамо”, и Рукометни клуб

Да није започетих
послова, било би
„мртво море”
» страна 12
„Динамо” успео је да се пласира у српску елиту. Прошле године смо из буџета издвојили 300 милиона динара,
што је за 30 одсто више него у 2015.
Много се урадило и на спортској инфраструктури. Надам се и верујем да
ће наши спортисти бити успешни и у
2017. години – обратио се градоначелник Панчева присутнима.
За најуспешнији спортски колектив у Панчеву у години за нама иза-

бран је тренутно трећепласирани
тим Суперлиге и освајач Купа Војводине – Рукометни клуб „Динамо”,
мада је велику конкуренцију имао у
Кошаркашком клубу „Тамиш”, који
је у 2016. години такође играо у Суперлиги, и ЖОК-у „Динамо”, дугогодишњем члану српске одбојкашке
елите и екипи која се пласирала на
завршни турнир Купа Србије.
Када је у питању најбоља панчевачка
спортисткиња, ту није било никакве
дилеме. Без праве конкуренције, убе-

дљиво је тријумфовала Ања Цревар,
фантастична пливачица, најмлађа учесница Олимпијских игара у Бразилу и
јуниорска првакиња Европе. Још један
велики пехар отишао је у руке пливача,
момка који је у Рио де Жанеиру трећи
пут учествовао на Олимпијским играма, али и четвртопласираног на шампионату Старог континента у Берлину.
Да, најбољи спортиста Панчева је Чаба
Силађи, члан ПК-а „Тамиш”.

Најбољи јуниор у граду је Александар Колоцка, члан Спортског клуба
„Спартанс”, вишеструки првак земље
у дизању тегова, а у женској конкуренцији ово признање заслужила је
Биљана Релић, сјајна кајакашица
ККК-а „Панчево”, која је поред најсјајнијих одличја на државном шампионату освојила и две златне медаље
на Првенству Европе. Најуспешнији
кадети су џудисткиња Андреа Стојадинов, освајачица бронзе на шампионату Старог континента у Финској,

и атлетичар Стефан Михајлов, тренутно најбржи млади спринтер у нашој земљи. Признања у конкуренцији најмлађих спортиста заслужили су
најбољи млади шахиста у Србији
Марко Милановић и триатлонка Ива
Божичковић.
Добрих спортиста не би било без
добрих тренера, а овога пута ласкаво
признање за најбољег тренера у нашем граду припало је Бојану Јовичићу, шефу стручног штаба Кошаркашког клуба „Тамиш”, који је у 2016.
години, други пут заредом, свој тим
увео у Суперлигу. Одлични резултати
овог младог стручњака нису промакли ни Кошаркашком савезу Војводине, који му је доделио награду за
најбољег у покрајини у лету за нама.
Бојан је велику конкуренцију имао у
Ивану Петковићу, тренеру рукометаша „Динама”, Марку Спасову (ПК
„Динамо”) и Александру Владисављеву, првом „учитељу” популарних
„лавица” и помоћнику савезног селектора.
Спортиста ветеран који је обележио
прошлу годину свакако је џудиста
„Динама” Славко Станишић, а признање за најуспешнијег спортског
радника отишло је у руке Зорана Рајачића, председника удружења „Српска
Спарта”. Највећа спортска манифестација у Панчеву у прошлој години
био је Светски куп у фитнесу и боди-билдингу, који је организовао Фитнес-клуб „Флекс”.
Специјална признања за такмичаре и тренере, а наше суграђане, који
раде и постижу резултате ван Панчева, зарадили су кошаркаш „Црвене
звезде” Немања Дангубић, рукометашица мађарског клуба „Вац” Сања
Радосављевић и легендарни рукометни тренер Љубомир Обрадовић.
» Наставак на страни 35
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поњавичком леду

» страна 33

Спорт
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Опортунизам
и прикљученија
Покушај атентата на Велимира Илића! Ма, јок, кажу у полицији, аутомобил му је био непрописно паркиран, на месту за инвалиде, па је
однет; „потписују” да га је преузео истог дана.
Веља пак тврди да му је пресечена „виљушка” на аутомобилу, што
је учињено пошто га је „паук” покупио. Потом је пријавио и саобраћајку, па је тужилаштво дало налог полицији да узме изјаву од њега.
Биће урађено и вештачење возила, како би цела ситуација била јаснија.
Да не прејудицирамо, али све ово мнооого личи на „one man show”
увређеног и разочараног Чачанина. Илић је, једноставно, у последње
две деценије навикао да „измузе” све што замисли од коалиционих
партнера, којих је било поприлично. И то, посматрамо ли провенијенцију странака-партнера, потпуно различитих. Заједничко им је то
да су „Нову Србију” примали у друштво због Вељиног фонда гласова
у родном граду и том делу земље. Он лично је редовно био „намириван” високим државним функцијама.
А његова партија је почела успон као опозициона странка, односно
део ДОС-а, 2000. Убрзо, већ три године касније, склопио је дил са
СПО-ом (Вуком Драшковићем, с којим се „потукао” средином деведесетих), а потом и с Коштуничиним ДСС-ом, чији је пратилац био
и 2007. Када је 2012. године на власт дошао СНС, Веља је, гле чуда,
успео да се договори и с њим. Човек, ваистину, уме да преговара,
опортуно, до бола...
Али свему дође крај, па и политичким романсама. Израдише Илића: није добио министарску позицију, нити је отишао у посланике,
јер му је, како каже, оригинално обећано место директора „Коридора Србије”. Пуф – ништа од тога, оде санак пусти, очигледно је да се
овог пута преиграо, односно да је играч с друге стране успео да га насамари, релативно лако.
И, иде „освета” у најави – Илић неће „никада подржати Вучића”,
поготово ако премијер одлучи да се кандидује на председничким изборима. Истовремено, казао је да „веома цени и поштује актуелног
председника Томислава Николића”, да му је НС помогао да „победи
на претходним изборима”, те да је баш с њим направио коалицију
док је водио СНС.
Ограда. Али и прозорче у мејнстрим свет; биће да рачуна с тим да
ће у свом крају добити известан број поена ако лепо говори о некоме
ко има своје присталице. У сваком случају, не бојимо се за Илића,
снаћи ће се он, макар морао да се примири, тј. да нестане с главне
политичке сцене (не и чачанске) на годину-две; показао је икс пута
какав политички камелеон уме да буде.
Својим потезом је, зато, у проблем звани „или си са мном или против мене” увукао новосрбијанске представнике грађана у институцијама система, као и градске/општинске одборе странке. Сада сви они
треба да одлуче да ли су им милије функције и извесни положаји проистекли из сарадње с напредњацима или би да се политички коцкају
држећи се шефа партије, који их је у прошлости, установили смо, преговарачким способностима много пута и на личној равни обрадовао.
Није им, логично је, мило због тога.
У нашем граду, Миодраг Радојковић, председник Градског одбора
„Нове Србије” и Окружног одбора за јужни Банат, није дуго размишљао: поднео је оставку на те функције и ишчланио се из партије. Он
је „приметио да ситни, политички интереси појединца угрожавају
коалицију” која је странци само користила и појаснио да би први иступио из договора на локалном нивоу да је имао лоша искуства у сарадњи са СНС-ом.
Недвосмислена одлука, а став, какав год да је, разликује мислећег
човека од оног контрасорте.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Чашу воде још
нико не попи...
Онај чији се даљински управљач у
уторак ујутру неким чудом зауставио на једној од ретких „егзотичних” (и у неким високим круговима
не баш популарних) телевизија, могао ја да присуствује још неупоредиво већем чуду. На опште запрепашћење, тамо је гостовао контроверзни
државни упосленик у Канцеларији за

Косово и Метохију – Миша Вацић
(обратити пажњу на средње слово у
презимену како не би дошло до бруталне забуне).
А тада је неустрашиви вођа хомофобичног покрета 1389 (или томе
слично) и самопрокламовани заштитник обесправљених Срба у „јужној покрајини” натрчао на праву
мину. Тачније, на Мињу (новинарку
Милетић с телевизије Н1), која га је
својим „неумесним” питањима довела до тоталне лоботомије мозга, па
сироти мали Миша није знао да срочи две унакрст – ни шта тамо ради,
ни ко га је позвао, ни шта су његови
ставови, ни како се зове...
Тако сатераном у мишју рупу, преостало му је само да на сав глас зацијуче и замени тезе – као, у ствари,
он је обесправљена жртва над којом
медији спроводе незапамћену харангу и не дозвољавају му чак ни
основно право на рад (и то да му, гле
чуда, прво радно месташце западне
баш у нареченој канцеларијици).
Ма, као да гледате сцену из „Монтија Пајтона” у којој разуларене бакице
тероришу јадне панкерчиће.
Наставио је „врло” дипломирани
економиста (сам себи тако „наденуо”) да кукумаче како су му злобници лепо говорили да не иде на ту
грозну телевизију. Толико се осетио малтретираним да је од домаћина „једва успео да искамчи чашу

водице”, па вероватно због сувоће
уста и злехуде грлобоље није успевао честито да одговори ни на једно
питање.
Погубио се као какав ђак првак који покушава да на болест извоза „учитељицу”, и у једном моменту, завезан
као неразмрсива заврзлама, након
Мињине баражне паљбе излануо и
реченицу: „Нисам добро разумен”.
А требало је разумети јадног Мишу када га је, као по Његошу, после
чаше меда (воде), стигла и чаша жучи. Наиме, недуго затим на радном
месту, на којем се толико давао у
очувању сународника, манастира и
других тековина, сачекао га је ни мање ни више него моментални раскид
уговора о делу на пословима (не)саветника. Све то парафирано руком
његовог (не)шефа Марка Ђурића.
Издаде га на Косову равну, жалио се
после мучени Миша...
Напослетку је испало могуће да
Вацића, попут Софронијевог црва из
цртаћа, у фамозној канцеларији, можда, није ни било.
Све у свему – (траги)комендија за
незаборав. Да су се на гомилу скупили сви шампиони „шале & комике”,
попут Мићка, Кесића, Ивановића...,
тешко да би овако урнебесан шоу
могли да измаштају.
И после се питамо зашто наш народ просто обожава ријалитије...
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Кад неко у Србији не псује, сви мисле да има говорну ману.
• Уз добру траву се најбоље пушта мозак на пашу.
• Тапкајући у месту, далеко смо догурали.
• Научио сам да гледам своја посла. То је мој бизнис.
• Захваљујући огледалу закључио сам да више не личим на себе.
И да треба да променим огледало!

• Имамо чврст и принципијелан став. Никад не знамо шта хоћемо.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

„Слалом” у патикама.
У Народној башти, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЖИВИМ У СРБИЈИ. ТО САМО УЗ ВИНО МОГУ ДА ПРЕБОЛИМ.
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ПРИХВАЋЕН ЗАХТЕВ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИЗ ВРШЦА

ЗОРКА (НИ)ЈЕ ИЗДАЛА ЖАРКА?
Одлука Апелационог
суда: стрељаној жени
враћена сва права

Свим срцем за Владу
визије „Принц Еуген” почетком новембра 1942. године,
једног јутра пре сванућа, опколило је кућу у Павлишу у којој
су спавали Зрењанин, тада секретар Комунистичке партије
за Војводину, и Страхиња Стефановић, челник Окружног
комитета Комунистичке партије за јужни Банат.
Након неравноправне борбе
с немачким војницима и гестаповцима њих двојица су
убијени, а занимљиво је да су
се пре тога спремали на пут у
Бихаћ, на Прво заседање АВНОЈ-а, где је требало да, по
Титовом позиву, представљају
Војводину.
Иначе, после првостепене
пресуде Вишег суда у Панчеву
којом је Зорка Рокнић Крагић
рехабилитована, иницијатор
тог судског процеса – њен братанац Драган Крагић, наш познати стручњак за металургију,
изјавио је да је изузетно задовољан због одлуке судија.

У част Светом Сави
Панчевачко српско црквено
певачко друштво и диригент
мр Вера Царина, дечји хор
ПСЦПД-а и диригент Борјана
Стражмештеров, КУД „Станко
Пауновић НИС–РНП”, дечји
ансамбл, певачка група и тамбурашки оркестар тог културно-уметничког друштва и Татјана Васиљевић, полазница
Малог драмског студија Културног центра. Улаз на Светосавску академију је бесплатан.
Школе у Србији обележиће
27. јануара школску славу
Свети Сава, у част првог српског архиепископа, просветитеља и творца законодавства.
М. Д.

– Не могу да опишем моја
осећања и емоције. Ово је била борба за част моје фамилије. Никог нисам желео да повредим, већ само да дођем до
истине – изјавио је он новинарима.
Додао је да су партизани
спровели његову тетку, која је
у Вршцу била цењена професорка књижевности, на место
за стрељање везаних руку,
пред њеним ђацима, који су
све то гледали. Када су је довели пред стрељачки вод, хтели
су да јој вежу очи, али је она то
одбила.
Драган Крагић је изјавио и
да је његова тетка неправедно
оптужена да је издала Жарка
Зрењанина, јер то није истина.
Према његовим речима, вођу
партизанског устанка у ју-

жном Банату нацистима је
потказао један мушкарац.
Након што је његова тетка
стрељана с бројним Вршчанима, њено тело је бачено у велику јаму ископану ван града, заједно с другим наводним народним непријатељима.
Да би покренуо поступак за
рехабилитацију тетке, Драган
Крагић је био обавезан да достави суду и извод из матичне
књиге умрлих. Међутим, њено
име и лични подаци су избрисани из тих књига, што је била
пракса партизанских органа
власти после Другог светског
рата са свим наводним народним непријатељима. Драган
Крагић је због тога морао да
доказује, уз помоћ двају сведока, да му је тетка стрељана.
М. Глигорић

Приход од продаје улазница
биће намењен за даље лечење
деветогодишњег Панчевца
Владимира Ђорђевића, који
болује од цисте на мозгу. За
операцију у Турској Ђорђевићима је потребно 27.000 евра.
Реч је о петочланој породици,
а у радном односу је само отац.
Владимиру је са шест година дијагностикована епилепсија, након чега су утврђени
проблеми и урађене операције тумора на једном бубрегу и
на срцу.
М. Д.

ОМИЉЕНО ШТИВО И НА ОДМОРУ

Ни на скијање
без „Панчевца”

Слике и намештај
породице Смедеревац
Резултати вишемесечног рада
на конзервацији и рестаурацији шест слика и делова намештаја из легата и колекције
Олге и Стевана Смедеревца
представљени су у Свечаној
сали Народног музеја. Заинтересовани могу погледати поставку до 4. фебруара.
Пројекат „Конзервација и
рестаурација слика и намештаја из легата и колекције
Олге и Стевана Смедеревца из
Народног музеја Панчево”
спровело је одељење за историју уметности ове културне
институције. Министарство
културе и информисања Републике Србије доделило је милион динара за реализацију
пројекта, на основу Конкурса

Наши суграђани, верни читаоци „Панчевца”, од свог
омиљеног штива не одвајају
се ни на годишњем одмору.
Љубитељи зимских спортова отпутовали су у Француску,
у познати ски-центар „Три долине”, а паузу између слалома

терски изазов” пружа прилику
да се јавност упозна с људима
добре воље, волонтерским акцијама и њиховим значајем.
Наградом желимо да учинимо
видљивим све хероје и хероине који својим залагањем наше мале светове чине бољим.
Желимо да им захвалимо,
знајући да волонтирање нема
цену – истакао је Дениз Хоти,
извршни директор организације „Connecting”.

и спустова, уз топле напитке,
најчешће прекраћују читајући
свој омиљени лист.
Свим читаоцима „Панчевца” поздраве из земље галских петлова шаљу: Тиха,
Думба, Шоне, Сале, Иван,
Зоки и Блажа.
А. Ж.

ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА

Ходочашће
за финансирање или суфинансирање пројеката из области
заштите, очувања и презентације музејског наслеђа у 2016.
години.
M. M.

Отворен конкурс „Волонтерски изазов”

та околине, заштита и збрињавање животиња, брига о сиромашнима, о бескућницима или
о особама с потешкоћама у
развоју, подршка избеглицама
или менторство и саветовање.
– Наша мисија је да инспиришемо и подстакнемо људе с
територије Балкана да креирају друштвене промене кроз
процес грађанског ангажмана
и доживотног учешћа у волонтерским програмима. „Волон-

Хуманитарни концерт „Свим
срцем за Владу” биће одржан
у суботу, 28. јануара, од 21
сат, у клубу „Купе”. Наступиће „Београдски синдикат” и
панчевачки „Second Hand”,
али и стендап комичари Миодраг Стошић, Велимир Тошић и Мирослав Ђорђевић.
Карте се у претпродаји
могу купити у кафићима
„Кофи шоп”, „Салт’н’пепа” и
„У припреми”, а на дан концерта у „Купеу”. Цена улазнице је 400 динара.

ПОСТАВКА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

ЗА СВЕ ХЕРОЈЕ И ХЕРОИНЕ

Организација за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting” и Регионални волонтерски центар из
Панчева покренули су такмичење „Волонтерски изазов”, у
оквиру којег ће се, као што и
назив сугерише, бирати најбоља волонтерска акција.
Конкурс ће трајати до 15. октобра, а могу се пријавити људи добре воље, неформалне
групе, удружења грађанки и
грађана или компаније који су
у периоду од 1. новембра прошле до 1. октобра текуће године реализовали волонтерску
акцију на територији Србије.
Област у којој сте направили
позитивну промену у свом
окружењу може бити нека од
следећих: превенција зависности, социјалне активности за
децу и младе, брига о старијима, култура и уметност, зашти-

це једном од двоје родитеља после развода, те колико је пракса у тим случајевима у складу са законима,
као и са осталим прописима и правилима.
Ако наше читатељке и
наши читаоци имају нека
сазнања у вези са овом темом, позивамо их да дођу у
редакцију и поделе их с нама, а ми ћемо их као изворе
информација заштитити.
Р. Т.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

АКАДЕМИЈА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Српска православна црквена
општина Панчево „Центар” и
Град Панчево и ове године су
организатори
Светосавске
академије, која ће бити одржана 27. јануара, на Савиндан,
од 18 сати, у дворани Културног центра.
Поздравни говор упутиће
домаћин протојереј-ставрофор Радослав Милановић.
Овогодишњу светосавску беседу говориће историчар уметности Душан Миловановић, а
тема ће бити „Однос Светог
Саве и Руса”.
У програму ће учествовати
драмски уметници Светлана
Бојковић и Мирослав Жужић,

Корупција у Центру
за социјални рад?
Након што је у нашу редакцију стигло неколико притужби грађана које указују на
потенцијалну корупцију, решили смо да у наредним
бројевима „Панчевца” истражимо активности запослених у панчевачком Центру за
социјални рад, с директором
те установе на челу.
Потрудићемо се да установимо има ли неправилности које се понављају
приликом додељивања де-

Остало нејасно да
ли је издала Жарка
Зрењанина
Апелациони суд у Београду
одбио је жалбу Вишег јавног
тужилаштва из Панчева на
пресуду Вишег суда у нашем
граду о рехабилитацији Зорке
Рокнић Крагић, Вршчанке коју су партизани 1944. јавно
стрељали у том граду због тога
што је издала нацистима Жарка Зрењанина, народног хероја и вођу партизанског устанка
на територији јужног Баната.
Апелациони суд је такву одлуку образложио тиме да је Виши
суд у Панчеву током поступка
за рехабилитацију утврдио да
је Зорка Рокнић Крагић стрељана без судског поступка,
пресуде и права на жалбу, што
је драстично кршење људских
права и најважнијих принципа
кривичног законодавства.
Због тога је Апелациони суд
закључио да је њој повређено
право на живот без судског поступка, у име политичких и
идеолошких разлога, па је Виши суд у Панчеву оправдано
пресудио у корист захтева за
њену рехабилитацију у првостепеном поступку.
Ако је веровати историји,
нацисти и гестаповци су 1942.
године због поступка Зорке
Рокнић Крагић убили Жарка
Зрењанина.
Након што им је, према
историјским документима,
она дојавила где се он тачно
налази, седам стотина припадника злогласне нацистичке полиције и војника СС ди-

УСКОРО У НАШЕМ ЛИСТУ

Према његовим речима,
тренутни наградни фонд износи 75.000 динара. Награде
ће добитницима бити уручене
5. децембра на традиционалном, петом Сајму волонтирања, који Регионални волонтерски центар организује поводом Међународног дана волонтера.
Заинтересовани за учешће на
конкурсу могу се пријавити попуњавањем приступног формулара и слањем видеа с волонтерске акције, а формулар, као
и сви детаљи и појашњења у вези с конкурсом могу се пронаћи
на званичној презентацији Регионалног волонтерског центра
www.rvc.rs/volonterskiizazov.
Додатне информације се могу
добити путем мејла deniz.hoti@connecting.org.rs или на телефон 063/305-816.
Д. К.

ПЕК „Соко” ће у недељу, 29.
јануара, у дворани Културног
центра приредити премијеру
документарног филма „Ходајући Светом гором”, посвећеног походу чланова тог клуба

од планине Атос до манастира Хиландар. Том приликом
биће приређен пригодан културно-уметнички програм.
Пројекција почиње у 19 сати,
а улаз је слободан.
З. Ст.

ВЕСТ ИЗ ПРЕДШКОЛСКОГ ДИСПАНЗЕРА

Нови број за заказивање
систематских

Предшколски диспанзер панчевачког Дома здравља увео је у
понедељак, 23. јануара, још један телефонски број за заказивање систематских прегледа.
Родитељи ове прегледе могу
заказати почев од последњег

понедељка у месецу за наредни месец на уобичајени број
309-219, сваког радног дана
од 7 до 19 сати, и на нови број
062/807-30-99, али само у
периоду од 8 до 11 и од 14 до
16 сати.
Д. К.
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Петак, 27. јануар 2017.
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НОВА СРБИЈА

У СУСРЕТ ПРЕДСЕДНИЧКИМ ИЗБОРИМА

Радојковић поднео
оставку

ТАКТИКА НЕОТКРИВАЊА КАНДИДАТА
Убирање подршке
странака
Преговори у току

Миодраг Радојковић, председник Градског одбора „Нове Србије” и Окружног одбора за јужни Банат, поднео је
оставку на те функције и
ишчланио се из партије, због
неслагања с врхом странке,
то јест с политиком коју води Велимир Илић, први човек партије.
Радојковић је за „Панчевац”, у уторак, 24. јануара,
изјавио како се лично не
слаже са идејом да „Нова
Србија” пред наредне изборе
потражи друге коалиционе
партнере и раскине сарадњу
са Српском напредном странком.
– Сматрам да је коалиција
која је направљена са СНС-ом
још 2012. године донела веома добре резултате, нарочито
у Војводини. Због ње је „Нова
Србија” опстала као политичка странка. Као председник
ГО, а захваљујући тој сарадњи, ја сам четири године обављао посао члана Градског
већа за образовање – рекао је
Радојковић.
Он је навео како је у том
периоду постојала одлична
сарадња између СНС-а и мањих коалиционих странака
и прецизирао да му се нико
није мешао у рад, нити му је
сугерисано како да обавља
свој посао већника, без обзира на то што није припадао
владајућој партији.

– Током претходних дана
Велимир Илић, челник
странке, дао је изјаве медијима, у којима сам приметио
да ситни, политички интереси појединца угрожавају
коалицију која нам је само
користила – саопштио је Радојковић.
Према његовим речима,
„Нова Србија” сигурно не би
имала покрајинског посланика из својих редова да је
на претходним изборима
наступила самостално. Радојковић је казао како не
жели да у локалу долази до
непримерене ситуације с напредњацима само зато што
владајућа партија некоме
није испунила неке очекиване жеље.
– Да сам имао лоша искуства у сарадњи са СНС-ом,
први бих иступио из коалиције – подвукао је он.
Подсетимо,
Велимир
Илић је недавно изјавио како ће „Нова Србија” на наредним изборима наступити
самостално или у коалицији,
али да јој СНС сигурно неће
бити партнер, као и да неће
подржати Александра Вучића уколико се буде кандидовао за председника државе.
Градском одбору „Нове
Србије” у наредном периоду
предстоје избор новог повереника и примопредаја дужности.

КОНЦЕПТ

Вучја времена
Ово неће бити избори само за председника, већ избори
за очување политичке стабилности Србије и региона. Ко
то не разуме, тај не разуме време у коме живимо. За вучја времена која долазе у регион, Европу и свет треба нам
Вучић.
(Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије и
функционер СНС-а, „Вечерње новости”)
***
Не разумем питање. Добио сам понуду из правне службе.
Постојао је период разговора, не могу да откривам с
ким, то су поверљиви детаљи. Надлежне службе ће одговорити када процене да је то потребно зато што тако је
постављена ситуација. Сувише је злих језика.
(Миша Вацић, доскорашњи саветник у Канцеларији за
КиМ, приликом одговарања на новинарско питање ко га
је позвао да ради у тој институцији, Н1)
***
Нећу више нико да понижава „Нову Србију”. Нећу да ми
више Андреј води „Нову Србију”. У Војводину он долази
у кућу код човека и говори „ви морате да пређете”. Ко је,
бре, Андреј Вучић да иде у коалициону странку и да срља тамо, уцењује, позива их на разговор? Нећу то да дозволим никад.
(Велимир Илић, председник „Нове Србије”, ТВ Шабац)
***
Вучић плус Дачић је добитна комбинација. Уколико
СНС то неће, кандидат СПС ћу бити ја.
(Ивица Дачић, министар спољних послова и председник СПС-а, о избору председничког кандидата, „Танјуг”)
***
Звучи боље него што јесте. Добро је да школујете људе,
али када се вратите корак уназад, схватите да сте потрошили 970 милиона динара за нешто што смо већ морали да знамо и што смо морали да имамо као знање.
(Александар Вулин, министар за рад, „Танјуг”)

Према Закону о избору председника републике, избори
морају бити расписани 90 дана
пре краја мандата актуелног
председника, а не смеју бити
спроведени у року мањем од
30 дана, нити дужем од шездесет. Дакле, уколико Томислав
Николић, садашњи шеф државе, не поднесе оставку на место председника пре истека
мандата, избори ће сигурно
бити одржани у априлу. По
овом другом, мање вероватном
сценарију, гласали бисмо већ у
марту. Још увек није познато
ни да ли ће се владајућа већина одлучити и на расписивање
ванредних парламентарних
избора. Преостаје нам само да
чекамо. Преговори константно
трају, а грађанима се ништа
конкретно не говори.
Поједини кандидати су се у
председничку трку упустили
одмах након прошлогодишњих избора, а с друге стране,
неколико политичких странака, међу којима је и СНС, још
увек немају намеру да открију
коме ће пружити своју подршку. Опозиција, али и коалициони партнери Српске напредне странке нестрпљиво
чекају да се премијер Александра Вучић изјасни о томе.
Тајанствени
Иако је премијер још пре неколико месеци више пута нагласио да се неће кандидовати
за шефа државе, његово укључивање у председничку трку с
временом је постало све извесније. У том случају би готово
засигурно владајућа већина
наступила с једним кандидатом. Ивица Дачић, лидер Социјалистичке партије Србије,
навео је да ће се он, уколико се
не постигне договор с напредњацима о заједничком кандидату, кандидовати за ту функцију, али да пре свега чека Вучића. Зорана Михајловић, потпредседница Владе, једна је од
оних који се залажу за то да се
садашњи премијер нађе у
председничком кабинету, а
истог мишљења је и Расим
Љајић, председник Социјалдемократске партије Србије. Он
је недавно изјавио како први
човек Владе Србије има највеће шансе за победу, и то у првом кругу гласања. Ипак, Томислав Николић је више пута
изразио жељу за још једним
мандатом, истичући како је
одлично обављао функцију
председника. Познато је да се
Вучић и Николић повремено

размимоилазе, али то ипак не
значи да ће се потпуно разићи.
Велимир Илић, лидер „Нове
Србије”, коалициони партнер
СНС-а, казао је да сигурно неће подржати премијера у трци
за председника и да убудуће
неће сарађивати с напредњацима.
Покрет „Доста је било” служи се истом тактиком као и
СНС – ћути. Лидер ДЈБ Саша
Радуловић рекао је како би откривање наступа на предстојећим изборима само ишло у корист владајућој партији, стога
неће објављивати име особе
којој ће Покрет пружити подршку. Мало је вероватно да ће
имати представника из својих
редова, па с обзиром на то можемо претпоставити како ће
највероватније стати уз Вука
Јеремића, Сашу Јанковића
или неког трећег, на пример
Бошка Обрадовића – ништа
није немогуће. Социјалдемо-

калкулисала у договору с другим странкама и да су се демократе залагале за једног заједничког кандидата опозиције. И
више је него очигледно да ће и
припадници Лиге социјалдемократа Војводине позвати
своје гласаче да заокруже Јанковићево име на бирачком листићу.
Лидер Српског покрета Двери је гостујући на једној телевизији нагласио да је он већ
пет месеци у кампањи за председника и да се ни у једном
тренутку није разматрала подршка неком другом кандидату. Морамо имати у виду да се
због утицаја много фактора, тај
његов план, као и сви остали,
могу променити преко ноћи.
Вук Јеремић, бивши министар спољних послова и директор Центра за међународну
сарадњу и одрживи развој, такође је кандидат за председника. Међутим, за разлику од

ђен у сопствену победу. Како
се може чути у медијима, он
сматра да му једину „опасност” представља премијер,
уколико реши да учествује на
изборима.
Чедомир Јовановић, први
човек Либерално-демократске
партије, још увек вага и преговара. Судећи по његовим изјавама, ЛДП би, као и већина
проевропских странака, могао
да подржи Јанковића. Ако се
има у виду да је изјавио како
преговара са ДС-ом, такав
епилог приче би имао највише
смисла.
Расипање гласова
Демократска странка Србије,
која је доживела напуштање
присталица, чланова и функционера у великој мери током
претходних неколико месеци,
када је врх партије одлучио да
искључи Санду Рашковић
Ивић из странке, имаће свог
кандидата – Александра По-

кратска странка, с Борисом
Тадићем на челу, такође се
још увек није огласила поводом предстојећих избора.
Опозиционе опције
Иако се о кандидатури Саше
Јанковића причало месецима,
заштитник грађана је тек недавно саопштио да ће се упустити у трку када буду расписани
избори. Пажњу јавности дефинитивно је привукао апел 100
јавних личности да се Јанковић одлучи на тај потез. Њега
су потписали еминентни књижевници, новинари, глумци,
редитељи, музичари, професори... Међу првим политичким
партијама које су стале уз актуелног омбудсмана била је Нова
странка, чији му је лидер Зоран Живковић одмах пружио
подршку. Демократска странка
реагује на исти начин, бориће
се за Јанковићеву победу. Лидер ДС-а Драган Шутановац
јавно је рекао да та партија није

Јанковића, он тренутно убира
мању подршку политичких
странака. Као разлог своје
кандидатуре, навео је да воли
Србију и да не пристаје на њено пропадање. Санда Рашковић Ивић, некадашња председница ДСС-а, данас самостални посланик, стала је уз
Јеремића због тога што, према
њеном мишљењу, једини може
да споји демократско и национално. Занимљиво је то што
иако демократе званично подржавају Јанковића, један
члан те странке, и то шеф одборника ДС-а у Скупштини
Војводине, Борислав Новаковић, јесте међу онима који су
стали уз Јеремића.
Српска радикална странка
је одмах по завршетку прошлогодишњих избора започела кампању и трку за место
шефа државе. Војислав Шешељ, лидер СРС-а, први је најавио своју кандидатуру, убе-

повића. Нејасно је због чега се
ова партија одлучила на тај
корак, с обзиром на то да нема
реалне шансе за остваривање
доброг резултата.
Очекујемо да ћемо на бирачком листићу уочити и имена личности које ће вероватно
добити више потписа прикупљајући оних 10.000 потребних за кандидовање за шефа
државе него гласова на самим
изборима.
Грађани се полако навикавају на априлско „лудило”, с
обзиром на то да нам је на
сличан начин почела и 2016.
година. Надајмо се да ће се
кандидати такмичити у асфалтирању путева, плановима
за смањење стопе незапослености, обиласку давно заборављених села и тако даље... Када би макар у председничкој
трци радили нешто како треба, народ би радо сваке године
излазио на некакво гласање.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Уклонили смо нацистичка обележја
Чланови Лиге социјалдемократа Војводине су у суботу,
21. јануара, организовали
уклањање нацистичких обележја с куће наших суграђана
– породице Клајн.
Владан Кељевић, одборник
те странке у Скупштини града,
осудио је вандалско понашање
екстремиста и нагласио како
је недопустиво то што локална
власт није предузела конкретне потезе ради уклањања тих
непримерених графита.
– Градски оци веома често
истичу како је богатство Панчева у различитости, мултиетничности и мултикултуралности, али очигледно је то само
део свечаних говора. Сада
знамо и видимо да кад се деси
нешто овакво, нема нигде никога. Град ништа није урадио
и сматрамо да је то потпуно

– Панчево припада свим добрим људима и на сваки облик
распиривања верске и националне мржње треба хитно реаговати. Лига социјалдемократа
Војводине још једном позива
надлежне органе да што пре
открију починиоце овог немилог догађаја и пруже заштиту
породици Клајн – подвукао је
Кељевић.
Подсећања ради, породица
Клајн се недавно, а након деветнаест година, вратила из
Канаде у Панчево и константно се суочава са суграђанском
нетрпељивошћу.

недопустиво – изјавио је Кељевић.
Он је ис та као ка ко је ан ти фа ши зам јед на од те мељ -

них вред но сти на ко ји ма
по чи ва мо де ран свет и на вео ка ко су ли га ши то и по твр ди ли.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ОД ПОКРАЈИНЕ ДОДАТНИХ 100 МИЛИОНА ДИНАРА

ФАБРИКАМА НАКНАДА
ОД 3,7 МИЛИОНА

Могућ и завршетак зграде
Завода за јавно здравље
На састанку сугерисано
да менаџмент прилагоди
планску документацију
реалним тржишним
условима

Од 341 милион динара
еко-таксе чак 91,23 одсто
остварено у Рафинерији
нафте Панчево

Постоји воља да се из
покрајинског буџета
додатно издвоји новац и
за радове на новој згради
Завода

Ситуациони центар
у плану за 2017. годину
Чланови Градског већа прихватили
су Предлог закључка за исплату трошкова наплате посебне накнаде за
заштиту и унапређење животне средине на седници одржаној 20. јануара. Реч је о накнади за тзв. еколошку
таксу, која представља и један од најважнијих изворних прихода у градском буџету. Прошле године је по
овом основу инкасирано 397 милиона динара. У градској Одлуци о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине наводи се да
се новац користи за финансирање
послова у вези са заштитом животне
средине, што регулише Одлука о буџету Града.
Од овог износа више од 341 милион динара представља поменуту екотаксу, која је остварена тако што се
наплаћује износу од 100 динара по
тони утовареног или истовареног терета у све три фабрике у јужној индустријској зони – „Азотари”, „Петрохемији” и Рафинерији.
Зашто враћамо новац фабрикама?
Запослени у фабрикама у јужној зони контролишу утоварене и истоварене количине, као и да ли су плаћане еко-накнаде, и ти резултати се
достављају Секретаријату за пореску
администрацију. За те услуге које
они обављају – а то је сада већ вишегодишња пракса – у буџету Града се
планирају одређена средства и она
се усмеравају на рачуне трију фабрика.
На основу Одлуке о буџету за 2017.
годину, за ове намене је предвиђено
3,7 милиона динара, а средства се,
као и ранијих година, распоређују на
основу процента оствареног прихода
у свакој фабрици.
– Од 341 милион динара, чак
91,23 одсто остварено је у Рафинерији нафте Панчево, 3,98 одсто у
„Петрохемији”, а 4,79 одсто у „Азотари”. То значи да ће од 3,7 милиона динара ове године Рафинерији
нафте Панчево бити усмерено 3,4

милиона динара. „Петрохемија” ће
по овом основу остварити приход од
151.000 динара, а „Азотара” 181.000
динара – рекла је Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију.
Градоначелника Сашу Павлова интересовало је зашто је тако мали проценат код „Азотаре” и „Петрохемије”.
Марјановићева је рекла да је проценат израчунат на основу промета који су фабрике саме приказале.
На основу наплате ове таксе и приказаног прихода у панчевачком буџету од 400 милиона динара (на
основу таксе од 100 динара по тони),
долазимо до податка да је посебна
накнада 2016. године наплаћена за
укупно четири милиона тона робе.
За ситуациони центар 1,5 милиона
динара
На седници Градског већа усвојен је
и годишњи план рада Градског штаба
за ванредне ситуације за ову годину,
који је представио Миодраг Милошевић, шеф Одељења за одбрану и
ванредне ситуације. План рада је садржан у 17 тачака, а поред уобичајених послова, новина је формирање
ситуационог центра.
– Планирано је милион и по динара
за завршетак ситуационог центра Панчева и два милиона динара за набавку
пумпи односно комбинованих пумпи
и агрегата у случају поплава. Планирана је и набавка једног возила намењеног за ангажовање у ванредним ситуацијама – казао је Милошевић.

Од послова у овој години Градски
штаб за ванредне ситуације ће се бавити израдом процене угрожености
од елементарних непогода, побољшањем исправности система за јавно
узбуњивање и израдом плана за заштиту и спасавање од елементарних
непогода и других несрећа.
– Штаб ће радити и на обучавању и
припремању повереника цивилне заштите, али и на спровођењу наређења о формирању јединице цивилне
заштите опште намене – рекао је Милошевић.
Комисија за испитивање такси возила
На седници Већа дата је сагласност да
се формира комисија за испитивање
погодности такси возила за обављање
такси превоза. Задатак комисије биће
да испита погодност путничког возила за таксирање, а по прегледаном возилу чланови комисије ће имати накнаду од 160 динара. Већници су прихватили решење о образовању Радног
тела за имплементацију Акционог
плана града за унапређење положаја
жена и родне равноправности за период од 2016. до 2018. године.
М. Димитрић

На састанку представника Града
Панчева и Покрајинске владе у
Новом Саду одржаном прошле недеље још једном је потврђена одлука да ће приоритет, када је реч о
здравству, у овој години бити обнова Опште болнице у Панчеву.
Председник Покрајинске владе
Игор Мировић 19. јануара је примио делегацију Града Панчева, с
градоначелником Сашом Павловим на челу.
У панчевачкој болници се лече
пацијенти из Јужнобанатског округа, а та установа, нарочито њен Интерни блок, спада у једну од најугроженијих на територији Војводине.
Председник Владе Војводине
Игор Мировић поновио је да је комплетна реконструкција у Панчеву
уједно и најважнији пројекат војвођанске владе и назначио да реализација треба да почне што пре. За
прву фазу радова обезбеђена су
средства у буџету АП Војводине, а
укупно ће бити уложено око 400
милиона динара.
Градоначелник Саша Павлов изјавио је да радови на реконструкцији Интерног блока треба да почну у
првој половини ове године и да ће
трајати око осам месеци. Оно што је
новина у овој причи у вези с реконструкцијом Интерног одељења, јесте то да је на поменутом састанку у
Новом Саду покренуто и питање завршетка радова и на згради Завода
за јавно здравље Панчево. То је сасвим логично када ће већ Завод,
због радова у Болници, привремено

да се измести у просторије амбуланте у Вука Караџића.
Стога се и разговарало о могућности окончања изградње нове зграде
Завода за јавно здравље у Панчеву,
која тренутно стоји недовршена у
Улици Милоша Обреновића, и то
због, како се чуло на састанку у Новом Саду, нереалног пројекта. Тек
када се документација поново преиспита, биће размотрена могућност
да и Покрајина учествује у завршетку изградње овог објекта.
– Менаџмент Завода за јавно
здравље Панчево треба да преиспита планску документацију, да је
прилагоди тржишним ценама и да
сведе на оптимални минимум, како
би током ове године ребалансом покрајинског буџета био издвојен и
новац за ту намену. Очекујемо да ће
паралелно с радовима у Болници
бити изведени радови на завршетку
зграде Завода. Надам се да ће Завод
после завршетка радова на реконструкцији Интерног блока прећи у
своју нову зграду, тако да укупно
очекујемо око 500 милиона динара
из покрајинске касе – рекао је Павлов.
Он је поново захвалио Покрајинској и Републичкој влади на одлуци
да ове године новац буде уложен у
здравствене установе.
– Реконструкција Болнице је болно питање за Панчевце већ годинама и задовољан сам што је наш приоритет истовремено и покрајински
у овој години – додао је Павлов.
Оснивач обеју здравствених установа је АП Војводина.
На састанку у Новом Саду, поред Мировића и Павлова, учествовали су и покрајински секретар за
здравство Зоран Гојковић, в. д. директора Опште болнице у Панчеву
Слободан Овука, директорка Завода за јавно здравље Панчево Љиљана Лазић и директор Управе за
капитална улагања АП Војводине
Недељко Ковачевић. Процењује се
да је за завршетак радова на згради Завода потребно до 100 милиона динара.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ИМАТЕ ЛИ ПОВЕРЕЊА У ВАКЦИНЕ?

Подељена мишљења

УСКОРО РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА

За медијске пројекте 257
милиона
За суфинансирање медијских пројеката у овој години Министарство
културе и информисања издвојило је
257 милиона динара.
Ове године биће расписано седам
конкурса за пројектно суфинансирање производње медијских садржаја.
По одлуци тог министарства, за суфинансирање производње медијских
садржаја за штампане медије, радио,
интернет медије и медијске садржаје
продукција ове године биће издвојено 117 милиона динара, а за производњу медијских садржаја за телевизије 40 милиона динара.
За суфинансирање пројеката из
области јавног информисања припадника српског народа у земљама у
региону Министарство је обезбедило
20 милиона динара, а за медијске
пројекте из области информисања
особа са инвалидитетом 10 милиона
динара.
Информисање на језицима националних мањина биће помогнуто са
40 милиона динара, а за суфинансирање пројеката који се реализују путем електронских медија са седиштем на територији АП Косово и Метохија осам милиона динара.
За суфинансирање пројеката за организовање и учешће на стручним,
научним и пригодним скуповима,
као и за унапређивање професионалних и етичких стандарда у области

Д. БОГДАНОВИЋ

Н. ЈОВАНОВИЋ

У Србији се од 22. до 28. јануара обележава Недеља превенције рака грлића материце. Овогодишња новина
је то што је Министарство здравља
на основу препоруке Републичке
стручне комисије за инфективне болести и Републичке стручне комисије за гинекологију и предлога Института за јавно здравље предузело све
потребне мере, те ће у 2017. години
и званично почети добровољна имунизација дечака и девојчица узраста
од дванаест година против ХПВ-а.
Тим поводом смо питали суграђане
шта мисле о таквом виду имунизације
и имају ли уопште поверења у вакцине.

јавног информисања Министарство
је издвојило 20 милиона динара.
Државни секретар за информисање и медије Нино Брајовић најавио
је раније да ће ови конкурси бити
расписани 1. фебруара 2017. године.
М. Д.

ДРАГАН БОГДАНОВИЋ, мерчендајзер:
– Нисам довољно добро упознат с
вакцином која штити од хуманог папилома вируса, али генерално подржавам вакцинацију. Имам поверења
у медицину. Такође, мислим да грађанима треба подићи свест о превентивним прегледима.
НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ,
менаџер људских ресурса:
– Имам много поверења у вакцине, а чуо сам и за ову која штити од

Т. ОБРАДОВИЋ

М. ЧАВИЋ

ХПВ-а. Ја бих, на пример, и свом детету дао ту вакцину. Поред тога, потребни су нам едукација и превентивни прегледи, који су од великог
значаја.
ТИХОМИР ОБРАДОВИЋ,
пензионер:
– Моја деца су већ велика, али и да
није тако, ја бих им дао све вакцине,
као и ту против хуманог папилома
вируса. Имам неупоредиво више поверења у конвенционалну медицину
него у алтернативну. Ипак, наш народ пре свега мора да почне да одлази код лекара и превентивно, а не да
чека последњи тренутак.
МИРЈАНА ЧАВИЋ, запослена:
– Немам поверења у вакцину против хуманог папилома вируса. Читала сам истраживања која показују да
он може узроковати неплодност код
жена. Свакако бих сачекала и још
боље се информисала. Што се тиче
осталих вакцина, немам ништа против, моје дете их је редовно примало. Између осталог, грађани би морали и на прегледе да одлазе превентивно.

М. ЈОВАНОВСКИ

Б. САВИЧИЋ

МИЛИЦА ЈОВАНОВСКИ,
пензионерка:
– Мало сам скептична и не знам
шта да мислим о вакцини против
ХПВ-а. С обзиром на то какве све
информације можемо да чујемо,
мислим да је народ изгубио поверење у све данашње вакцине. Ипак,
лично се кајем што нисам примила
ону против грипа, јер сам недавно
имала озбиљне проблеме. Сматрам
да би пре свега млади морали више
да брину о здрављу и заштити, а од
родитеља се очекује да их подрже у
томе.
БОСИЉКА САВИЧИЋ, пензионерка:
– Некада сам била присталица
вакцинације, али у последње време
ми се променило мишљење. Ја се не
бих сложила с тим да моје дете прими вакцину против ХПВ-а. Недавно
сам ишла на предавање о раку грлића материце и знам да је број оболелих све већи. Неопходно је да се женама подигне свест о значају превентивних прегледа, а и у здравственим
установама треба да постоји посебно
одељење за младе девојке.
Анкетирала С. Првуљ
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ПРЕСТИЖНО ЕВРОПСКО ПРИЗНАЊЕ

ИНСТИТУТ „ТАМИШ” ПАНЧЕВО

НИС у трци за награду

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ
У ПОЉОПРИВРЕДИ
Обележавајући
јубилеј, запослени
у Пољопривредној
стручној служби
приредили монографију

Компанија НИС је један од
кандидата за престижну награду „European Business
Awards” у области заштите
животне средине и одрживог
развоја, која вреднује пословну етику и савремену пословну праксу. Ово признање
се додељује од 2007. године с
циљем промоције добре пословне праксе, иновација и
етике у пословању на европском континенту. Само у
2015/16. години у избору је
учествовало 32.000 организација из 34 државе.
Према речима Надежде
Кокотовић, шефа кабинета
генералног директора НИС-а
и представника руско-српског
нафтног гиганта у Бриселу,
НИС мора да поштује енергетску политику ЕУ и то већ
годинама успешно ради.
Нафтни регионални лидер је
још 2011. године основао организациони део за енергетску ефикасност, производњу
топлотне и електричне енергије и трговину. Захваљујући
тим мерама компанија је успела да из сопствене производње задовољава једну тре-

ћину својих потреба за електричном енергијом. Поред тога, НИС је повећао енергетску
ефикасност за 25 процената.
– Овај допринос агенди чисте енергије западног Балкана
још је важнији ако сагледамо
регионални контекст. НИС је
једина компанија у Србији која има посебан организациони
део за праћење енергетске и
еколошке агенде ЕУ – у Београду и Бриселу. Наше колеге
из других компанија у овом
сектору обично се запрепасте
када виде да Србија има
Аминско постројење за издвајање угљен-диоксида из природног гаса, у коме се примењују најсавременије технологије за издвајање и складиштење угљен-диоксида, пројекат какав се ретко може наћи
у Европи – рекла је Надежда
Кокотовић.
Према најавама, НИС ће у
2017. години наставити да
развија два велика енергетска пројекта: ветропарк и
тер мо е лек тра ну –то пла ну.
Поред тога, почеће и следећа
фаза модернизације панчевачке рафинерије.
З. Ст.

ПЧЕЛАРСКО УДРУЖЕЊЕ ПАНЧЕВО

Предавања
Ферида Велагића
Друштво пчелара Панчево ове
недеље наставља организовање
предавања за своје чланове и
све заинтересоване суграђане.
Два предавања биће одржана у
петак, 27. јануара, од 16.30, у
малој сали градске куће, а предавач ће бити чувени пчелар
практичар Ферид Велагић.
Гост ће говорити о спречавању
природног ројења и о аматерској производњи матица.

Ферид Велагић је један од
највећих произвођача матичног млеча на просторима
бивше Југославије и сигурно
један од највећих одгајивача
матица, а аутор је и више
књига о пчеларству.
Друштво пчелара Панчево
наводи да ће активности и
едукација чланства бити наставље не то ком на ред ног
месеца.

АНКЕТИРАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА

Потребе привреде
у школском плану
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја у сарадњи с Привредном комором
Србије, Сталном конференцијом градова и општина и јединицама локалне самоуправе
започело је заједнички рад на
примени нове методологије
уписне политике за средње
школе за школску 2017/18,
чији је циљ сагледавање потреба привреде и упис у складу с потребама привреде.
Новом методологијом предвиђене су значајне улоге привредне коморе и јединица
локалне самоуправе у утврђивању предлога плана и
структуре уписа ученика у
све средње школе на територији Јужнобанатског управног округа. Она треба да одслика реалне потребе привредног развоја сваке локалне средине.
С обзиром на то да се ради
о новом и значајном процесу, који треба да допринесе
унапређењу система образовања у земљи, неопходна је и
подршка и сарадња послодаваца и свих других актера у

процесу образовања, који ће
својим предлозима, сугестијама, а пре свега исказаним
потребама довести до школовања кадра потребног привреди. Регионална привредна комора Јужнобанатског
управног округа позива све
заинтересоване привреднике
да се укључе у овај процес тако што ће попунити изјаву о
намерама и упитник који се
налазе на њиховом сајту
www.rpkpancevo.com.
Послодавци који нису заинтересовани за учешће у дуалном образовању, а ипак
имају потребу за одређеним
средњошколским кадром, такође могу да попуне обрасце.
На основу тих података
комора у Панчеву ће образложити потребе наше привреде на састанцима с представницима Школске управе,
НСЗ, локалне самоуправе и
других државних органа и
институција, а они треба да
резултирају предлогом плана уписа у средње школе који ће бити усклађен с потребама привреде.

„Сагледавајући 60 година постојања, увиђамо да се време
трајања другачије мери, кроз
реализоване акције, постигнуте циљеве и остварене резултате”, овако почиње монографија „60 година примењене
науке у пољопривреди 1956–
2016”, која је недавно изашла
из штампе, у издању Института „Тамиш” Панчево.
Монографија представља
сведочанство о значајним активностима и догађајима у колективу, али и у пољопривреди нашег региона у протеклих
десет година, јер је ово пети
наставак издања, будући да та
компанија сваку навршену деценију обзнани и на овај начин.
Оно што је обележило последњу
деценију, а што можемо прочитати у овом издању, јесте трансформација из друштвеног у
државно привредно друштво,
под новим пословним именом: Пољопривредна стручна
служба Институт „Тамиш” д.
о. о. Панчево.
У предговору су аутори монографије, односно запослени,
навели: „Трансформацијом
друштвених пољопривредних
предузећа крајем прошлог и

почетком новог миленијума
улога индивидуалних газдинстава у пољопривредној производњи Војводине постајала
је све значајнија. Тако су
стручни, контролни и саветодавни послови у Институту
’Тамиш’ све више усмеравани
ка подизању конкурентности
регистрованих пољопривредних газдинстава, квалитету
пољопривредних производа,
заштити околине и развоју села. Континуираним опремањем и увођењем различитих
система и врста биљне производње на огледном пољу, као и

СТРУЧ ЊА ЦИ И ЗА ПИ СА ЊЕ
Монографију на 157 страна припремили су запослени у Институту „Тамиш”: дипл. инж. Никола Шкрбић, који је одговорни уредник, др Владан Угреновић, уредник, а у редакцији
су, поред њих двојице, и др Хелена Мајсторовић и дипл.
инж. Маја Судимац. Рецензенти издања су проф. др Мирослав Малешевић и др Драгица Јанковић.

обезбеђивањем услова у лабораторијама за стручни и научни рад успостављани су услови
за стварање и увођење нових
технологија у пољопривредну
праксу. Рад Института током
последњих десет година програмски је био усмерен ка
одрживим системима пољопривредне производње”.
Аутори ове богато опремљене монографије обухватили су
теме од оснивања и развоја до
садашње делатности, нису
пропустили да представе цео
институт, укључујући и запослене, а побројане су и њихове
стечене компетентности, које
су импресивне. У Институту
„Тамиш” данас су запослена
четири доктора наука и два
магистра, четири сарадника су
на докторским студијама, а од
посебног значаја је то да је пет
сарадника млађе од 35 година.
Листајући монографију „60
година примењене науке у пољопривреди 1956–2016”, читалац може наћи и корисне ин-

формације из делокруга рада
Института, попут текстова о
програмима мера заштите биља и програма у сточарству,
огледном пољу, све популарнијој органској и интегрисаној
производњи, али и информације о лабораторији „Тамиш
агролаб”, где се обављају испитивања квалитета земљишта,
семена, као и фитонематолошка и хемијска испитивања.
Институт „Тамиш” је као
друштвено предузеће за истраживачко-развојне услуге у привредним делатностима основан
1956. године као пољопривредна станица, а 1994. године добио је статус института. Ова научна установа послује на територији Панчева, Алибунара,
Ковачице и Опова. Огледно поље Института „Тамиш” простире се на 180 хектара.
За шест деценија постојања
и научних достигнућа у поменутим областима свакако најбогатији део историје чинили
су и чине запослени.

ИЗ ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

Потписано око 30 одсто уговора
До сада је око 3.600 грађана, то
јест око 30 одсто корисника даљинског грејања у Панчеву потписало уговоре о снабдевању топлотном енергијом с Јавним комуналним предузећем „Грејање” – сазнајемо у том предузећу.
У протекла три месеца уговори су сукцесивно слати на
адресе 12.000 корисника даљинског система грејања, а у
напомени је наведено да корисник треба да врати потписане примерке у року од четрнаест дана на адресу тог предузећа, у Цара Душана 7. Уговори се могу доставити лично, а
након што се овере и евиден-

тирају у ЈКП-у „Грејање”, један примерак се повратно шаље кориснику.
Потписивање ових уговора
представља само формализацију већ постојећег уговорног
односа између ЈКП-а „Грејање” и корисника, који је настао самим почетком испоруке топлотне енергије, а што је
прописано Законом о енергетици. Садржај уговора су припремиле стручне службе
Градске управе Панчева, уз
асистенцију стручних служби
ЈКП-а „Грејање”.
Према Закону о енергетици,
снабдевач топлотном енерги-

јом и крајњи купац дужни су да
закључе писани уговор о снабдевању топлотном енергијом.
Садржај уговора прописују јединице локалних самоуправа,
у овом случају Град Панчево.
Уколико купац не врати
потписани уговор, то не значи
да је уговорни однос раскинут,

јер се искључење може извршити само под условима прописаним одлуком и правилником. Уговорни однос је настао с даном почетка испоруке
топлотне енергије, а овим уговором се то формализује, у
складу са одредбама Закона о
енергетици.

ЈАНУАРСКИ РАЧУНИ БЕЗ УВЕЋАЊА
Корисници даљинског грејања у Панчеву неће добити виши
рачун за јануар иако су, због ниских спољних температура, од
5. до 14. јануара топлане радиле без престанка, тако да је грејни дан трајао 24 сата дневно – саопштава ЈКП „Грејање”.

ОСНОВАНА РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА

„Јужни Банат” кроз пројекте
Регионалнa развојнa агенцијa
„Јужни Банат” основана је прошле недеље у Панчеву. Уговор о
оснивању закључили су градоначелници Панчева и Вршца и
председници општина Ковин,
Ковачица, Алибунар, Бела Црква, Пландиште и Опово, као и
директори грађевинских предузећа „Финнет инжењеринг”
Панчево и „Хајтим” Вршaц.
У Уговору о оснивању наводи
се да су задаци ове новоосноване агенције: израда развојних
докумената и праћење примене, сарадња са органима АП
Војводине и другим локалним
самоуправама у примени развојних планова, спровођење

На првој седници ће бити
именован директор, усвојен пословник о раду и закључен уговор између ове агенције и чланова Друштва којим се уређује
финансирање агенције.
Седиште Регионалне развојне агенције „Јужни Банат” д.
о. о. Панчево биће у Карађорђевој 4 у Панчеву, а очекује се
да ће она почети да ради следећег месеца.

програма стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развој инфраструктуре и

институција за унапређење капацитета локалних самоуправа
и обављање послова међународне и прекограничне сарадње.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
У ПАНЧЕВАЧКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Едукација матураната

Министарство доноси
нове законске акте
Више практичне наставе у панчевачким
фирмама
У последњих годину дана Влада Републике Србије и министарство задужено за просвету
убрзали су процес увођења дуалног образовања у српски
образовни систем и донели
низ мера које треба да промене
досадашњу уписну политику.
Већ за наредну школску годину министарство образовања
планира да бар донекле усагласи потребе тржишта са
уписивањем ђака у средње
стручне школе. У наредном
периоду биће покренута јавна
расправа о закону о дуалном
образовању и биће измењени
постојећи закони који регулишу област образовања.
У складу с тим, панчевачка
локална самоуправа приредила је у малој сали Градске
управе у среду, 25. јануара, састанак поводом примене нове
методологије уписне политике
у средњим школама за школску 2017/2018. годину. Састанку су присуствовали чланови
Градског већа мр Татјана Божић, задужена за образовање,
и Миленко Чучковић, задужен
за област рада, запошљавања и
социјалне политике, представници привреде, Школске управе Зрењанин, општина Ковин,
Алибунар и Ковачица, као и
директори панчевачких средњих школа.
Већа одговорност Града
Према речима Татјане Божић,
нова уписна методологија
предвиђа веће ангажовање локалне самоуправе, које се
огледа у организацији и повезивању свих релевантних субјеката у овом процесу.

– Недавно је Министарство
просвете, науке и технолошког
развоја упутило директорима
средњих школа, школским
управама, Привредној комори
Србије – њеним регионалним
представницима, Националној
служби за запошљавање – њеним филијалама, и јединицама локалних самоуправа писмо у којем се дефинишу активности на примени нове методологије уписне политике за
школску 2017/2018. годину. У
складу с тим, Град Панчево је
извршио одређене припремне
активности – рекла је Татјана
Божић и истакла да ће након
овог првог састанка током фебруара бити организован низ
других на различитим нивоима како би се разјасниле све
недоумице и спровела нова
уписна политика на што бољи
начин.
Састанци ће бити реализовани у сарадњи с надлежном
Школском управом у Зрењанину, директорима средњих шко-

ла, послодавцима, представницима филијале НСЗ, представницима Регионалне привредне
коморе у Панчеву и другим заинтересованим странама.
Реална потреба
Већник Миленко Чучковић
истакао је да је циљ ових састанака утврђивање предлога
плана и структуре уписа ученика у средње школе на територији града Панчева, заснованог на плановима средњих
школа и подршци локалних
послодаваца, који ће представљати реалне потребе привредног развоја наше локалне
самоуправе.
– Важно је истаћи да ће средње школе приликом планирања уписа, поштујући приоритете и захтеве привреде, моћи да
се опредељују да ли образовни
профил уписују на уобичајени
начин или по дуалном моделу
– рекао је Чучковић и додао да
локална самоуправа помаже
развој практичне наставе у

панчевачким школама кроз
програм „Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење наставе”.
Како се могло чути на скупу, у случају да школа планира да реализује одређени
образовни профил по дуалном
образовању, мора прибавити
изјаву о намери послодавца с
дефинисаним обавезама послодавца. Након свих спроведених активности (школе ће
предлог плана уписа, заједно
са изјавама послодаваца, доставити путем пријаве „Упис у
средње школе 2017/2018” у
оквиру информационог система просвете „Доситеј”) Министарство просвете, науке и
технолошког развоја РС донеће коначну одлуку о броју и
структури уписа ученика у
средње школе до 31. марта, а
конкурс за упис ученика у
средње школе за школску
2017/2018. годину објавиће
најкасније до 1. маја.

Ученици Машинске школе
Панчево и Техничке школе
„23. мај” у среду, 25. јануара, имали су прилику да се
боље упознају са опасностима које вребају у саобраћају.
Управа панчевачке стручне
машинске школе организовала је за ученике превентивно-едукативно предавање из области безбедности у
саобраћају. Реч је о образовном програму „Сачувај главу – остани на мотоциклу
безбедан”, намењеном унапређивању образо вања и
васпитања из области безбедности у саобраћају ученика завршних раз реда
средњих школа у граду Панчеву, са акцентом на безбедној вожњи „двоточкаша” –

бицикла, скутера и мотоцикла, који су веома популарни међу младима.
Пројекат заједнички реализују Комитет за безбедност саобраћаја града Панчева и спортско удружење
Мото-клуб „Безбедност” из
Београда. Учесници интерактивне трибине стекли су
основна знања о безбедном
учествовању у саобраћају у
својству возача и сувозача на
„двоточкашима”. Тема трибине обухватила је динамичке законитости равнотеже,
утицај саобраћајних ситуација, технике вожње, ризике
учествовања у саобраћају и
значај сигнализационе и заштитне опреме за безбедну
вожњу.

АКТИВНОСТ „ЈЕЛЕНКА”

Освојен Рудник

НИС И ФОНДАЦИЈА „ЕГЗИТ” РАСПИСАЛИ КОНКУРС „YOUTH HEROES”

Промоција успешних младих људи
Прави хероји
данашњице
Инспирација, понос
и узор за све нас
Компанија НИС и Фондација
„Егзит” и ове године су расписале конкурс „Youth Heroes”,
чија је основна идеја промоција младих, успешних и хуманих појединаца који представљају позитивнe примерe у
друштву. Признања „Youth
Heroes” додељују се у четири
области: образовање и наукa,
предузетништво и креативнe
индустријe, друштвени активизам и култура и уметност.
Право учешћа на конкурсу
имају сви млади узраста од 15
до 30 година с држављанством
или пребивалиштем на територији Републике Србије који
су остварили изузетне резултате из области образовања,
науке, културе, уметности,
друштвеног активизма, предузетништва и креативне индустрије.
Према речима организатора,
на овај потез су се одлучили зато што у Србији има правих
младих хероја који стварају у
тишини и постижу велике
успехе (освајају медаље на међународним научним такмичењима, унапређују своју локалну заједницу, стварају врхунска уметничка дела, осмишљавају креативне подухвате
итд.), а о чијим постигнућима

наша јавност не зна готово ништа. НИС и „Егзит” желе да их
извуку из анонимности, представе јавности и промовишу
као звезде у успону, како би
они постали инспирација, понос и узор за своје вршњаке и
све нас.
Покретачи промена
Како кажу идејни творци награде, свако време ствара своје хероје, па стога траже младе
хероје, покретаче позитивних
промена, младе људе који
упркос свему и свима сваког
дана вредно раде, уче, стварају, инспиришу друге и боре се
да дају максималан допринос
да свој живот и своје окружење промене набоље. Победници за 2016. биће проглашени у
марту 2017. године.

Најуспешнији ће бити награђени улазницама за „Егзит
авантуру” и курсеве за лично
усавршавање HR центра НИС-а,
а првопласирани у свакој категорији добиће и новчану награду у износу од 100.000 динара. Овогодишње лауреате
признања „Youth Heroes” изабраће жири састављен од
представника Фондације „Егзит”, компанија НИС и „Ringier Axel Springer” и националне
медијске куће РТС-а. Комисија ће евалуирати пријаве по
следећем обрасцу: 50 процената вредности поена носе досадашњи успех и достигнућа
кандидата у једној од четири
наведене области. Како је кандидат личним примером позитивно утицао на своје вршњаке, доноси 35 процената поена,

а планови за будући развој
кандидата носе 15 одсто поена.
Кандидата може предложити
организација, друга особа, или
се може пријавити самостално
слањем попуњеног конкурсног
обрасца и фотокопије докумената који потврђују наводе из
конкурсног обрасца, као што
су дипломе и уверења о образовању, признања и награде из
области деловања, изводи из
медија итд.
Бројни програми
Конкурс је отворен до 11. фебруара 2017, а носиоци титуле „Youth Heroes” биће проглашени у марту. Сви заинтересовани кандидати могу наћи више информација о прија ви за конкурс на сајту
www.youth-heroes.org. Расписивање конкурса представља
наставак кампање „Youth Heroes”, којом НИС и Фондацијa
„Егзит” промовишу позитивну страну српског друштва.
Након организовања конференције посвећене успешним
младим људима, међу којима
су промовисани и стипендисти НИС-а, компанија и фондација су установиле ово признање као следећи корак у
афирмацији истинских хероја данашњице.
Менаџмент руско-српског
нафтног гиганта, поред бројних програма намењених младима, и на овај начин настоји
да пружи подршку младима у
Србији, у складу са својим слоганом: „Будућност на делу”.

Чланови Планинарског друштва „Јеленак” организовали
су освајање планине Рудник у
суботу, 21. јануара. Шеснаест
планинара, по лепом зимском
дану, препешачилo je 15 километара и савладало успон
од 800 метара. Планина Рудник, која доминира централном Србијом, налази се на око
120 километара јужно од Панчева и позната је по томе што

има осам врхова висине преко
1.000 метара. Највиши је Велики Штурац, с 1.132 метра
надморске висине. Захваљујући изванредним климатским
условима Рудник је проглашен за ваздушну бању.
Према речима чланова
клуба, „Јеленак” ће у наредном периоду организовати
обилазак Хомољских планина и Дивчибара.

ХУМАНИТАРНИ ОСНОВЦИ

Помоћ Дечјем одељењу
Ученици
и наставници
Основне школе „Свети Сава”
поклонили су прошле недеље 36 комплета постељине
панчевачком Дечјем интерном одељењу и тиме показали велику хуманост и солидарност.
У тој образовној установи
пре новогодишњих празника
спроведена је акција продаје
колача, играчака и књига, а
приход од продаје био је намењен за помоћ панчевачкој
болници. Идеја о организовању кампање потекла је од
учитељице Светлане Илић,
која је прва приредила продајну изложбу колача у свом
одељењу. Убрзо је управа
школе, у сарадњи са ђачким

парламентом, организовала
масовну акцију, у коју су се
укључили сви ученици од првог до осмог разреда.
У организацији ХО „Светионик”, у среду, 25. јануара,
у дворани Културног центра
одржан је концерт хора „Вокал кидс” и плесног студија
„Беоденс”, а сав приход биће
искоришћен за помоћ Дечјем одељењу панчевачке болнице.

Страну припремиo
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

И медицинаре заболи
– и тело и душа

Пише:
др Мирослав Тепшић
Веровање да ниска температура није пријатељ вируса, показало се истинитим,
макар судећи по броју амбулантних прегледа и кућних посета у протекле две
недеље. Школски распуст је
свакако допринео овој статистици и умањио је број
деце с респираторним и
цревним инфекцијама. Чини се, ипак, да су гастроинтестинални вируси веома
отпорни, па су неприлике с
повраћањем и течним столицама још увек прилично
честе, а висок крвни притисак је и даље главни разлог
за лекарску интервенцију.
Посебно су погођени пацијенти који терапију узимају
повремено.
Највеће опасности ипак
вребају на отвореном. Залеђене површине се налазе на
сваком кораку, па је и оним
млађима тешко да избегну падове у овој ситуацији. Ни запослени у нашој служби нису били поштеђени повређивања,

те је у само једној ноћној смени њих троје задобило повреде услед падова. На сву срећу,
није било тежих последица, а
посао је настављен уз стиснуте зубе и завоје, који су колико-толико умањили бол.
Друга велика опасност је
смрзавање на температури
ваздуха која је увелико испод нуле. Губитак свести и
алкохолисаност доводе до
фаталних последица. Алкохол шири крвне судове, па
они губе функцију чувања
телесне топлоте. У ово време, из године у годину, сусрећемо се с проблемом алкохолисаних лица која затичемо у дубоком сну на
јавном месту. Неретко услови живота тих несрећника
нису ништа бољи ни на кућној адреси. Податке о суграђанину који је често алкохолисан и без свести, а живи у трошној кућици без
грејања, с прозорима прекривеним даскама, проследили смо Центру за социјални рад. Пријатно нас је
изненадила информација,
добијена два дана касније,
да је лице смештено у колективни центар, у просторију с централним грејањем. Једно велико браво за
запослене у Центру за социјални рад, који су овим показали да рад у јавној служби не мора нужно бити
ствар свакодневне рутине,
оперисане од емоција. Иста
констатација важи и за медицинску сестру која је указала на проблем.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега косе током зиме

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Коси је, као и лицу, потребна
посебна нега током зимских
месеци. И она је једнако осетљива на ниске температуре,
ветар, снег, али и на сув ваздух од централног грејања,
а сметају јој и синтетичке
капе и агресивни шампони.
Посебну тортуру за косу
представља стављање
јаких гелова и спрејова на бази алкохола,
који додатно исушују
длаку. Као замена би
могли да послуже
благи препарати, попут пена.
У хладним данима
вашој коси је потребна
„инфузија” у виду хидратантних паковања,
која ћете користити у
комбинацији с протеинским. Хидратантно
паковање надокнађује
влажност, а протеинско ће спречити губитак кератина и пуцање
косе под спољашњим
утицајем. Не заборавите на
дубинску хидратацију, чији
је задатак да спречи појаву
електрицитета.
Бујној, коврџавој, сувој и
фарбаној здравој коси неопходни су липиди, па бирајте
препарате који их садрже.
Масној коси пријају шампони за уклањање себума. Ме-

ђутим, препарати не могу
суштински решити проблем,
па је неопходно променити
начин исхране. Она треба да
буде избалансирана тако да
омогући неутралан pH коже
главе.
Не чекајте да вам се власи
расцветају, већ шишајте крајеве на два до три месеца. У
салонима постоји пуно квалитетних програма за негу
косе и затварање длаке. „Ремеди”, ботокс или „Oлаплекс”
– све су то препарати и третмани који хране и негују вашу косу чинећи да постане и
остане здрава. Када се „Олаплекс” дода у фарбу, он
штити косу од њеног лошег
утицаја и гарантује неповређену влас.

Сами можете направити
маску од жуманцета, меда и
маслиновог уља. Распоредите је од корена до врха, ставите најлон кесу и топао пешкир и оставите да делује
бар пола сата, а потом оперите косу на уобичајени начин. Коса ће бити мека, нежна, здрава и сјајна.

Петак, 27. јануар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР СТОЈАН ВИШЕКРУНА, ГИНЕКОЛОГ-АКУШЕР

РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ ЈЕ ИЗЛЕЧИВ
КАДА СЕ УОЧИ НА ВРЕМЕ
Према Календару здравља, у
периоду од 22. до 28. јануара у
целој Европи, па и у нашој земљи, обележава се Европска
недеља превенције рака грлића
материце с циљем да се подигне свест жена о овом обољењу
и о начинима превенције.
По броју жена оболелих од рака грлића материце Србија се
налази на четвртом месту у
Европи, а по броју умрлих – на
другом, одмах после Румуније. Сваке године се у нашој земљи у просеку региструју
1.244 новооболеле жене, а 482
женe изгубе живот због ове болести, иако се са сигурношћу
зна да она припада групи најпревентабилнијих. Према подацима Регистра за рак Зaвода
за јавно здравље Панчево, рак
грлића материце у Јужнобанатском округу налази се на
четвртом месту у укупном
оболевању и умирању од свих
малигних тумора код жена.
Сваке године у нашем округу
30–60 жена оболи, а 15–30 жена умре од те болести.
О факторима ризика који
утичу на настанак ове врсте
малигнитета, као и о томе како се болест може предупредити, разговарали смо са др
Стојаном Вишекруном, специјалистом гинекологије и акушерства, начелником Службе
за здравствену заштиту жена
панчевачког Дома здравља.
ПАНЧЕВАЦ: Шта утиче на
настанак рака грлића материце
и које жене су најугроженије?
ВИШЕКРУНА: Фактори ризика су: рано ступање у сексуалне односе; честа промена
партнера; инфекција ХПВом; недовољно коришћење
кондома при односима с новим или непознатим партнером и лош социоекономски
статус. Најугроженије су жене
код којих постоји инфекција
хуманим папилома вирусима
већег онкогеног потенцијала
(16/18). Сама болест у почетним стадијумима не даје никакве симптоме.
• Знамо да без инфекције
хуманим папилома вирусом
(ХПВ) нема карцинома грлића материце. Колико је тај вирус распрострањен?
– Свако ко је сексуално активан, или је био сексуално активан, може добити ХПВ. Овај
вирус се толико често јавља да
га скоро сви сексуално активни
мушкарци и жене добију током
свог живота. То важи и за људе
који имају полне односе само с
једним партнером током свог
живота. Кондом је заштита од
преноса инфекција ХПВ-ом,
али се инфекција може десити
чак и уз употребу кондома. На
заразу овим вирусом можемо
посумњати онда када се примете израслине на гениталијама. Оне су најчешће изазване
ХПВ-ом ниског онкогеног потенцијала. Онкогени вируси у
највећем броју случајева као
последицу не стварају папиломе, односно кондиломе, те је
њихова дијагностика тежа. Дакле, нема карцинома грлића
материце без ХПВ-а, али има
ХПВ-а без онколошког исхода.
• Шта подразумевају превентивни прегледи, коме се
они препоручују и колико често? Шта се открива ПАП тестом, а шта колпоскопијом?
– Жене морају редовно да
посећују свог гинеколога, и то

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Редовни прегледи и вакцинација су добитна комбинација
најкасније годину дана након
првог односа па све до 65. године, до када се препоручују
превентивни прегледи у зависности од ПАП теста и налаза
колпоскопије. ПАП тест подразумева да се у току гинеколошког прегледа под спекулумом четкицом узме брис већ
љуштених ћелија које облажу
грлић материце и ћелија које
облажу цервикални канал. Те
ћелије са четкице се размазују
на стакленој плочици, која се
фарба по методи Папаниколау
и шаљу се у цитолошку лабораторију, где се касније анализира тренутно стање. Потом се
грлић премазује тропроцентним раствором сирћетне киселине. Ако постоји инфекција
ХПВ-ом, обично се промени
боја, односно изглед грлића и
зидова вагине. Колпоскоп је
заправо микроскоп којим се
увећавају промене, а ако је у
питању видео-колпоскоп, онда
се све те промене могу видети
и на монитору. У многим земљама Европе и света се све
више као скрининг метода
узима брис на ХПВ, јер ПАП
тест показује тренутно стање,
а ХПВ типизацијом се доказује да се у будућности може десити промена на грлићу.
• На који начин се може заказати превентивни преглед?
– Потребно је да се жене јаве
на преглед, који се од 1. јануара, имплементацијом ИЗИС-а,
заказује позивањем Националног контакт-центра 011/3620000, и да се определе за изабраног гинеколога. Лекар ће
потом, у зависности од бројних
фактора, одређивати учесталост прегледа и врсту потребних анализа.
• Колико су Панчевке одговорне када је реч о редовним
одласцима на прегледе?
– Као гинеколог који је већ
двадесет једну годину у Служби за здравствену заштиту
жена, могу рећи да постоје две
основне групе пацијенткиња:
оне које се јављају за било какав проблемчић и оне које се
практично не јављају никада,
односно само онда када имају
велики проблем. Оптимум би
био нека средина између та
два екстрема. Жене морају
знати да су продужена и ванвременска крварења и болови
често узрок јако узнапредовалог процеса, док почетни стадијуми карцинома најчешће
не дају никакве симптоме. Жене у Панчеву су негде у просеку за Србију по бризи за своје
здравље. Док се не буде увео

организовани скрининг, који
подразумева да све жене буду
позиване на преглед, дешаваће
се карциноми грлића материце узнапредовалог стадијума.
Оно што је позитиван тренд,
по извештајима панчевачког
Завода за јавно здравље, јесте
да је у последњих неколико година смртност од карцинома
грлића материце у Јужнобанатском округу у опадању.
• Као једна од ефикасних мера
прeвенције предлаже се и имунизација против ХПВ-а. Колики

проценат заштите пружа вакцина и ко је може примити?
– Најефикаснија мера превенције је вакцинација. Она се
препоручује девојчицама пре
првог сексуалног односа, док
су у основношколском узрасту.
Служба за здравствену заштиту жена Дома здравља Панчево
одржала је бројне трибине и
предавања у основним школама у граду и насељеним местима током којих су презентоване
предности заштите од ХПВ-а
вакцинацијом. Очекује се
обезбеђивање примене вакцине на добровољној бази. Вакцина се, иначе, може применити до 26. године, уз претходно тестирање на ХПВ. Ако је
ХПВ типизација негативна,
вакцинација ће имати ефекта.
Вакцина је већ дужи низ година регистрована у Србији, али
још увек није бесплатна. Према најновијим сазнањима, биће довољне две, а не три дозе
вакцине, што је значајна олакшица у финансијском смислу.
Вакцинисани су стопостотно
заштићени од вируса оних типова које садржи сама вакцина. Оно што бих посебно желео да истакнем, јесте да редовне посете гинекологу не
могу пацијенткињу заштитити
од карцинома грлића материце, али редовне контроле могу
довести до тога да се промене
на грлићу уоче у најранијем
стадијуму. У тим случајевима
потпуно излечење је сигурно,
уз минималну хируршку интервенцију, након које пацијенткиње настављају нормалан
и здрав даљи живот.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Празилук с јунетином

Празилук потиче из јужне
Европе и западне Азије, а узгаја се од давнина. Као и
остале врсте лука, има препознатљив и специфичан
мирис, али је најблажи по
укусу, није љут и не узрокује
сужење очију. Користи се као
главни састојак многих јела,
а нарочито као додатак салатама. Као и код свег поврћа,

кувањем му се смањује количина витамина и минерала,
али кувани празилук постаје
добар извор мангана и
осредњи извор гвожђа. Овај
сјајан рецепт допашће вам се
на прво читање, а касније ће
вас освојити и укусом. Предности су, наравно, и брзина
припреме, мноштво свежег
поврћа и ниска калоричност.

Састојци: килограм свежег празилука, једна супена кашика маслиновог уља, пет ченова белог лука, две свеже шаргарепе, две црвене
паприке шиље, 500 г немасног млевеног јунећег меса, две кафене
кашике соли, четвртина кафене кашике млевеног бибера, 400 г ољуштеног пелат парадајза и око пола литра воде.
Припрема: Поврће очистити и опрати, па исећи празилук и шаргарепу на колутове, паприку на коцкице, а бели лук што ситније. Празилук прокувати у води до првог кључања, па га процедити и оставити са стране. Издинстати лук на уљу, затим додати паприку и
шаргарепу. Убрзо додати месо, зачине, па налити водом. Крчкати
док се месо и поврће не скувају. На крају додати празилук и пелат,
добро измешати, па кувати још мало да се укуси фино сложе. Са
овим јелом се савршено слаже прилог од пиринча.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

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

100 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

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

МЕЊА ЛИ СЕ ДУГОГОДИШЊА СУДСКА ПРАКСА?

За власнике
трофејног оружја

САМООДБРАНА МОГУЋА
И ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

Грађани који чувају трофејно оружје и имају одобрење
за његово држање морају да
га до 5. марта ове године, у
складу са чланом 50 Закона
о оружју и муницији, пререгиструју, продају, онеспособе
или предају без накнаде у корист Републике Србије.
Непоступање по наведеној
законској одредби квалификује
се као прекршај, за који је про-

писана новчана казна у износу
од 5.000 до 150.000 динара, а
може бити изречена и заштитна мера одузимање оружја.
Све информације у вези с
применом Закона о оружју и
муницији могу се добити у
Полицијској управи у Панчеву, у канцеларији број 13,
или на телефон 013/325-152,
сваког радног дана од 8 до 15
сати.

ЗАХТЕВ ЗА ПООШТРАВАЊЕ КАЗНИ

Строже казне за
нападаче на полицајце
Синдикат запослених полиције осудио је напад на полицајца у Барајеву, коме је један четрдесетдвогодишњак
пре два дана, док је био на
дужности, ножем нанео тешке повреде.
Поводом тога, председник
тог синдиката Дејан Ђукић
упутио је писмо Влади, пре-

мијеру и посланичким групама у Скупштини и затражио
да се што пре усвоји закон којим ће се пооштрити казне за
све нападаче на полицајце.
Ђукић је предложио да се
сваки напад на чуваре реда
убудуће третира као напад на
државу, а да се сваком нападачу изриче минимално петогодишња казна.
Уколико је нападнути полицајац тешко повређен, нападачима би требало одредити неупоредиво теже ка-

зне, а ако је полицајац убијен
током вршења дужности, судије треба да изричу максималне, 40-годишње казне.
Председник Синдиката запослених полиције позвао је
Скупштину и Владу Србије да
учине све да се што пре усвоји закон о пооштравању казни
за нападаче на полицајце.
Он је нагласио да се у протеклом периоду често дешавало да су полицајци у интервенцијама ризиковали
своје животе и да су били нападани, а да су хулиганима
који су их повређивали или
пуцали на њих судије неосновано изрицале превише
благе или чак условне казне.
Према речима председника
Синдиката запослених полиције, због тога изгледа да постојећи закони више штите
нападаче на полицајце и криминалце него чуваре реда.
Синдикат запослених полиције позвао је све медије и
новинаре да подрже ову иницијативу за пооштравање законске регулативе, јер ће то
олакшати борбу полиције
против насилника, убица и
прекршилаца закона и допринети побољшању безбедносне ситуације.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Нема пара
за форензичаре
Иако серије попут „CSI Miami” или „CSI New York” имају многобројне обожаваоце у
Србији, они би се изненадили кад би сазнали у каквим
условима раде српски форензичари и криминалистички техничари.
Синдикат српске полиције
објавио је текст у коме је
упозорио да се припадници
те изузетно важне службе за
МУП Србије суочавају с великим проблемима. На пример, немају довољно пластичних кеса за паковање доказа и рукавица, а ситуација
није ништа боља ни с фолијама за фиксирање трагова и
хемикалијама за лакше примећивање отисака. Захтеви
криминалистичких техничара да се ти проблеми реше

завршавају се објашњењима
да за тако нешто нема новца.
Синдикат српске полиције је
упозорио да је то чудно ако
се узме у обзир да пара у буџету МУП-а има, али да се
оне у великој мери троше за
непотребне ствари, попут
плаћања изгубљених судских
тужби које су поднели запослени у полицији.
За ту намену је прошле године исплаћено 1,6 милијарди
динара, иако је планирано
само 600 милиона, а у овогодишњем буџету за то је издвојена сума од чак 1,2 милијарде динара. Синдикат
српске полиције сматра да би
било много боље да се тај новац искористи за рад форензичара и криминалистичких
техничара.

У СРЕДУ УЈУТРО

Удес на новом путу
за Београд
Магла, смањена видљивост и
клизав коловоз били су највероватнији узроци троструког удеса који се догодио у
среду, 25. јануара, на новом
путу Панчево–Београд. Право је чудо да у удесу није би-

ло повређених, с обзиром на
то да су се најпре сударили
цистерна и камион, после
чега је један аутомобил ударио у возило којим су саобраћајци дошли да би обавили увиђај.

Младић који је пуцао
и убио након што су
га два лица напала
пиштољима,
ослобођен и
проглашен невиним
Слична одлука донета
и прошле године
Уколико неко упери пиштољ у
вас или почне да вас удара њиме, имате право да пуцате у
нападача да бисте се одбранили и нећете бити осуђени.
Овакав закључак се намеће
после ових дана објављене
другостепене пресуде београдског Апелационог суда која се
односи на случај из 2007. године. Бранећи се од напада
једног лица и његовог брата у
београдском кафићу, оптужени Александар Пајовић успео
је да извуче пиштољ који је
имао код себе, да испали три
метка у нападача, убије га на
лицу места и на тај начин отклони претњу по свој живот.
У првостепеној пресуди коју
је донео београдски Виши суд
оцењено је да је Пајовић био у
више него тешком положају и
да је претња по његов живот била стварна. Наиме, покојни
младић је прво прислонио Пајовићу пиштољ на главу, а онда
му се у нападу придружио и његов брат, који је Пајовића ударао другим пиштољем по глави.
Због тога су судије које су
донеле првостепену пресуду
оцениле да је нападнути био

изузетно уплашен за свој живот, као и да се налазио у стању сужене свести и повишене
афективне напетости. У таквој
ситуацији, закључиле су судије, његове могућности да схвати тежину оног што је урадио
и да управља својим поступцима биле су знатно сужене,
па је зато оно што је урадио
окарактерисано као нужна одбрана.
На седници одржаној крајем децембра прошле године
Апелациони суд је потврдио
првостепену пресуду и одбацио жалбу Вишег тужилаштва.
На основу тога, Александар
Пајовић је у потпуности ослобођен и проглашен невиним.
Подсећамо, Апелациони суд
у Београду је прошле године
ослободио и пензионисаног

мајора Војске Србије Дражена
Пожара, који је био оптужен
да је у самоодбрани убио два
лица.
Они су заједно с још четири
младића седели неколико сати у Пожаревој кафани, да би
после тога одбили да плате рачун и изашли напоље. Када је
он пошао за њима и успео да
их стигне, њих шесторица су
га напали, брутално претукли
и нанели му тешке повреде.
Због тога је, у интензивном
страху за живот, извукао пиштољ, пуцао у двојицу нападача и усмртио их на лицу места, након чега су остали побегли. Не само да је Апелациони
суд ослободио Пожара кривице него га није оптужио ни за
то што је носио пиштољ без
дозволе.

Иако ова два случаја наговештавају да су наше судије коначно почеле да толеришу
право нападнутих да ватреним
оружјем бране своје животе,
један други случај говори да
промена свести о нужној самоодбрани још увек иде споро.
У једном од београдских судова почело је суђење Сашку
Богеском, младићу који је у самоодбрани напао ножем лопова након што му је он у касним
вечерњим часовима ушао у
стан. Иако је Богески такође
био у стању интензивног афекта и страха и притом бранио не
само свој живот већ и супругу,
двоје мале деце и неповредивост стана, јер је лопов имао
код себе хладно оружје, судије
су то оцениле као прекорачење
нужне одбране!?

ДО ПОЧЕТКА ИДУЋЕГ МЕСЕЦА

У току упис у војну евиденцију
У јануару је почео упис у војну евиденцију младића рођених 1999. године, седамнаестогодишњака који ће постати
пунолетни ове године, и оних
који нису раније испунили
војну обавезу.
Лица која спадају у неку од
ових категорија треба да се јаве
до почетка фебруара територијалним јединицама Министарства одбране у својим градовима, сваког радног дана од 9 до
15 сати, и да са собом понесу
личне карте. Aко их немају, довољно је да покажу неки други
документ на основу којег ће
моћи да докажу свој идентитет.
Младићи који живе у иностранству ову обавезу могу извршити у нашим амбасадама.
Онима који не заврше тај посао до истека рока, биће упућене

опомене на кућне адресе и доћи
ће под удар члана 126. Закона о
војној, радној и материјалној
обавези. То значи да неће моћи

да добију потврду на основу које могу боравити у иностранству, а постојаће и могућност
да им буду изречене казне од

10.000 до 50.000 динара или
казна затвора до 60 дана.
Уписивање у војну евиденцију код многих је изазвало страх
и навело их на сумњу да је реч о
сачињавању спискова на основу
којих ће се позивати на служење војног рока. Тим поводом
Министарство одбране је саопштило да су те сумње неосноване, јер је редовна војна обавеза
пре четири године укинута и
постала је добровољна.
У складу с тим, предвиђена
је могућност да се они који то
буду хтели, после уписивања у
војну евиденцију, пријаве за
добровољно служење војног
рока. То би им омогућило да
касније напредују у професионалном саставу Војске Србије
и да заснују стални радни однос.

ИЗНЕНАЂУЈУЋА ОДЛУКА

Пошта купила панцирне прслуке
Јавно предузеће Пошта Србије потписало је крајем прошле
године уговор с једном приватном фирмом из Београда о
куповини панцирних прслука
за своје запослене.
Уговором је предвиђено да
панцири морају да задовоље
неке услове. Између осталог,
да се могу носити испод радне
одеће и да испуњавају одређене стандарде када је реч о отпорности на метке.
У уговору који је та приватна фирма објавила на свом
сајту пише и да су пробе панцирних прслука односно њихово упуцавање извршени у
стрељанама Безбедносно-информативне агенције и да су

припадници те службе позитивно оценили прслуке. Захваљујући томе приватна
фирма која их је испоручила
добила је атест од БИА.
На сајту фирме која је продала панцирне прслуке Пошти
може се прочитати да они пружају поуздану заштиту од метака калибара „лугер 9 милиметара” и „.44 магнум ремингтон” и да су урађени по највишим међународним стандардима.
Пише и да су лаки и удобни
за ношење, да не сметају корисницима и да су доступни у
свим величинама. У информацији о њиховим карактеристикама није наведена цена,

али је остављен број телефона
на који се заинтересовани могу јавити.
У информацији о куповини
панцира наведено је и да их је
Пошта набавила за раднике
обезбеђења те фирме. Зашто је
то учињено, није јасно, с обзиром на то да су до сада најугроженији радници у Пошти
Србије били поштари. Они су
често били жртве напада наоружаних пљачкаша који су им
отимали новац и торбе.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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СЕЛА ЗАСАД НЕСЛАВНО ПРОШЛА У ОВОГОДИШЊЕМ БУЏЕТУ?

ДА НИЈЕ ЗАПОЧЕТИХ ПОСЛОВА,
БИЛО БИ „МРТВО МОРЕ”
Омољичка канализација
једна од ретких већих
инвестиција
Све очи упрте
у ребалансе
Већина одборника Скупштине
града Панчева крајем протекле године донела је одлуку о
томе како ће бити распоређен
новац грађана који су их за то
„овластили” на последњим изборима.
Својим гласовима у томе су
битно утицали и становници
девет села, па је увек занимљиво видети колики ће део
буџетског колача бити усмерен ка руралнијим срединама.
Некад је тај новац до њих стизао преко месних заједница, које су саме одређивале у шта ће
инвестирати. То време је, нажалост, прохујало, па сада представници месних скупштина
могу само да сугеришу, али коначан суд доносе градски оци.
А рекло би се да они ове године нису били наклоњени селима, јер су им доделили мршаве износе. Оно што боде
очи, тачније уши, јесте да је, за
разлику од неких претходних
година, све ћутке прихваћено.
Покрајина донекле спасава
ствар
Увек се поставља питање шта
ће и колико бити инвестирано
у сеоску инфраструктуру, а
улагање у њу се у великој већини села и даље се сматра насушном потребом. Не рачунајући
неке заостале прошлогодишње
послове и наставак омољичке
канализације, засад готово ништа озбиљно није испланирано. Засад, јер се људи који воде
села надају да би након неких
наредних ребаланса буџета ситуација морала да буде промењена у њихову корист.
Као што је речено, у Омољици
ће бити настављена изградња
канализације, пре свега зато

што је за тај капитални посао,
путем конкурса, Покрајина
предвидела двадесет милиона
динара. Због тога је Град морао да, у виду учешћа, одобри
упола мању суму.
Када је реч о финансирању
војвођанске власти, треба навести и то да је Старчевцима одраније на располагању остало, такође, двадесет милиона за трећу
фазу уређења Трга неолита, тачније за наткривање пијаце.
У још неким селима биће
настављени започети радови,
за које је новац обезбеђен лани. По том основу уређиваће и
(наткриваће) пијаце и Јабучани и Глогоњци, који ће заједно
с Новосељанима и Ивановчанима поделити двадесетак
милиона за изградњу капела.
По око девет милиона сачувано је за израду техничке документације и радове на поњавичком мосту на путу од Брестовца ка „Јабуковом цвету”,
као и за ћуприју на Наделу која спаја Омољицу и Иваново.
Познато је и да ће Новосељани добити пет милиона за
постављање еко-чесме, а Качаревци милион за аутобуско
стајалиште.

Старчевцима и Омољчанима предстоји и израда пројектне документације за изградњу спортских хала и бициклистичке стазе која би повезала та два места.
Биће улагања у амбуланте у
Брестовцу и Глогоњу, где се
очекује још неколико инвестиција – наставак реконструкције водоводне мреже, затим коначни завршетак објекта Дома
културе, као и измена програма комасације, за шта је предвиђено нешто више од пола
милиона.
Јабука четири пута „јача”
од Новог Села
Месне заједнице ће на своје
текуће рачуне директно добијати само средства у виду текућих трансфера, који се од села
до села крећу између два и
осам и по милиона динара.
Баш толико ће током године
припасти Јабучанима, највише због „претеклих” милион и
осамсто педесет хиљада динара од донације НИС-а за уређење једне улице.
Други су Старчевци, који за
функционисање Месне заједнице имају око седам и по милиона; следе Качаревци с нешто

више од шест и седамсто, па
Доловци са око шест, а на рачун
Ивановчана слиће се преко пет
и по милиона. За разлику од
пређашњих времена, када је
најмање панчевачко село имало и најмањи буџет, сада се то
битно променило. Непознати су
разлози, али будући да једино
Иваново нема комунално предузеће, у тај износ улазе и зараде
запослених на одржавању јавних површина и гробља.
Омољчани ће полагати право на четири милиона и четиристо хиљада; Глогоњци ће
имати три милиона и двеста
педесет хиљада, Брестовчани
– два и по милиона, а на самом зачељу поново је Ново Село, с једва нешто преко два. И
опет је нејасно по ком то критеријуму, ако се зна да је то
место треће по величини.
Пут села ове године новац
из градске касе (углавном за
плате и основне трошкове)
ићи ће и школама, амбулантама, домовима културе, комуналним предузећима...
Да ли су запослени у наведеним установама задовољни
салдом, потпуно је депласирано питање...

ПЛЕМЕНИТИ НОВОСЕЉАНИ СПРЕМАЈУ АКЦИЈУ

За помоћ породици Крајњан
И Новосељани се, попут становника неких других места,
спремају да организују хуманитарну акцију како би помогли суграђанима којима је то
преко потребно. Овог пута пажња је усмерена на трочлану
породицу Крајњан у Улици 7.
јула број 12.
У тој оронулој кући, без
прихода, подршке родбине и
било какве друге редовне помоћи, живи болесна мајка са
два малолетна сина. Отац Ми-

рон Крајњан преминуо је пре
више година и деца га се једва
сећају, а притом је најстарији
син морао да напусти огњиште, јер је све четворо живело
у једној соби, с обзиром на то
да се остатак зграде срушио.
Од преостале двојице, млађи је ученик виших разреда
новосељанске основне школе,
а старији, Јонел, похађа средњу машинску школу у Панчеву. Као скроман, тих, озбиљан
и вредан, већ одавно је постао

глава породице. Поред тога
што је изузетан ђак, активан је
и у Великом народном оркестру Дома културе, у којем,
иако самоук, одлично свира
трубу. То му је омогућило да
заради понеки насушни динар
наступајући с локалним дувачким оркестром.
Због свега тога комшије и
пријатељи Крајњанових, као и
чланови оркестра Дома културе, моле племените Новосељане и све друге хумане особе

да у недељу, 29. јануара, у 18
сати, дођу у малу салу Дома
културе ради договора о начину помоћи овој породици, коју
је опхрвала тешка немаштина.
Иако би у данашња сурова
вре ме на мно ги окре ну ли
главу на другу страну, организатори верују да има довољ но љу ди спрем них да
отворе срце.
Све подробније информације о томе могу се добити на број
телефона 060/56-55-590.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница је с Друштвеним
водопривредним предузећем
„Тамиш–Дунав” договорила
скорашњи наставак радова
на главном колекторском
каналу, почев од Улице Моше Пијаде, преко Млинске и
Жарка Зрењанина, до Улице
Вука Караџића.
Банатско Ново Село: Комшије
и пријатељи породице Крајњан, као и чланови оркестра
Дома културе, моле племените Новосељане и све друге хумане особе да у недељу, 29. јануара, у 18 сати, дођу у малу
салу Дома културе ради договора о начинима да се помогне поменутим људима. У тој
установи ће у уторак, 31. јануара, у 17 сати, почети серијал
предавања за пољопривреднике. ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева је на
јавном надметању, по цени од
708.000 динара, продала једну
новосељанску парцелу површине шест ари.
Долово: Дом културе биће у
петак, 27. јануара, од 16.30,
домаћин прве светосавске
академије у том месту, коју
организују Велика и Мала
црква, у сарадњи са основном школом. Лазар Пејчић
учествоваће идућег викенда
на Сајму пиротске пеглане
кобасице. Биљана Пејчић
освојила је треће место на
недавно одржаној делиблатској „Пихтијади”.
Глогоњ: Хумористичка представа по тексту списатеља
Илије Бетинског под називом
„Конкурсијада у Кикиригији”
изведена је у недељу, 22. јануара, у Дому културе. Та установа обележиће у петак, 27. јануара, славу Свети Сава. Представници ДВП-а „Тамиш–Дунав” тражили су од Месне заједнице листу приоритетних
радова које би изводили током
предстојеће сезоне.
Иваново: У Дому културе трају радови на постављању изолације на трећини укупне површине плафона у малој сали.

Јабука: Скупштина Месне
заједнице је једногласно, с
тринаест гласова за, донела
одлуку о усвајању овогодишњег финансијског плана.
Након дужег времена састанку је присуствовала и
директорка ЈКП-а „Водком”, а однедавно на тој
функцији је Ивана Ивановски. Због великог мраза и
даље се одлажу радови на
реконструкцији
пешачке
стазе поред школе, за шта је
новац обезбедила компанија
НИС. Пројекција филма под
називом „Santa Maria della
Salute” одржана је у понедељак, 23. јануара, у великој
сали Дома културе.
Качарево: Удружење жена
„Етно-кутак”, у сарадњи с
Комисијом за здравствена и
социјална питања месне
скупштине и основном школом, обезбедила је инвалидска колица за седмогодишњег Алексу Дракулића, која ће му бити предата у суботу, 28. јануара, у 12 сати, у
свечаној сали. Истог дана од
17 сати биће изведена хумористичка представа по тексту списатеља Илије Бетинског под називом „Конкурсијада у Кикиригији”.
Омољица: Светосавска академија одржана је у организацији школе у четвртак, 26.
јануара, у Дому културе.
Зимска школа за пољопривреднике почеће у суботу,
28. јануара, у 18 сати, а наредно предавање биће одржано у исто време у понедељак, 30. јануара.
Старчево: Скупштина Месне
заједнице приредиће састанак на тему пројектовања будуће спортске хале. Друштво
пчелара ће у недељу, 29. јануара, од 11 сати, у свечаној
сали Месне заједнице приредити предавање на којем ће
Жарко Степановић говорити
о апитерапији – научној дисциплини која се бави применом пчелињих производа
у очувању човековог здравља
и његовом лечењу.

САНКАЊЕ У ДОЛОВАЧКОЈ РАВНИЦИ

Кад снег покрије брег

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ У СТАРЧЕВУ

О матицама, трутовима и Новом Зеланду
Као што је већ познато, старчевачки пчелари никад не посустају, чак ни упркос екстремно ниским температурама,
па су тако након краће и неизбежне божићно-новогодишње
паузе наставили серијал предавања еминентних стручњака.
Овог пута је у среду, 18. јануара, у крцатој свечаној сали Месне заједнице, докторанд пче-
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Јордан
Филиповић

ларства Слободан Долашевић
говорио о значају квалитета матица и трутова и о томе како их
правилно оценити и унапредити производњу.
Овај млади стручњак из
Жаркова познат је и као добар
познавалац прилика у вези с

пчеларањем на Новом Зеланду, у последње време веома
интересантном нашим медарима, с обзиром на то да је тамо провео једну сезону бавећи
се репродукцијом матица.
– Основна разлика је у томе
што је тамо све подређено би-

знису и игри великих бројева,
па готово да нема произвођача
испод хиљаду кошница. Када
је реч о ангажовању наших
људи, од њих је тражено да,
пре свега, буду добри организатори посла. У то, рецимо, не
спада врцање меда, за шта постоје специјализоване фабрике. Држава на разне начине
системски штити пчеларе, као
на пример од недопустивог
фалсификата воска у сатним
основама. Што се тиче меда,
најзаступљенији је онај од беле детелине, а најскупљи – од
мануке, чија цена може достићи и неколико стотина долара
по килограму – навео је Долашевић.

Малишани из Долова, али и
они мало старији, уживају
ових зимских снежних дана
санкајући се на својим брдашцима.
Долово је познато по многим специфичностима, а међу њима су и брегови и долине који доминирају самим
селом и његовом околином.
Иако у равници, ово место
обилује заталасаним, атипичним крајолицима, који
су занимљиви у свако доба
године, а нарочито у зимским данима. Још кад брегове покрије снег, они постају
права мала идила.

Село је готово са свих
страна опасано брежуљцима
погодним за санкање, али један је посебно популаран.
Када падне добар снег, Дзикалов брег постаје место окупљања клинаца и клинцеза,
али и њихове старије браће и
сестара, па чак и родитеља, и
то из готово свих крајева села. Стрми прашњави пут од
стотинак метара који спаја
два дела села током сувих
дана људи обично избегавају
управо због оштрог нагиба, а
када падне снег, он добија
своју праву намену.
Н. Р.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 27. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт метал/панк бенда „Мортал комбат” из Београда.
Гост концерта биће бенд „Јорговани”.
Субота, 28. јануар, 18 сати, дворана Културног центра:
концерт плесног клуба „Балерина”.
Субота, 28. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „Бас и стега”. Као специјални гости наступиће бенд „Transeen” и Сана Гарић.
Субота, 28. јануар, 21 сат, кафе „Купе”: хуманитарни концерт „Свим срцем за Владимира”. Наступиће бендови „Београдски синдикат”, „Период” и „Second Hand”.
Понедељак, 30. јануар, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: „Зимски концерт” ученика клавира спец. проф. Марије Лигети Балинт. На репертоару ће бити дела Ј. С. Баха, В.
А. Моцарта, Р. Шумана, Ф. Шопена и других композитора.

Књижевност
Уторак, 31. јануар, 18 сати, просторије Књижевног клуба
„Прота Васа Живковић” (Димитрија Туцовића 74): поетско
вече чланова клуба.
Четвртак, 2. фебруар, 17.30, читаоница Градске библиотеке: представљање књиге „Триптих за генија” Владимира
Меденице. О књизи ће говорити режисер, књижевник и колумниста Драгослав Бокан и аутор.

Тематски програм
Петак, 27. јануар, 18 сати, дворана Културног центра: Светосавска академија.

Изложбе
Четвртак, 2. фебруар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе ликовног салона „30 x 30” Културног
центра Зрењанина. Поставку чини избор радова аутора из
Србије, БиХ, Црне Горе, Словеније, Турске, Словачке, Аргентине и Италије пристиглих на ликовни конкурс „30 х 30” за
2016. годину.

ЗА СВЕОБУХВАТАН РАД

Повеља „Еминеску”
Валентину Мику
Панчевачки писац и новинар Валентин Мик један је
од овогодишњих добитника
повеље „Еминеску” за „свео бу хват ни рад на по љу
књи жев ног ства ра ла штва,
као и због до при но са у
области новинарства”, како
се наводи у саопштењу. Награда се додељује у оквиру
тра ди ци о нал не ма ни фе стације „Dragul meu Emin”,
ове године одржане деветнаести пут и посвећене румунском песнику Михају
Еминескуу, а чији је организатор Културно књижевно друштво „Tibiscus”.

Петак, 27. јануар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛИКОВНИ ТРГ – ПУТУЈУЋИ АТЕЉЕ

РАДОВАЊЕ ЖИВОТУ И ЛЕПОТИ
Изложено више
од четрдесет радова
у Дечјем културном
центру
Уметници стварали
и преносили своја
искуства најмлађима
Манифестација „Ликовни трг
– путујући атеље 2016”, којој
су претходиле радионице одржаване током прошле године,
крунисана је изложбом, која је
отворена у петак, 20. јануара, у
Дечјем културном центру.
Више од четрдесет радова
деце узраста од две до седам
година инспирисано је четрдесет шестим Салоном уметности и темом шестог међународног Бијенала уметничког
дечјег израза (БУДИ) – „У врту
различитости”. С малишанима
је радило петнаестак панчевачких сликара и ликовних педагога. Уметници, чија су дела
такође изложена, с њима су
разговарали, цртали, сликали,
преносили им своја искуства...
– Деца у себи имају ту клицу
уметности, лепоте, радовања
животу и свету око нас, а ми им
помажемо да каналишу своје
искуство и да на лакши и једноставнији начин долазе до занимљивих решења која им пружа
уметност која има толику ширину да плени свако људско биће. Организовали смо им посету четрдесет шестом Салону
уметности како би видели слике

Деца уметници са својим менторима
и не би ли се, можда, оплеменили на тај начин. Ми, аутори
тих радова, разговарали смо с
њима о сликама, они су постављали питања и заједно смо тумачили и анализирали наше
радове. На основу тога су бирали шта им се допало и транспоновали кроз свој ликовни језик
та дела, своје доживљено искуство пренели су на папир. Чаробни су нам и занимљиви њихови цртежи инспирисани нашим радовима. Деца су спонтана, „чиста”, једноставна, искрена и неоптерећена илузијама и

очекивањима – објашњава сликар Емил Сфера.
Он је истакао да је важно и
да деца упознају праве уметнике, сликаре, ликовне педагоге који живе у њиховом граду и да с њима комуницирају.
Пројекат „Ликовни трг” започет је 2009. године. Претходних
година теме сликарских радионица биле су: шах, животиње,
биљни и животињски свет... Деца су стварала на разним локацијама у граду – на трговима,
улицама, на отвореном, у галеријама, Народној башти – заједно

са уметницима који су чланови
Удружења ликовних уметника
„Светионик”, које је и организатор манифестације.
– „Ликовни трг” је замишљен као манифестација на
отвореном, где уметници цртају, сликају и симултано раде с
децом, демонстрирају своје умеће и тако едукују децу о ликовном, сликарском процесу, о начину сликања и цртања – рекла
је Јелена Лалић, председница
удружења „Светионик”.
Пројекат је суфинансирао
Град Панчево.

СЛИКЕ ЈЕЛЕНЕ БАДЊЕВАЦ РИСТИЋ У ЗЕМУНУ

„КАМЕРАТА” У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Мотиви Београда
и Панчева

Бисери класичне музике
за гудачки оркестар

Ова награда припала је
још петорици писаца, новинара и сликара из Србије и
Румуније, а додела је уприличена у суботу, 21. јануара,
у Уздину.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Збогом, прошлости”
Деби Макомбер
Дирљива прича о љубави и
искупљењу и о храбрости
двеју жена које се заклињу
да ће заборавити прошлост
и без страха следити своје
срце.
Када Никол открије да
јој је муж био неверан, руше се све њене илузије о
савршеном животу. Док је
окупирана бригом за свог
синчића Овена и обавезама око новог посла, Никол
упознаје помало неуглађеног и необично искреног
Рока. Баш када њихова веза почне да се развија, њен
бивши ставља све на коцку
како би је поново освојио.
Лин је деценијама игнорисала преваре свог мужа,
али сада је решила да стави
тачку на свој брак, подстакнута Николином снагом.
Док волонтира у школи, упознаје Николаја, шармантног,

У галери ји Дома ва зду хопловства „Икар” у Земуну у
уторак, 17. јануара, отворена
је изложба слика Јелене Бадњевац Ристић. Поставку чине
пејзажи и панораме на којима су познати мотиви Панчева
(из Народне баште, с тамишког
кеја...) и Београда (Саборна црква, Храм Светог Саве, Кале-

мегдан...). Јелена Бадњевац
Ристић је до сада имала 29
самосталних и више од двеста групних изложби у земљи
и иностранству, учествовала
је у многим колонијама и добитница је бројних признања.
Члан је СУЛУВА и Удружења
ликовних уметника „Светионик”.

Композиције Грига, Елгара и
Бритена, које се сматрају бисерима класичне музике за гудачки оркестар, из доба романтизма, извео је камерни
оркестар „Камерата” на концерту одржаном у уторак, 24.
јануара, на малој сцени Културног центра. Иако панчевачка публика често има прилику да га слуша, сала у којој
наступа увек је пуна. А да се
публици допада репертоар и

начин на који овај оркестар
свира класичну музику, говоре и дуги аплаузи на крају
концерата. Овог пута је на бис
извео Гершвинову композицију „Sumertime”.
Камерни оркестар „Камерата” основао је Сретен Јовић
2010. године. До сада је имао
више од четрдесет концерата,
највише у нашем граду, а свирао је и у Коларчевој задужбини и Новосадској синагоги.

КОНЦЕРТ ВИОЛИНИСТКИЊЕ ИВАНЕ ИВАНИЋ

Успешан први солистички наступ
талентованог пекара из
Украјине. Иако жели да избегне компликације које са
собом носи свака романтична веза, Лин је ипак тешко да
одоли Николајевом отвореном удварању – све док неочекивани догађај не стави
њену одлучност на пробу.

Два читаоца који до среде, 1. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта то може партнера навести да деценијама трпи
преваре?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Збогом, прошлости” Деби Макомбер. Најзанимљивије
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Први солистички концерт виолинисткиње Иване Иванић, ученице завршне године средње музичке школе „Јован Бандур”, у
класи професорке Санеле Благојевић, одржан је у уторак, 24. јануара, у сали те образовне установе. Њен наступ је на клавиру
пратила професорка Невена Рачић. Сала је била тесна за бројне
поштоваоце класичне музике,
али и младе виолинисткиње.
Извела је композиције Моцарта, Баха, Хачатурјана, Донта, Паганинија и Де Фаље, које
припрема и за пријемни испит на академији у Братислави.
Са пет година је кренула у музичко забавиште, а са седам је
почела да свира виолину.

– Својим талентом и преданим радом стекла је висок ниво

образовања, а уједно и све речи похвале нас колега који

смо с њом радили и учествовали у њеном образовању и
напредовању. Изузетно је
свестрана и даровита особа.
Желим јој пуно успеха у даљем усавршавању и много
лепих концерата у будућности – искрена је професорка
Благојевић.
Ивана Иванић је учествовала на бројним републичким и
на неколико иностраних такмичења из виолине, али и из
солфеђа, теорије музике, камерне музике... Вођа је оркестра СКПД-а „Ђетван”, с којим је такође постигла изванредне успехе, а певала је и у
хору ПСЦПД-а. Радо свира на
хуманитарним концертима.
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КОНЦЕРТ БЕНДА „БУЧ КЕСИДИ”

ПРЕДСТАВИЛИ ПРВИ АЛБУМ
Љубавне песме,
пуне емоција
и несигурности
Нови спот за месец
дана
Деби-албум панчевачког бенда „Буч Кесиди” – „Посесивно-оспулсивни хоспул”, у издању
„Лампшејд медија”, представљен је у петак, 20. јануара, у
дворани „Аполо” Дома омладине. На концерту су се као гости представили пријатељски
бендови из Београда – „Визељ”
и ППТ, као и „Млади Џек” из
Панчева, који је такође недавно објавио свој први албум.
Рокенрол трио који чине
Лука Рацић (гитара и вокал),
Зоран Зарубица (бубањ и вокал) и Ален Душ (бас-гитара и
вокал) почео је да свира 2014.
године. Од самог почетка они
стварају ауторску музику, коју
и публика и критичари добро
прихватају.
– Знамо се јако дуго, најбољи смо другари. Лука Рацић је
дошао на идеју јер је имао гомилу текстова, а ја сам помогао својим певљивим рефренима и тако смо формирали
бенд. Прво смо „избацили” демо-албум пре две године, а помогли су нам другари из „Љубичица”, односно њихов продуцент – објашњава Зарубица.
Занимало нас је шта представља назив албума. Зоран
Зарубица је објаснио да је у
питању игра речи и дислектичан испад.

– Лукини текстови су љубавни, из првог лица, несигурни,
описују стања која се дешавају
у његовој глави, и то не може
другачије да се објасни него као
некакво трагање за емоцијама
којих је жељан, па испада да је
посесиван – објашњава он.
„Буч Кесиди” публика препознаје по добрим спотовима, чија је премијера увек била на
МТВ-у. Кажу да појављивање на
телевизији не гарантује успех,
али да је то ипак лепа и битна
ствар. Публика може да очекује
нови спот већ за месец дана.
– Веома је тешко доћи до
публике, јер ако само избациш

албум, не можеш ништа да постигнеш. Начин на који ми
привлачимо фанове су спотови.
Трудимо се да сваки спот изгледа карактеристично и атрактивно како би га „зграбило” и песму послушало што више људи. Спот мора да изгледа јако
добро. Први нам је био за песму „Ја имам план”, који је
цео рађен из једног кадра.
Други, за песму „Пола пет”,
радила нам је Сташа Букумировић, а глумили су Јасмина
Вечански и Александар Срећковић Кубура – то је најозбиљнији спот који смо до сада
снимили. За трећи, којим смо

најавили овај албум, идеју је
имао басиста Ален Душ, који
га је и режирао, а помогло нам
је много наших другара – прича Зарубица.
Бенд је до сада свирао на
многим престижним фестивалима, као што су „Егзит” у Новом Саду и „Арсенал фест”,
„Berlin Music Fest Munchen” у
Крагујевцу, а сарађивао је с
групама „Јарболи”, „Штутгарт
он-лајн”, „Артан Лили”... За наредни период његови чланови
планирају више свирки у Панчеву и Београду, желе да обиђу
целу Србију, а да се потом упуте и у земље бивше Југославије.

ФОТОГРАФИЈЕ РАЈКА Р. КАРИШИЋА

у свакодневном животу и свима доступна кроз мобилни телефон, али да је све мање добрих фотографија, а сваки Каришићев рад је уметничко дело и права визура.
Сфера је и сам имао прилику
да два пута борави у Хиландару

и ужива у лепотама тог манастира.
– Хиландар је једна ризница, то је духовна академија
српског народа. Хиландар се
пише великим словима. Лепо
је то што га представљамо уочи
славе Свети Сава. Свети Сава и

Свети Симеон запалили су молитвену свећу за српски народ
пре више од 800 година и та
свећа и даље гори. То је стална, непрекинута молитва која
траје и данас и трајаће вековима – прича Сфера.
Рајко Р. Каришић је фотографијом почео да се бави док
је био студент Машинског факултета у Новом Саду. До сада
је имао преко 60 самосталних
изложби, а његови радови су
били заступљени и на више
стотина колективних изложби
у земљи и иностранству. Члан
је УПИДИВ-а, УЛУВ-а и УЛУПУДС-а, Уметничког братства
манастира Добрун и УНС-а.
Издао је 97 фото-монографија
и деветнаест мини-монографија посвећених нашим најпознатијим црквама и манастирима СПЦ. Добитник је више десетина награда и признања.

СКУЛПТУРЕ ГОРСКОГ КАБАДАЈЕ

Емоције кроз време
Изложба скулптура Горског
Кабадаје отворена је у петак,
20. јануара, у кафеу „Галерија”.
Изложен је део радова из десетогодишњег циклуса „Емоције
кроз време”, неких који су инспирисани дечачким и младалачким данима – прслук са два
лица који је био популаран у
деведесетим (означава немаштину); лего коцка која га подсећа на игру из детињства; метак који не убија, већ из њега
излећу „шарени кликери” и
„звездана прашина”...
Кабадаја планира да ове године, у јуну, организује десе-

Стране припремила

Милица
Манић

тодневну колонију за вајаре у
Глогоњу, где и живи. Каже да
је глину од које се прави цреп и
цигла набавио приликом учешћа на интернационалном
симпозијуму скулптуре великог

формата „Тера” из Кикинде.
План му је да учесници буду
уметници из земаља бивше Југославије и да oбнови чувену
„Панчевачку изложбу југословенске скулптуре” (ПИЈС).

„Семпер идем”
Ђорђа Лебовића
„Семпер идем” је књига о
детињству, која се може читати као породични роман,
али и као мемоарски спис,
којим се познати драматург
и сценариста Ђорђе Лебовић, постхумно, представио
као велики мајстор модерне реалистичке прозе.
Премда за живота познат
превасходно као драматург
и сценариста, Лебовић је
писао и новеле и објављивао их у часописима шездесетих и седамдесетих година XX века. Oпус магнум
Ђорђа Лебовића, по оцени
критике, представља управо ово његово тестаментарно дело, роман-хроника о
детињству у Краљевини Југославији уочи Другог светског рата, који је и због особеног пишчевог стила и
оригиналног поступка, као
и због теме и њене књижевне транспозиције, препознат као канонско дело савремене српске књижевности. Испричан из перспективе дечака који посматра

Његови пријатељи вајари би
радили техником старог начина моделовања употребних
предмета, онако како „плету”
и „зидају” у Злакуси поред
Ужица, али и онако како раде
у центру за ликовну и примењену уметност „Тера”. По завршетку колоније радови настали у њој, али и друга дела
учесника, треба да буду изложени на више места у граду.
Горски Кабадаја је дипломирао на „Accademia di Belle Arti”
у Венецији, у класи професора
Андреа Грасија, а магистрирао
у класи професора Ђузепа ла
Бруна. Добитник је прве награде на конкурсу за скулптуру у
мермеру, која је постављена на
једном кружном току у Венецији. Имао је неколико самосталних изложби.

приближавање „Великог Суноврата” – ширење нацизма
у својој околини колико и у
Европи – писац је у виду
имао паралелу између ондашњег лудила и рата који
је у Југославији букнуо деведесетих година прошлог
века. У рату је изгубио четрдесет чланова своје породице, а сам је, као четрнаестогодишњак, прошао пакао
Аушвица.

Два читаоца који до среде, 1. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Због чега је важно памтити злочине из Другог
светског рата?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Семпер идем” Ђорђа Лебовића. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

Хиландар који волим
Изложба фотографија „Хиландар који волим” Рајка Р.
Каришића отворена је у понедељак, 23. јануара, у фоајеу
Културног центра.
Аутор је посетио манастир Хиландар тридесет девет пута и нада се да ће тај број бити још већи.
Каже да се сваки пут враћао с великом ризницом светлописа, фото-записа, па се данас на његовим
хард-дисковима налази око
50.000 фотографија посвећених
Хиландару и другим манастирима на Светој гори. Често му је тешко да направи одабир за изложбу. Овом поставком желео је да,
кроз своје радове, прикаже српско царство на Светој гори у више
сегмената, па посетиоци могу видети портрете монаха, екстеријере и ентеријер, Тројеручицу, трпезарију Светог Саве која је у изворном облику и дан-данас...
Сликар Емил Сфера каже да
је фотографија данас присутна

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

избор МОЈ

За љубитеље
тврђег звука
Селена Симић,
бубњарка и комуниколог
АКТИВНОСТ: Сви ми у животу наилазимо на различите
препреке и изложени смо
свакодневном стресу. Неки
људи се против тога боре
спортом, неки другим хобијима, а ја сам се одлучила за
свирање бубњева. Већ десет
година свирам тај инструмент у различитим метал,
рок и панк бендовима. Неки
од њих, с којима тренутно наступам, јесу женски – „Немезис” и „Вибратор у рикверц”,
као и панчевачки панк-рокабили бенд „Гоутмер” („Goatmare and the Hellspades”). Ни
сама нисам свесна када се и
зашто тачно појавила та идеја о свирању бубњева. Претпостављам да ме је увек привлачила енергичност тог инструмента, као и чињеница
да си током музицирања активан и психички и физички.
За савладавање основа свирања бубњева није потребно
превише времена, зато бих
свакој девојци и сваком момку препоручила да се упусти у
сличну авантуру и опроба у
музичким водама.

провлачи кроз филозофију
западног света. Гледање овог
филма, као и „Матрикса”,
много је интересантније и
провокативније ако прочитате Платонову „Пећину”,
„Медитације о првој филозофији” Ренеа Декарта и „Симулакруме и симулације”
француског филозофа и социолога Жана Бодријара.
Овај филм препоручујем
свим љубитељима научне
фантастике, као и онима који воле филмове с неочекиваним заплетима у наративу.

ФИЛМ: Сви они којима се
свидела трилогија „Матрикс”, треба да погледају
филм „Тринаести спрат” редитеља Јозефа Рузнака. Рађен је по истоименој књизи
писца Данијела Ф. Галуја.
Радња филма смештена је у
деведесете године прошлог
века и на веома узбудљив начин се бави питањем наше
стварности и идејом о томе
да живимо у рачунарски симулираном свету. Рузнак је
веома успешно екранизовао
идеју која се још од антике

МУЗИКА: У последње време
најчешће слушам осми студијски албум „Легије хаоса”
шведског метал бенда „Арч
енеми”, који одушевљава
комбинацијом мелодичних
гитарских рифова и енергичне ритам-секције. Оно
што је најкарактеристичније за овај албум, јесте снажна и директна лирика. Напомињем да оваква музика,
као и овај музички албум,
није за свакога, већ да ће више пријати љубитељима
тврђег звука.
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УПОЗОРЕЊЕ НАДЛЕЖНИХ

ПОВОДОМ УВЕЋАНИХ РАЧУНА ЗА СТРУЈУ

Шетња по Тамишу
није безбедна

ДРУГА „ГРЕШКА” ЗА ТРИ ГОДИНЕ

Градски штаб за ванредне ситуације обавештава грађане да
ледени покривач који се формирао на водотоцима Тамиш
и Надел, у парку природе Поњавица и на Пескани није безбедан за шетњу и клизање.

Комунална полиција редовно ће обилазити терен и
обавештавати грађане да поштују правила понашања у
зимском периоду како не би
угрозили ни своју ни туђу
безбедност.

АКТИВНОСТ СРПСКО-РУСКОГ ДРУШТВА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Организовали шаховски
турнир за најмлађе
Огњен Петронијевић и Илија Вуковић победници су турнира у шаху који је недавно
одржан у Основној школи
„Васа Живковић”, у организацији Друштва српско-руског пријатељства „Доситеј
Обрадовић” и Шаховског
клуба „Аљехин”.
Поред најбоље пласираних,
награђен је и Андреј Добричан зато што је освојио треће
место, а такмичио се иако
има само четири године. Најбољима је признања уручио
некадашњи познати
новинар РТС-а Сергеј
Шестаков, члан Управног одбора клуба „Аљехин”.
У трци за прво место учествовали су и
шахисти клуба „Светозар Глигорић” из
Бијељине у Републици Српској. Ово такмичење, на коме се за
титуле борило осамдесеторо најмлађих, отворио
је Немања Ротар, члан Градског већа задужен за омладину и културу.
– Овај турнир се организује
већ трећу годину заредом,
што је лепо, јер је шах можда
једна од најплеменитијих и
најинтелектуалнијих игара на
свету. Драго ми је да иза оваквог догађаја стоји Друштво
српско-руског пријатељства
зато што је шах игра којој се
даје велики значај у Русији и

њено играње се у тој држави
свесно подстиче. Русија је једна од земаља које најорганизованије и најозбиљније приступају шаху и зато њени
играчи постижу добре резултате – истакао је Ротар.
Предраг Томин, председник Шаховског клуба „Аљехин”, изјавио је да деца која су
се пријавила за турнир спадају међу најбоље у Србији.
– Ако се узме у обзир и то
да се окупио велики број најмлађих, које су довели роди-

тељи, можемо само да будемо
задовољни и захвални директорки школе „Васа Живковић” зато што нам је уступила школске просторије – додао је он.
Предраг Обрадовић, председник Друштва српско-руског пријатељства, изјавио је
да је циљ организовања шаховских турнира популаризација једне од најинтелектуалнијих и најкреативнијих
игара.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ „ВОДОВОДА”

Нови телефони
за пријаву кварова
Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација” саопштило је да ће грађани убудуће
моћи да пријављују кварове на
телефоне 377-450 и 341-161.
Ово предузеће упозорава
да би због хладноћа требало

заштитити водомере од смрзавања да њихова стакла не
би пуцала и апелује на потрошаче да очисте снег с поклопаца склоништа водомера
како би потрошња воде могла неометано да се очита.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

ЕПС поручује
грађанима
и власницима
фирми: ако сумњате
у рачуне за струју,
имате осам дана
за рекламацију
Потрошачи се
масовно жалили
на очитане киловате
и 2014. године
Само неколико дана након
што је премијер Вучић изјавио
на конференцији за новинаре
да су се 104 грађанина писмено жалила на висину децембарских рачуна за струју и да
је утврђено да су били у праву,
уследиле су прве реакције.
Најпре је Електропривреда
Србије саопштила да ће грађани који сумњају у исправност
рачуна моћи да у року од осам
дана поднесу рекламације. Постоји могућност да то ураде
лично, на шалтерима ЕПС-а,
или слањем рекламације писмом, на адресу која је назначена на предњој страни рачуна.
Након тога је Александар
Антић, министар рударства и
енергетике у Влади Србије, изјавио да очекује да ће ЕПС у
најкраћим роковима отклонити грешке које су начињене
приликом издавања једног
броја децембарских рачуна.
Он је најавио да ниједан
грађанин неће бити оштећен
уколико се током процеса рекламације рачуна утврди да је

ативнијих одговора на питање шта сматрају манама капитализма. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Пећина” Жозеа Сарамага.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Мана капитализма је капитал. Или га имаш... или га
немаш. Исто тако, предност
капитала је капитал. Или га
немаш... или га имаш.”
063/8793...
„Мана му је што ја нисам
капиталиста.” 064/1792...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.

дошло до грешке за коју је
крив ЕПС.
Ова спремност за преиспитивање издатих рачуна и исправљање евентуалних грешака била би за похвалу да се
исти проблем не понавља други пут за три године.
Крајем јануара 2014. велики
број грађана је такође посумњао у висину рачуна за струју
и почео масовно да опседа
шалтере ЕПС-а да би уложио
жалбе.
Тадашња министарка за
енергетику Зорана Михајловић
изјавила је поводом тога да је
очигледно да је било грешака
на рачун потрошача, али да оне

више не смеју да се понове, јер
ће одговорни директори електродистрибутивних организација у том случају бити смењени.
„ЕПС мора да врати новац
оштећеним потрошачима после оправданих рекламација
или ће им износи који су неоправдано увећани следећи пут
бити мањи”, изјавила је она
том приликом.
Због овога ЕПС дугује грађанима Србије објашњење како
је могуће да се грешка с рачунима поновила два пута за три
године иако је обећано да се то
неће десити.
Уколико је реч о пропустима
оних који су били ангажовани

на очитавању струје, требало
би да сада уместо њих буду ангажовани други. С друге стране, ако је истина да је грешка с
рачунима настала због, како је
у почетку у ЕПС-у саопштено,
грешке у компјутерском програму тог јавног предузећа који
је коришћен за евидентирање
очитаних резултата, надлежни
морају да буду позвани на одговорност.
Грађани који већ скоро два
месеца због сибирских хладноћа троше више струје него
иначе нису смели да добију
увећане рачуне без обзира на
то због чега је дошло до те
грешке.

ПРОБЛЕМ СТАНОВНИКА СКРОБАРЕ

Необележена рупа у центру
Становници Скробаре већ готово месец дана имају проблема
због велике рупе у главној улици
која је ископана непосредно уз
пешачку стазу којом се крећу.
– Дугачка је око километар, а
дубока око метар. Онај ко је то
урадио, готово нам је уништио
пешачку стазу и не знамо ко ће
је поправити и вратити у пређашње стање. Због тога тешко долазимо до својих кућа и гаража
– изјавио је Драган Дакић, један од становника Скробаре.
Према његовим речима, рупа је толиких димензија да
становници Скробаре свакодневно страхују од тога да би
неко могао да упадне у њу и да
се повреди, поготово у вечерњим часовима, с обзиром на
то да је необележена.
– Не знамо коме да се жалимо
и коме да се обратимо поводом
овог проблема. Не дај боже да
неко упадне унутра, не знам ка-

Само да пита мужа
У прошлом броју нашег листа питали смо вас колико
времена одвајате за припремање хране. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Брза
хроно кухиња” Ане Ћубеле за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Време је за хроно. Ни минут више за припрему прасенцета, кифлица, сарме и
колача. Пролеће стиже...”
064/8566...
„Само да питам мужа... па
ћу вам јавити.” 062/5628...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

Немар у вези с рачунима захтева објашњење

ко би га извукли – додао је наш
саговорник.
Он је додао да се претпоставке становника Скробаре о томе
ко је могао ископати рупу крећу
у два правца. Једно објашњење
је да је то учинио неко ко је хтео
да се повеже на главни струјни

вод, а није имао све законом
предвиђене услове за то, па му
је Електродистрибуција забранила да настави радове. По другој теорији, рупу су ископали и
због непознатих разлога оставили незавршену управо радници
Електродистрибуције.

„Панчевац” је поводом овога затражио објашњење од
надлежних у Електродистрибуцији и тамо нам је речено да
је то јавно предузеће изводило
радове у Скробари.
Објашњено нам је да је рупа
ископана како би се у њу положили каблови који би допринели побољшању напајања електричном енергијом у том месту.
Међутим, када су почели
мразеви, радови су прекинути.
То је учињено јер би велике
хладноће могле лоше да утичу
на каблове, као и зато што се
од почетка „сибирских” температура земља стврднула и
било је немогуће копати.
Чим хладноћа попусти и
температура пређе у плус, радови у Скробари биће настављени. Струјни каблови ће
бити положени у ископану рупу, након чега ће она бити затрпана.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Понудили своје услуге на тржишту
Дирекција за изградњу и уређење града и њен Сектор за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање понудили су општинама на територији јужног Баната да стручњаци
тог јавног предузећа, који су се
у Панчеву више пута до сада
успешно доказали израдом урбанистичких и других планова,
обављају и за њих те послове.
То је учињено да би Дирекција
увећала своје приходе.
Поводом тога, у згради
Градске управе је 25. јануара
одржан састанак коме су присуствовали
градоначелник
Панчева Саша Павлов, директорка Дирекције за изградњу
и уређење града Маја Витман
и представници општина на
територији јужног Баната.

– Сектор за просторно и урбанистичко планирање урадио
је квалитетно и без иједне замерке све планове који су били потребни у Панчеву и у
околним местима у претходном периоду. То није за чуђење ако се узме у обзир да су их
радили квалитетни, квалификовани и одговорни људи. Они
су, између осталог, завршили
планове за будућу северну индустријску зону, чиме су се
стекли услови да у Панчево
дођу први инвеститори – истакао је Павлов.
Он је додао да локалне самоуправе у јужном Банату сада сарађују неупоредиво боље
него пре и подсетио на недавно формирање Регионалне
развојне агенције.

Представљајући Сектор за
просторно и урбанистичко
планирање, директорка Дирекције Маја Витман рекла је
да су у њему запослени стручњаци разних специјалности,
као што су архитекти, урбанисти, електроинжењери, геодетски и машински инжењери,
социолози, стручњаци за заштиту животне средине,
правници, инжењери саобраћаја и други, и додала да сви
они имају неопходне лиценце. Додала је да су запослени
у Сектору за планирање више пута до сада били награђивани.
Нагласила је да о њиховом
знању довољно говори то што
су сами урадили Просторни
план града Панчева, без помо-

ћи урбаниста из Новог Сада
или Београда.
Директорка Дирекције за
изградњу и уређење града истакла је да запослени у Сектору за планирање имају добре
референце. Подсетила је да је
њих седамнаесторо, поред тог
документа, у последњих пет
година урадило и 29 планова
генералне и девет планова детаљне регулације, као и документе за фабрике у јужној зони, за нову депонију и за неколико околних општина.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

РЕНО 4, 1990. плин,
кука, регистрован до
јануара 2018.
064/144-37-33.
(233923)
АУТО-ПРИКОЛИЦА
регистрована до јануара 2018. 064/144-3733. (233923)
РЕНО ЛАГУНА, 1.9,
2006. годиште, одлично стање, 1.900 евра.
063/892-12-08.
(234442)
ОПЕЛ зафира, 2001,
дизел, регистрован,
седам седишта, у добром стању. 063/82329-61. (234431)
ВИНТЕРА гуме
(М+С), са фелнама,
175 х 70 х 13 и кровни носач. 066/804-4638. (2343829
ЈУГО 55, дуго регистрован, плин атест,
одличан. 061/188-2972. (234484)
ПРОДАЈЕМ опел кадет, петора врата,
1989. годиште.
063/847-71-21.
(234468)
РЕНО сеник 1.4, сек.
плин, 2002, регистрован до 28. децембра
2017, 1.700 евра, хитно. 063/823-10-13.
(234508)
ПРОДАЈЕМ пежо 405,
регистрован. Форд
мондео, регистрован.
064/128-38-95.
(234530)

ОТКУП свих врста возила, алата и осталих
секундарних сировина. Долазим на адресу. 061/211-59-15,
063/782-82-69.
(233676)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.200. 062/19336-05. (234525)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ трактор
беларус 820 еуролукс,
2013 сетвоспремач
320м, тањирачу 36
дискова. 063/874-7077. (СМС)
ПАЖЊА! Продајем
две широкоредне
агријине сејалице,
шесторедне, са прохромским сандуцима
за ђубре у савршеном
стању. 063/728-22-14.
(233964)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/409-8342. (233909)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Содари. Тел. 063/87216-40. (234377)
ИЗДАЈЕМ гараже у
центру, роло капија,
Карађорђева 43. Тел.
063/323-584.
(234513)

ВОЗИЛА

НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих врста возила, акумулатора, катализатора,
продаја делова, долазим на кућну адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(233676)

ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(234392)
ТВ ПОЛОВНИ, 37, 55,
72, замрзивач горење.
348-975, 066/348-975.
(233909)
КУПОПРОДАЈА

АПАРАТИ

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ

СЕРВИС телевизора,
монитора, даљински
управљачи свих врста.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (234451)

ПАНЧЕВАЦ
ТЕЛЕФОН:
013/ 301-150

ПОНУДА

СВИЊСКЕ полутке,
квалитет, прасићи,
могућност клања, кућна достава. 065/61474-40, 064/317-35-29.
(233961)
ПРАСИЋИ, 25 – 30 кг,
товљеници 80 – 150
кг. Могућност клања.
275-30-49. (233041)
ТА пећ 6 кв, са точкићима, црвена, у одличном стању.
064/144-37-33. (2339)
БАГРЕМОВА дрва на
продају. 060/603-3232. (234042)
СВИЊСКЕ полутке,
квалитет, прасићи,
могућност клања, кућна достава. 065/61474-40, 064/317-35-29.
(233961)
ПРОДАЈА огревног
дрвета: буква, багрем
и цер, услужно сечење. 064/357-82-08,
Босанац. (234029)
ПРОДАЈЕМ преостала
дрва. 061/646-77-13.
(234111)
РАСПРОДАЈА кока
носиља, у доброј носивости, са фарме
„Дабић” у Панчеву, по
цени од 150 динара
по комаду. Вршимо
упис за 4. фебруар
2017. године.
013/377-901. (2341)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.200, столови од
3.000, кревети од
9.000, кухињске клупице од 7.000. Стара
утва, 060/600-14-52.
(233542)
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ДЕБЕЛЕ свиње на
продају. 063/748-0596. (234290)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. Јануарска акција.
062/892-15-00.
(234278)
ТА ПЕЋ 6 м2, црвена,
цер, у одличном стању, са точкићима.
064/144-37-33.
(234269)
ОГРЕВНО ДРВО, багрем, буква, храст,
мерење на лицу места. 064/191-02-73.
(234253)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(234340)
ТОТАЛНА распродаја
преосталог половног
намештаја из увоза.
Тел. 065/592-78-75.
(234324)
ДЕТЕЛИНА на продају. 631-443, Живко
Савић. (234316)
ПРОДАЈЕМ гробницу
на Старом гробљу у
Панчеву. 064/140-6599. (234316)
ПРОДАЈЕМ трпезаријску витрину, очувано,
плински шпорет, вешмашину. 065/344-8577. (234314)
ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, регале, мост + регал,
сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакар, разно. 063/10778-66. (4697)
КУКУРУЗ џакиран, 50
кг/1.000 динара.
063/892-12-08.
(234441)
ПРОДАЈЕМО свиње и
товне ћурке. 069/34354-40. (234436)
ВИТРИНА, комода,
столови, столице, грејалице, кауч, сточићи,
полице, фотеље.
062/361-676. 234409)
ВЕШ-МАШИНЕ, судомашине, фрижидере,
машине за сушење,
гаранција, из Немачке. 062/824-23-21.
(234394)
НА ПРОДАЈУ, два
женска црвено-бела
телета. 064/338-4927. (234367)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, решо и ТВ, кревет, душек, библиотека, регал, кадице,
прозор, сто, столице.
064/635-77-42. (2344)
ПРОДАЈЕМ половна
врата и прозоре.
063/836-37-29. (2343)
ПРОДАЈЕМ пица-пећ
и дуваљку. 062/404144. (234450)
ВЕШ-МАШИНА, комбиновани фрижидер с
два мотора, регал,
угаона гарнитура, телевизор 51 цм, тросед
мојца, трпезаријски
сто са столицама.
063/861-82-66.
(234461)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000 динара.
371-568, 063/773-4597. (234455)

ДВОСЕД повољно,
2.500 динара.
063/734-14-80.
(234497)
ПРОДАЈЕМ круњачпрекрупач. 063/83010-35. (234496)
ПРОДАЈЕМ боцу са
медицинским кисеоником, комплетно
спремно за употребу.
063/830-10-35.
(234496)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи 2, 3, 4, 6
кв, достава, монтажа,
гаранција.
064/366-57-87,
335-930. (234526)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи, свих кв, достава, монтажа, повољно. Тел.
064/972-49-23.
(234542)

ПРОДАЈЕМ прасад,
30 евра комад, товљеници евро килограм.
Тел. 063/311-277.
(234538)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, покућство,
старо гвожђе, остало.
066/900-79-04.
(234278)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
065/344-49-30.
(234501)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/315-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(234289)

КУПУЈЕМ алуминијум,
акумулаторе, гвожђе,
лим, веш-машине, замрзиваче, шпорете и
остало. 064/484-1376. (234439)
КУПУЈЕМО гвожђе,
акумулаторе, бакар,
месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(234439)
КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, вешмашине, замрзиваче,
шпорете, акумулаторе, телевизоре.
061/206-26-24.
(234439)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остали отпад. 061/322-04-94.
(234439)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе,
лим, бакар, месинг,
старе славине, вешмашине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали метални отпад.
060/521-93-40.
(234452)
КУПУЈЕМ старе албуме са сличицама,
стрипове, сатове, упаљаче, ножеве, грамофонске плоче, новац,
пенкала, фото-апарате, улазнице, војне
ствари, ситне антиквитете. 064/187-5680. (234483)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
065/344-49-30.
(234501)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи
свих врста. 064/36657-87, 335-930.
(234526)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стару бижутерију, стари новац
и друго. 335-930,
063/705-18-18.
(234526)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на продају, није
за рушење, Јове Максина 31. 064/813-0021. (233905)

МИСА, Златиборска
улица, плац 5 ари,
струја, вода, власник.
063/449-798. (23393)
ПЛАЦ са старом и почетом новом кућом на
продају, 1/1, Банатски
Брестовац. 060/70051-89. (233219)
ХИТНО продајем 2.5
ара са кућом 40 м2 у
Козарачкој 32-б, легализовано, укњижен.
063/450-541. (23422)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Плочици, Ул. Краља
Петра бр. 90. Тел.
351-617. (234282)
КУЋА у Војловици,
120 м2 + посебна 45
м2, хитно, 25.000
евра. 062/185-86-73.
(234274)
ПЛАЦ на Баваништанском путу, 57 ари, до
пута, објекат, вода,
струја, повољно.
065/507-09-84. (2343)
ЈАБУЧКИ пут, продајем грађевински плац,
са добрим прилазом.
Тел. 069/213-97-37.
(234331)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 60
м2, 4 ара, усељива,
сређена, 36.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(234322)
СТРЕЛИШТЕ, у насељу, одлична локација,
директна продаја,
власник 1/1. Приземна укровљена кућа
156 м2 бруто на 4.13
ари плаца, ограђена,
саграђена са г. дозволом, прелеп распоред,
наставак радова по
избору. На објекту
прикључена струја 3 х
25 А, градска вода,
канализација, паркинг
за три возила, грађена
првокласним материјалима, све за сваку
препоруку. 063/637673, 063/749-02-17.
(234309)

СТРЕЛИШТЕ, 76 м2,
10 ари, усељива,
43.000. (679), „Трем
01”, 336-031,
063/836-23-83.
(234352)
УЖИ центар, 136 м2,
10 ари, гаража, базен,
100.000. (679), „Трем
01”, 336-031,
063/836-23-83.
(234352)
ШИРИ центар, 180 м2,
три стамбене јединице, 5 ари, 76.000.
(679), „Трем 01”,
336-031,
063/836-23-83.
(234352)

КУЋА, Панчево, Цара
Душана 100, 176 м2,
на 8 ари плаца.
013/251-66-46.
(234359)
ПРОДАЈА грађевинских плацева 3 и 4
ара (почетак Тополе),
10 ари, Стрелиште.
063/880-00-63.
(234360)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
на 11 ари, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(234458)
КАРАУЛА 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(234458)

ОГЛАСИ

СТАРА МИСА, Банијска, 11,3 ара плаца,
23.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234458)
СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68 м2, на 10 ари,
42.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234458)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Зелене пијаце, може и
замена. 063/814-5625. (234454)
ТЕСЛА, кућа на 4,6
ари, 62.000; Доњи
град, 100 м2, 7 ари,
34.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(234463)
ЗЛАТИБОР, викендица на 3 ара, 38.000;
велики избор кућа,
околина Панчева.
„Лајф”, 061/662-9148. (234463)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м2,
7.5 ари, продајем/мењам за панчевачки
стан. 064/928-89-68.
(234466)

ПАНЧЕВО, центар,
кућа 98 м2 + 26 м2, на
3 ара продајем/мењам. 063/768-96-43.
(234442)
КУДЕЉАРСКИ насип,
новоградња, 88 ари,
ПР, плац 5 ари,
38.000. (636), Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(234434)
СТРЕЛИШТЕ, одмах
усељиво, 66 м2, ПР,
помоћни објекат, колски улаз, плац 10,5
ари, 44.000, договор.
(636), Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(234434)
СТАРА Козарачка, 80
м2, плац 6.5 ари,
26.000. (636), Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(234434)
ПРОДАЈЕМ њиву од 3
ланца, мраморачки
атар, Чибук, власник.
064/174-89-94.
(234433)
ПРОДАЈЕМ виноград
(шума), мраморачки
виногради, трећа дуж.
Тел. 013/275-30-80.
(234427)
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ТЕСЛА, кућа у мирном крају, канализација, трофазна, плац
3,6 ари, 48.000 евра,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (234418)
ПРОДАЈЕМ земљу у
Банатском Новом Селу, њива 10187, њиву
61 ар, 52 м2, ако купите можете да замените за земљу у Панчеву. 371-551,
065/829-41-91.
(234415)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, са воћњаком, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(234374)
ЗЕМЉИШТЕ, 89.92
ара на продају код
Шумица, Старчево.
013/347-726,
063/193-78-40.
(234380)
ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара,
двособна, новија приземна, 38.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (234407)
КУЋА, 70 м2, помоћни
објекти. Качарево.
063/694-451.
(234384)
МИСА, новија, комплетно сређена, 290
м2, 5,8 ари, 3 етаже,
може посебно,66.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(234389)
ЈАБУКА, кућа приземна, 120 м2, хитно.
063/765-82-60. (2343)

КОД Турске главе, кућа 120 м2, дворишни
стан, 40 м2, 2 ара,
51.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (234395)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
две куће на плацу за
мањи стан. 064/98621-74. (234474)
ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара,
ЕГ, укњижена, 42.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (23447)
СТАРЧЕВО, центар,
нова кућа, 200 м2,
укњижена, 14 ари,
42.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(234473)
ПРОДАЈЕМ кућу 6
ари, плац 3 ара, зграде, повољно. 062/19653-04. (234472)
ПРОДАЈЕМ плац са
две куће, шири центар
града, повољно.
060/034-19-58.
(234520)

КУЋА, 170 м2, 3 ара,
нова, почетак Војловице, Б. Јединства,
55.000 евра. 061/66439-26. (234531)
ТРИ куће на плацу 7
ари, 100 + 50 + 60 ,
41.000, стара Миса.
063/804-07-85.
(234531)
КУЋА, 100 м2, 3 ара,
17.000 евра, Козарачка. 063/804-07-85.
(234531)
КУЋА 60 м2, 2.5 ара
плаца, 15.000 евра.
063/804-07-85, Козарачка. (234531)

ДЕО куће, 50 м2, 2
ара, посебан улаза,
11.000 евра. 063/80407-85, Козарачка.
(234531)
ОМОЉИЦА, две јединице, 4,65, само
14.500, Новосељаснки
пут, ПР и ПК, 32.000.
„Милка М”, 063/74428-66. (234541)

ПРОДАЈЕМ кућу, Котеж 1, две стамбене
јединице. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(234537)
КУЋА за рушење,
Стрелиште, 6.15 ари,
замена за кућу – село.
063/744-28-66.
(234541)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан на Котежу 1,
ЦГ, власник. 063/82287-67. (234148)
ПРОДАЈЕМ стан 37
м2, II спрат, ЦГ, Стрелиште. 063/890-97-53.
(233589)
САЛОНСКИ стан 98
м2, I, сређен, подрум,
гаража, Доњи град.
064/153-14-03.
(233207)
ТРОСОБАН стан 102
м2 + гаража 28 м2, С.
Саве 104/ц, 66.000
евра. 065/300-98-01.
(233392)

СОДАРА, 54 м2, двособан, 27.000; 68 м2,
двоипособан, 39.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(234322)
ЦЕНТАР 106 м2, четворособан, I, ЦГ,
65.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(234322)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 23.500; 54 м2,
28.000; 57 м2, двоипособан, 34.000; 70
м2, трособан, 35.500.
„Гоца”, 063/899-7700. (234322)

ХИТНО, Содара, двоипособан, ЦГ, I, лифт,
тераса, 40.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83.
(234352)
СОДАРА, 38 м2, ЦГ,
VII, 1.0, сређен,
26.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/832-23-83.
(234352)
ХИТНО, Содара, 83
м2, ЦГ, I, две терасе,
за реновирање,
39.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(234352)
УЖИ центар, гарсоњера, ЦГ, III, 11.500.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
(234352)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
24.000; 61 м2, двособан, 28.000; 59 м2,
двоипособан, 29.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(234322)
КОТЕЖ 2, 50 м2, са
кухињом, 30.000; 74
м2, трособан, 43.000;
110 м2, 55.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(234322)
КОТЕЖ 1, 57 м2, IV,
ЦГ, 26.500; 61 м2, двособан, 31.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(234322)
ПРОДАЈЕМ СТАН, 55
м2, Максима Горког
24/3, грејање, интерфон. Тел. 064/003-7480. (234307)

ПРОДАЈЕМ, 54 м2,
Содара, ЦГ, V спрат,
без посредника.
064/824-17-13.
(234342)
ЦЕНТАР, 60 м2, двособан, I, ЦГ, 38.500;
64 м2, двоипособан,
40.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(234322)

КОТЕЖ 1, двособан
61 м2, III, ЦГ, 33.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III, тераса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса,
III, ЦГ, 20.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85 м2, VII, новија
градња, 42.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (234296)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, шири центар 57 м2, стара
градња, комплетно
реновиран. Власник.
063/825-59-15.
(СМС)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 40 м2, центар
Панчева, продајем/мењам за кућу.
065/555-57-30.
(233978)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, центар;
трособан, 69 м2, ВП,
новија градња,
38.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум, 27.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(234296)
КОТЕЖ 2, дуплекс, 84
м2, тераса, укњижен,
35.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(234296)
ЦЕНТАР, једноипособан 37 м2, IV, ЕГ, новији, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, две терасе,
VII, 24.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(234296)
ПРОДАЈЕМ фул сређен стан на Тесли, 52
м2, 27.000 евра.
064/444-42-90.
(234445)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 63 м2, V, 35.000,
комплет реновиран у
двоипособан. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(234434)
ЦЕНТАР, новоградња,
110 м2, ПР, 82.500.
(636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(234434)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
IV, 31.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(234434)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 64 м2, VI,
32.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (234434)
НОВА МИСА, једноипособан, 38 м2, ПР,
ЕГ, 26.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (234434)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58 м2, II, 30.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (234434)
ЦЕНТАР, 60 м2, ПР +
I, реновирано, 42.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(234434)

ОГЛАСИ

50 КВМ, Архив, Зелена пијаца, поткровље,
6.000 евра. 061/11411-34. (234426)
ЈЕДНОСОБАН, Содара, ЦГ, генерлано реновиран, са намештајем, усељив одмах.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(234418)

СТРОГИ центар, I
спрат, двособан, две
терасе, одмах усељив,
погодан и за ординацију, канцеларију.
345-534, 064/246-0571. (234458)

ДВОИПОСОБАН, Тесла, ТА, две терасе,
алу столарија, ново
купатило, ЕГ, одмах
усељив, договор. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(234418)

ДВОСОБАН, ЦГ, Содара, повољно, продајем/мењам. „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (234418)
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ДВОИПОСОБАН, Котеж, двострано оријентисан, 62 м2,
34.000. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(234418)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 49 м2, 22.000;
једнособан, 21.500.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(23412)
ТЕСЛА, двособан, 57
м2, 29.000; једнособни, 19.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (2341)
ЈЕДНОСОБНИ, 31 м2,
центар, 16.500; Котеж, 25.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (2341)
ТЕСЛА, двособан, реновиран, I, TA,
32.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(234407)
КОТЕЖ 1, 57 м2, II,
двособан, тераса,
двостран, ЦГ, 32.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(234407)
МИСА, леп једнособан, 37 м2, II, велика
тераса, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (234407)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2,
ЦГ, тераса, подрум,
власник, Стрелиште,
13.300.
064/635-77-42.
(234408)
ПОЧЕТАК Котежа 2,
најлепши двособан 53
м2, 35.500. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (234389)
СОДАРА, једнособан,
35 м2, IV, терасе, ЦГ,
18.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(234389)
СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, усељив,
ЦГ. 063/272-152.
(234406)
ТЕСЛА, четворособан,
79 м2, 49.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(234395)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(234395)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(234395)
ТЕСЛА, трособан, 63
м2, 42.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(234395)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, комфоран, 61 м2,
28.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (234395)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран, прелеп, 13.300.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (2344)
КОТЕЖ 2, прелеп једноипособан, 52 м2, +
Т, I, 36.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(234407)
КОТЕЖ 2, реновиран
једноипособан, 52 м2
+ Т, ВП, 30.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (234407)
КОТЕЖ 2, добар двоипособан, 66 м2 + Т,
IV, 41.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(234407)
СОДАРА, двособан,
53 м2, VII, ПВЦ, добар, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (234407)
НОВА МИСА, гарсоњера, 12.000; једноипособан, 24.000, у
згради, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (234369)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, II, ТА, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(234369)

СОДАРА, двособан,
58 м2, ТА, једноипособан, 45 м2, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2343)
БЕОГРАД, Карабурма, 56 м2, I, TA, 850
евра/квадрат. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (234369)
ПРОДАЈЕМ трособан,
70 м2, Тесла. 064/86748-48. (234368)
БЛИЗУ центра, двоипособан, 60 м2,
30.000, Тесла, двоипособан, I,ЦГ, 30.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (234463)
СОДАРА, трособан,
ЦГ, I, 38.500; троипособан, III, 42.000, војне двоипособан,
41.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (2343)
КЕЈ, четворособан, I,
договор, центар двоипособан, ЦГ, 51.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (234463)
САЛОНСКИ стан, 84
м2, 39.000; 104 м2,
50.000; 114 м2,
60.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (2343)
НОВА МИСА, приземље, 58 + 6 м2,
17.000, близу центра
двоипособан, 30.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (234463)
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ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, комплет реновиран, 48 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(234458)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, ТА,
III, 20.700. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (234458)
КОТЕЖ, једноипособан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипособан, 45 м2, 26.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(234458)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2, 19.000;
двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234458)
НОВОСАДСКА, 50 м2,
високо приземље, реновиран, 30.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(234458)
КОТЕЖ, гарсоњера,
28 м2, 19.500; двособан, 56 м2, 36.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (234)
ТЕСЛА, трособан, 70
м2, 36.000; једноипособан, 38 м2, 21.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(234458)
СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двоипособан, 70 м2,
36.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(234458)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 66 м2, први
спрат, 27.500 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(234458)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 27.000;
двособан, 46 м2,
23.000 евра; гарсоњера 21 м2, 13.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-0568.(234458)
МИСА, једнособан, 35
м2, 16.000; једноипособан, 37 м2, 17.000.
(097), „Перфект”,
064/348-0568.(234458)
СТРЕЛИШТЕ,
двоипособан, 69 м2,
38.000; једнособан,
37 м2, 23.000.(097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(234458)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2, ПГ, лифт, поткровље, 500 евра/квадрат. 062/818-89-82.
(234473)
ПРОДАЈЕМ реновиран стан, 37 м2, код
Хотела „Тамиш”.
064/829-29-02.
(234469)
НОВИ СТАНОВИ, Ц.
Лазара, 48 м2, једноипособан, 65 м2,
трособан.
063/274-951.
(234473)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 70 м2, новија
зграда, ВП, ЦГ, сређен, 37.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(234473)

ОГЛАСИ

СОДАРА, војне зграде, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, без улагања, 37.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(234473)
КОТЕЖ 1, двособан,
48 м2, ЦГ, ВП, усељив,
28.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(234473)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, ВП, ЦГ,
усељив, 24.000, договор. „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(234473)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 м2, III, ЦГ,
усељив, 40.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(234473)
ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, I, ЦГ, 38.000, договор. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(234473)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, IV, ЦГ,
сређен, 31.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (234473)
ГАРСОЊЕРА на продају, власник, Котеж
2. 063/314-676.
(234492)
КОТЕЖ 1, једноипособан, Ослобођења,
V, лифт, ЦГ, 26.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (234481)
КОТЕЖ 1, гарсоњере,
приземље, II, ЦГ.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (234481)
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СОДАРА, једнособан,
35 м2, ЦГ, IV,
16.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(234481)

ТЕСЛА, двособан,
54 м2, III, ТА,
26.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(234481)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, ВПР, 56 м2, ЦГ,
25.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(234481)

ЦЕНТАР, Петра Драпшина, двособан, IV/V,
ЦГ, 34.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(234481)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособан, I,
ЦГ, 35.000, улично,
37, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(234480)
КОТЕЖ 2, двособан,
53, 28.000; Содара,
једнособан, ТА,
22.000; Стрелиште,
двособан, I, 29.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (234480)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72 м2, II, 39.000;
62 м2, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(234480)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 28.000;
једнособан, 32 м2,
20.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(234480)
СОДАРА, двоипособан, 64 м2, I, ЦГ,
37.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(234480)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, III, Војвођански
булевар, 31.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(234480)
ШИРИ ЦЕНТАР, гарсоњера, 23 м2, I, ТА,
сређена, 17.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(234480)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, комплетно
реновиран и опремљен, 25.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(234480)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 56 м2 + тераса +
остава + подрум, VI
спрат, ЦГ, АЛ столарија, комплетно сређен, укњижен, 34.500,
договор.
064/613-24-28.
(234504)
СТАНОВИ, центар,
продаја нових укњижених и у изградњи,
од 40 до 120 м2, цена
600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом.
063/323-584.
(234515)

ПЕНЗИОНЕРИ, куповина непокретности
са Вашим плодоужитком (остајете у стану).
Доживотно издржавање, пуна правна сигурност. Стручни тим
„Елпис” удружења,
Мите Топаловића 6.
061/324-40-85.
(234505)

КУПИТЕ сада стан из
социјалног програма
до 50% ниже цене.
Консалтинг тим „Елпис” асоцијације. Позовите и закажите ваш
термин. 061/324-4085. (234505)
СТРЕЛИШТЕ, стан 58
м2, V спрат, Гундулићева 5, 27. 500 евра,
хитно.
063/329-340.
(234521)
ТАМИШ капија, 62
м2, III спрат, хитно.
063/329-340.
(234521)

ТЕСЛА, нов двособан,
51 м2, 19.000 евра.
061/168-10-51, замена за мањи у центру.
(234522)
СТАН, III спрат, 39 м2,
нова Миса, 17.000
евра. 063/804-07-85.
(234531)
ТЕСЛА, двоипособан,
70 м2, ЦГ, лифт,
36.000, договор. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(234537)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62 м2, сређен,
34.000, договор. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(234537)
ЦЕНТАР, продајем
двособан 64 м2, нов,
700 евра квадрат. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(234537)
ТРОСОБАН, центар,
78 м2, 40.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(234541)
ДВОСОБАН до улице,
7, јули, 11.000; Д.
Град 10.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(234541)

ЦЕНТАР, нов, I, 40,
тераса, укњижен,
31.000; гарсоњера, I,
само 11.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(234541)
ГАРСОЊЕРА, фул,
нова, укњижена, тераса, комплетно намештена, вреди. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(234541)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
ВП, 43, само 23.000;
центар, I, 34, одличан,
28.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(234541)
ДВОСОБАН, Котеж 2,
М. Пијаде, прелеп,
39.000; Стрелиште,
VII, 21.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(234541)
ДВОИПОСОБАН, Котеж 1, Ослобођења,
35.000; Маргита, ВП,
нов, 40.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(234541)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан
стан у Панчеву, са или
без улагања. 065/55117-22. (СМС)
КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локацијама. (679), „Трем
01”, 336-031,
063/836-23-83.
(234352)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, брза исплата. 064/206-55-74.
(234296)
ПОТРЕБАН једнособан стан у згради, за
адаптацију. Исплата
одмах. 061/172-31-93.
(234296)
КУПУЈЕМ гарсоњеру.
Агенција „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (234395)
КУПУЈЕМ стан на Тесли, до 65 м2, исплата
одмах. Тел. 064/19945-73. (234482)

КУПУЈЕМ стан у Панчеву, без посредника,
директно од власника.
063/846-76-82.
Горан.
(234544)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, намештен, са
етажним грејањем,
кабловском и интернетом, климом. Стевана Сремца 14, Стрелиште. 069/320-51-42
или 013/400-090.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан, намештен,
депозит обавезан.
Тел. 063/746-11-51.
(234078)
ИЗДАЈЕМ стан, дуплекс, укупно 103 м2,
(60 + 43), лукс, два
мокра чвора, подно
грејање, клима, полунамештен, други
спрат изнад апотеке
„Фабег”, угао Касапиновићеве и Ж. Зрењанина. 063/302-806.
(234440)
ЈЕДНОИПОСОБАН
комплетно намештен
стан, близу центра,
грејање на гас, кабловска, интернет.
065/870-27-00.
(234429)
ИЗДАЈЕМО стан 66
м2, у Улици Ослобођења, цена договор.
063/186-88-05.
(234423)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан, центар, ЦГ,
клима, интернет, кабловска. 063/118-2209. (234390)
ИЗДАЈЕМ собу. Тел.
060/031-07-26.
(234400)
СОДАРА, двособан,
ТА, IV, није последњи,
100 евра + депозит.
066/813-45-35.
(234376
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на
Стрелишту. 063/83337-90, 064/178-22-23,
064/030-48-75.
(2343729
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, ТА
пећ, Првомајска 6/2.
Тел. 063/648-922.
(234371)
ИЗДАЈЕМ празан ненамештен једнособан
стан. 062/873-62-98.
(234346)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, близу аутобуске станице, 70
евра. 062/382-434.
(234306)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту.
060/721-21-04.
(234299)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/35118-78. (234343)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Котеж 2.
062/835-10-03,
063/765-29-16.
(234334)

НАМЕШТЕН стан, 30
м2, Миса, реновиран,
две терасе, 100 евра
+ депозит.
064/458-94-96.
(234330)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике, самце.
064/305-73-01.
(234310)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру, Моше Пијаде 43. Тел.
063/728-36-78.
(234323)
СОДАРА, зграда, празан, једноипособан,
ЦГ, телефон, на дуже.
064/120-77-30.
(234320)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у строгом центру. Тел. 25185-45, 063/819-37-33.
(234514)
СТАРЧЕВО, кућа,
плац + засебна кућа,
етажно грејање + ТА
пећ. Цена договор.
065/360-01-17.
(234519)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(233970)
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80 КВМ иза Дома
омладине, Максија,
16.000 евра. 061/11411-34. (234426)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
телефон, Браће Јовнаовић 11, код „Купеа”.
063/622-209.
(234399)
ХАЛУ издајем за радионицу, магацин, камионски прилаз са каналом. 063/265-161.
(234276)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту. 064/95998-83. (234312)
ИЗДАЈЕМ два локала
у Његошевој улици.
064/140-65-99.
(234316)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор за промоције,
презентације, школице, сат времена 500
РСД. 063/286-950.
2343149
ПРОДАЈЕМ локал у
центру 97 м2. Договор. 064/329-48-40.
(234488)
ПОСАО

ТЕСЛА, једнособан,
30 м2, намештен, 100
евра, централно.
„Перфект”, 064/34805-68. (234458)
МИСА, 36 м2, мањи
једноипособан, полунамештен, 60 евра.
„Перфект”, 064/34805-68. (234458)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(234459)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран намештен
стан, ТА, кабловска,
центар, Вардарска.
060/130-34-54.
(234462)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, гарсоњеру
за самца, грејање ТА,
намештено, засебан
улаз. Центар.
061/131-79-04.
(234493)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 40 м2, на Стрелишту, празан.
063/784-23-26.
(234489)
ТЕСЛА, издаје се двособан комплетно намештен стан, близу
„Авива”. 062/600-365,
064/482-18-14.
(2344919
ИЗДАЈЕМ реновиран
стан, 37 м2, код Хотела „Тамиш”. 064/82929-02. (234469)
КОТЕЖ 2, на дуже
двособан, делимично
намештен, III спрат.
311-677, 063/803-1236. (234506)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу
2, самцу-самици.
066/342-242.
(2345000)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 40 м2, повољно. 064/850-70-69.
(234143)
ХИТНО и повољно
продајем локал у тржном центру „Трубач”, II спрат, 18 м2.
063/850-02-66.
(234107)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал Тржни центар
код Суда, 15 м2.
069/663-773.
(234003)
СТРОГИ центар, локал, може и за магацин. 064/174-54-17
или viber 063/305891. (233250)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал у строгом центру, 50 м2, са разрађеним салоном, Цара
Душана 1, лукс градње за стару кућу шири
центар. 065/258-8788. (и)

ИЗДАЈЕМ прелеп локал у Стевана Шупљикца, на главном
путу, око 100 м2.
064/370-79-47. (2338)
ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, близина три школе.
060/351-03-56. (2342)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор погодан за
све врсте канцеларијских делатности, дуплекс, укупно 103 м2
(60 + 43), лукс, два
мокра чвора, кухиња,
подно грејање, клима,
намештен, други
спрат изнад апотеке
„Фабег”, угао Касапиновићеве и Ж. Зрењанина. Тел. 063/302806. (234440)

ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне
раднице за шивару.
Све информације на
060/ 738-69-43(СМС)
АГЕНЦИЈА „Детелина
Д” нуди све врсте помоћи у кући.
069/252-44-81. (СМС)
ПИЦЕРИЈИ „БаденБаден” потребан конобар и куварица са
искуством. 063/249482. (234417)
РЕСТОРАНУ „PocoLoco” потребна девојка за рад у продаји и
конобар. 013/355333, 064/874-03-01.
(234393)

ПОТРЕБНА конобарица перионици „Пионир”. 069/108-06-54.
(234387)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу.
063/800-07-94. (2339)
КАФЕ „Љубичево”
тражи девојку за рад,
са искуством.
069/364-10-04. (2343)
„ХАЛО ЛЕСКОВАЦ” потребне раднице за
рад за роштиљем.
063/897-55-04,
013/354-043. (34292)

ПОТРЕБНА радница
за рад у трговини.
Звати од 16 до 18 сати. 062/191-22-19.
(234256)

ПОТРЕБНИ возачи са
искуством Ц и Е категорије за међународни транспорт. Next logistics DOO. 063/271907. (2342839)
ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144.
(234448)
ПОТРЕБНА продавачица и пекар.
062/301-022.
(234449)
ПОТРЕБАН комплетан пекар са искуством и искусан возач. 064/120-09-42.
(234502)
ПОТРЕБАН конобар
за рад у ресторану
„Рустико”. Доћи лично у Браће Јовановић
12. (234503)
ПОТРЕБАН конобар
са искуством, помоћни кувар и пица-мајстор.
060/635-57-73.
(234507)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РЕЛАКС, терапеутска
и парцијална масажа
064/011-34-25.
(СМС)

НЕГОВАТЕЉИЦА, радим на сат, набавка,
кувам и мењам
пелене.
060/421-05-91.
(СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)
АЛУ ПВЦ сервис,
уградња, производња
свих врста прозора и
врата. 063/843-34-56.
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13.
(229077)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем. Поправљам
гуртне. 064/181-2500. (233658)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(233196)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 061/283-66-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05.
(233411)
ЧАСОВИ математике,
физике, основе електротехнике, искусан
професор. 060/07778-20. (234435)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, могућност хладњаче. Џаја. 065/403-5843. (234420)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан.
063/865-80-74.
(234413)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инсталације, машинска одгушења.
062/382-394.
(234448)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(234424)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а.
064/886-20-70.
(234391)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(2343969)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
славине, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(234397)

МАЂАРСКИ језик, часови за све нивое знања. Тел. 352-892,
060/352-89-20.
(234388)
НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима. Преводи, сигуран успех.
Тел. 352-892,
061/656-04-04.
(234388)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, шпалетне прозори, врата, реновирање, кровови, бетонирање. Повољно.
063/865-80-49. (2349)
УГРАЂУЈЕМ видео
надзор у стамбеним и
пословним објектима.
064/134-30-18. (2348)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење канализације, поправке, замене, адаптације одмах.
331-657, 064/495-7759. (234353)
ЧАСОВИ српског језика. Припрема за пријемни испит. Професор књижевности.
Ивана, 063/857-98-29.
(234335)
ОРЕЗУЈЕМ воћке, ако
је неком потребно јавите ми на тел.
069/130-35-91. (2343)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 013/351-073,
064/157-20-03.
(234336)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах.
377-930, 064/586-8539. (234345)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
ЧАСОВИ клавира за
све од 4 до 104, по
специјалној методи
руске школе. 064/46809-02. (234252)
КЕРАМИЧАР, повољан и квалитетан и
молер тражи посао.
Тел. 061/203-70-87.
(234261)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-5175, 062/153-37-06.
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64.
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ГИПСАРСКИ радови,
плафони, преградни
зидови, скривачи, глетовање, кречење.
060/521-93-40.
(234452)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(234470)

ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, поправља старе, бојлери и
остале поправке.
060/521-93-40.
(234452)
РАДИМО све физичке
послове: рушења, штемовања, утовари шута, одношење непотребних ствари, обарање дрвећа. 060/03547-40. (234512)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (234528)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних, контролних. 064/462-3764. (234534)
УСЛУГЕ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05.
(233411)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(232372)
ПОВОЉНО превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(233213)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна.

Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (4697)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. (469)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. (4697)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (4697)

ОГЛАСИ
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СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.

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

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА Уклањање објеката – портирница и рефлекторски
стуб у блоку 19, сферни резервоари ФБ-2011 и ФБ-2012 са
припадајућим инсталацијама и посуда ФА-3207 са платформама и припадајућим инсталацијама у кругу РНП, на кп. бр.
3566; 3568; 3570 и 3583 КО Војловица.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови
Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске
управе града Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до
23. 02. 2017. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и
мишљења на изложену студију о процени утицаја на адресу
Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 24. 02. 2017.
године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија
бр. 39) у 12 сати.

СЕЛИДБЕ, превоз
1.000 динара, градска, попуст ванградске, радници.
064/482-65-53.
(233272)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(233272)
КИРБИ дубинско усисавање и прање намештаја, тепиха. Мики,
Тибор.
065/329-49-07.
(233272)

ПАНЧЕВАЦ

ОВЛАШЋЕНИ електросервис, поправља:
веш-машине, бојлере,
шпорете, фрижидере,
пећи, електроинсталације, одмах.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(233896)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(233834)
ПОПРАВКА беле технике, овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(233615)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09
– исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
TEHNOMARKET D.O.O. PANČEVO
Raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

Poslovna sekretarica
Obavezni uslovi:
• Solidno osnovno znanje engleskog jezika
• vozačka dozvola B kategorije
• dobra komunikativnost
Dužnosti:
• Prijem, razvrstavanje i posluženje i gostiju
• Prijem i razvrstavanje službene pošte i telefonskih
poziva
• Zakazivanje sastanaka, hotela i avio karata
• Posluženje kafe i osvežavajućih napitaka
Prednost:
• Poznavanje Office programskog paketa
• Preporuke
CV sa obaveznom fotografijom kao za LK dostaviti elektronskim putem na: kontrola@tehnomarket.com sa naznakom „Konkurs Sekretarica”
Konkurs je otvoren do popune radnog mesta.
Ili se javite lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon 013/307 700
0 nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШНО-ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА ЗА ПРОДАЈУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, АЛАТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА ТОП. БРОЈ
9889/1, 9889/2, 9888/2 и 9888/4 КО Панчево, израђен
од стране ОО „ПАНУРБИС”, Ул. Максима Горког бр.
5, под бројем тех. днев. 54.16. од октобра 2016. године, за инвеститора Божовић Светлану из Панчева,
улица Карађорђева број 29/А.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев
од 27. 01. 2017. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(233572)
РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.
(234042)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05.
(234042)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
све за воду, 00-24 сата, пензионерима екстра попуст, долазим
одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
СЕРВИС телевизора,
продаја половних, поправка разних електроуређаја, електричар, аутоелектричар.
063/800-01-96.
(234327)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” број 135/2004 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта, „Vip mobile” d.o.o. Београд,
Омладинских бригада 21, Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaт радио-базне станице мобилне телефоније „BA1348-01 PA-Glogonj-Vatrogasni dom”
на катастарској парцели бр. 599/2 К.О. Глогоњ, улица
Трг Маршала Тита, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615 у
периоду од 26. јануара до 06. фебруара 2017. године
радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.
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УСЛУГЕ

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(234353)
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/33485-64, 063/811-98-32,
Поповић. (234153)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (234532)
РАЗНО

УДОВАЦ, 58 година
жели познанство усамљене старије госпође, дружење. Тел.
061/184-65-34.
(234383)
ОГЛАШАВАМ неважећу службену легитимацију на име Славко
Станисављев, издате
од стране АТП Панчево. (234362)
УПОЗНАО бих слободну жену до 55 година. Могућ брак.
064/372-94-71.
(234543)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(233791)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, центар,
ново, кабловска, паркинг. 063/759-98-77.
(234439)

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

ОГЛАСИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ
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ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на основу члана 9. став 2. Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/15 , 22/2016 и
38/2016) и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција” Панчево бр.01-83-4/2017 од 19. 01. 2017. године, расписује:

КОНКУРС

ОГЛАС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

За давање у закуп пословног простора
у државној својини чији је корисник град Панчево
путем јавног надметања, на период од 5 година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор

- Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52 м²,
на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
- Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине 10,52 м²,
на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
- Локал бр. 9 у ламели 9, укупне површине 32,35 м²,
на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по почетној цени од 500,00 динара по метру квадратном.
Рок за достављање понудаје 8 дана од дана објављивања Конкурса. Ближи услови Конкурса биће истакнути
на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а). Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

Р. бр.

Адреса

Површина и
структура м2

Зона

Висина почетне
закупнине по м2 која
се лицитира без
пореза

Делатност

Депозит/дин.

1

Марка Краљевића
бр. 1

60,00

1

308,40 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

37.008,00

2

Ослобођења бр.
31

59,14

1

308,40 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

36.477,56

3

Савска бр. 6

41,40

1

308,40 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

25.535,52

4

Жарка
Зрењанина 14

9,74

1

308,40 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

6.007,64

5

Вељка Влаховића
17

40,96

2

205,60 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

16.842,76

6

Николе Тесле 5

60,36

1

308,40 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

37.230,04

ОГЛАС

7

39,29

1

308,40 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

24.234,08

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ

Жарка
Зрењанина 16

8

Бориса Кидрича
9, Јабука

16,82

3

102,80 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

3.458,20

9

Војводе Радомира
Путника 15

13,71

1

308,40 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

8.456,32

10

Војводе Радомира
Путника 15

32,93

1

308,40 дин/м2

занатска
трговинска
канцеларијска

20.311,22

На основу члана 6. Правилника о програму и начину
полагања испита за обављање такси превоза („Службени лист града Панчева”, број 20/16), Градска управа
града Панчева – Агенција за саобраћај расписује

1. Предмет огласа: Полагање испита о познавању територије града Панчева и прописа из области саобраћаја ( у даљем тексту: испит)
2. Испит може полагати лице (кандидат) који поседује возачку дозволу „Б” категорије најмање три године
3. Полагање испита обавиће се у просторијама Градске управе града Панчева, у Малој сали Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2 - 4, у термину:
· дана 17. 03. 2017. године у 9 сати
· дана 16. 06. 2017. године у 9 сати
· дана 29. 09. 2017. године у 9 сати
· дана 15. 12. 2017. године у 9 сати
4. Пријава за полагање испита се подноси Градској
управи града Панчева – Агенцији за саобраћај, преко
Градског услужног центра, шалтер број 3, у термину:
· за полагање 17. 03. 2017. године, пријава се подноси од 20. 02. 2017. године до 03. 03. 2017. године
· за полагање 16. 06. 2017. године, пријава се подноси од 22. 05. 2017. године до 02. 06. 2017. године
· за полагање 29. 09. 2017. године, пријава се подноси од 04. 09. 2017. године до 15. 09. 2017. године
· за полагање 15. 12. 2017. године, пријава се подноси од 20. 11. 2017. године до 01. 12. 2017. године
Комисија ће организовати полагање испита и ван
горе утврђених термина за полагање, уколико се пријаве 3 или више кандидата, а термин полагања ће одредити, у договору са кандидатима.
5. Писана пријава кандидата за полагање испита садржи:
1. име, очево име и презиме
2. датум и место рођења
3. јединствени матични број
4. податке о пребивалишту
5. податак о томе који пут полаже испит
Уз пријаву кандидат прилаже :
1. фотокопију: личне карте (ако је без чипа) или
очитану личну карту (ако је са чипом)
2. фотокопију возачке дозволе „Б” категорије (коју кандидат поседује најмање три године)
3. доказ о уплати трошкова за полагање испита
(накнада за полагање испита)
4. доказ о уплати градске административне таксе
6. Литература за полагање испита може се преузети у
Градској управи града Панчева – у Агенцији за саобраћај, III спрат – канцеларија 307, након уредно поднете пријаве за полагање испита.
Информација о висини накнаде за полагање испита,
висини градске административне таксе и друге релевантне информације могу се добити у Агенцији за саобраћај, III спрат – канцеларија 307, контакт особа је
Зорица Бојаџиевски, телефон: 308-713
7. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица, осим буџетских корисника који
право коришћења пословног простора без накнаде могу оставрити према Закону о буџету за 2017. годину, односно
према Одлуци о буџету града Панчева за 2017. годину.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа, а наведени износ представља
збир две почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун број: 160-461690-69 код Banca Intesa, број модела 97, позив на број 04-226-00.
Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који представља почетну висину закупнине по м².
Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је најповољнији понуђач.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину. Депозит се враћа понуђачима који не успеју у јавном надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана закључења Уговора о закупу.
Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.
Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:
1 Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” са клаузулом о урачунавању валоризације у
гаранцију,
2 Сопствену (соло) меницу
Банкарска гаранција доставља се у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не може бити краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида .
Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати у периоду
од 27. 01. 2017. године до 02. 02. 2017. године од 10 до 14 сати. Све информације се могу добити на тел. 013 /21903-00, локал 202.
Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће
узимати у разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био предмет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања.
Пријава треба да садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број;
б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси - површину и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска написати тачан назив занатске делатности)
4) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата
за пореску администрацију Градске управе града Панчева (не признају се потврде Министарства финансија – Пореска управа Панчево).
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор
поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходно највише излицитираног износа.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП
„Дирекција” Панчево, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ”, име и адресу, односно седиште лица које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 03. 02. 2017. године до 10 сати.
Јавно надметање ће се одржати 03. 02. 2017. године у 11 сати, у соби бр. 108 у ЈП „Дирекција” Панчево, Змај Јовина бр. 6.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника
уредно пуномоћје оверено у суду.
Приложена документација мора бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

Петак, 27. јануар 2017.
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ГРАД ПАНЧЕВО
На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) , чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева”
бр.25/15-пречишћен текст и 12/16), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије” број 16/16 ), Акционог плана града Панчева за
развој јавног информисања за период 2015-2017. године и Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину, градоначелник града Панчева, расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Према Одлуци о буџету града Панчева за 2017. годину, средства у износу од 38.095.238,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017.
години.
Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана града Панчева; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.
Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све законске прописе из области заштите права детета.
Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако
што ће омогућити:
– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике,
културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге садржаје који су битни за
живот грађана;
– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазавати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде, загађење и слично);
– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне заједнице;
– презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа града Панчева;
– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и едукацију грађана о партципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину;
– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета града Панчева, путем Конкуса, за организације цивилног друштва;
– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;
– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.
II ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 20.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 10.000.000,00 динара
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
·
остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
·
остваривање намене конкурса;
·
усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
·
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
·
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
·
усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
·
степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
·
мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
·
разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
·
степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
·
степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
·
неопходни ресурси за реализацију пројекта;
·
стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
·
прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
·
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији града Панчева;
2. актуелност теме;
3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији града Панчева;
5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;
6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;
IV РОКОВИ
Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац”.
Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави градоначелнику града Панчева.
Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2017. године, а рок за подношње извештаја је до 31. 01. 2018. године.
V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са сајта града Панчева.
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
1.
решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
2.
решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
3.
потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде рачуна)
4.
доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
5.
дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
6.
оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
7.
визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
8.
доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 118,22 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама
(„Службени лист града Панчева” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15 и 38/16).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и социјална питања.
Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.
Предлоге слати до закључења Конкурса.
VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст Конкурса и Образац за пријаву обjављују се и могу се преузети на сајту града Панчева, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници града Панчева, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу: Градска управа града Панчева, Трг Краља Патра I, број 2 - 4, 26000 Панчево,
са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Додатне информациjе се могу добити у Градској управи града Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или на телефоне: 013/308-795 и 013/308-906.
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Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево на основу члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени лист града Панчева” број 29/2014, 28/2015 и 30/2016), Правилника о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене („Службени лист града
Панчева” бр.18/2015), Одлуке о висини закупнине киоска који су у власништву ЈП „Дирекција” Панчево („Службени лист града Панчева” бр.30/2014), и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево број: 01-83-5/2017 од 19. 01. 2017.године, расписује се:

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Огласом су обухваћене следеће локације:
Ред. број

Бр. Ки.

Локација

Зона

Делатност

Тип киоска

Површина киоска
укључујући и настрешицу

1

29

Вој. Радомира Путника 25

I

трговинска

правоугаони

9,00

Локална комунална такса дин/м2, на месечном нивоу
до 7м2 по 844,00 дин., а преостала површина по 760 дин.
до 7м2 по 717,00 дин., а за преосталу површину по 633,00
дин.
до 7м2 по 717,00 дин., а за преосталу површину по 633,00
дин.

2

34

Светог Саве код нове поште

II

трговинска

шестоугаони

12,50

3

46

Угао Змај Јовине и Светог Саве

II

трговинска

дупли правоугаони

18,00
12,50

до 7м2 по 844,00 дин., а преостала површина по 760 дин.
до 7м2 по 844,00 дин., а преостала површина по 760 дин.

4

43

Војводе П. Бојовића бр. 16

I

трговинска

шестоугаони
једностранични

5

44

Војводе П. Бојовића бр. 16

I

трговинска

правоугаони

12,50

6

93

IV

трговинска

осмоугаони

12,00

7

55

II

трговинска

Панки

7,00

8

54

II

трговинска

Панки

7,00

9

97

IV

трговинска

дупли правоугаони

7,00

10

113

IV

трговинска

правоугаони

9,00

11

121

Сремска код МЗ

IV

трговинска

правоугаони

9,00

12

31

Светог Саве код нове поште

II

угоститељска

шестоугаони

12,50

13

25

Улица Н. Тесле

II

трговинска

Панки

7,00

14

132

15

133

16

139

17

Угао Ослобођења и Кнеза
Михајла Обреновића
Угао М. Требињца и П.
Маргановића
Угао М. Требињца и М.
Обреновића
Стевана Шупљикца код
Евангелистичког гробља
Стевана Шупљикца преко пута
пиваре

Баваништански пут код Новог
гробља
Новосељански пут преко пута
„Давида”
В. Влаховића и Вељка
Петровића

V

трговинска

шестоугаони

12,50

IV

трговинска

осмоугаони

12,00

IV

трговинска

правоугаони

9,00

154

7. јула код броја 29

IV

трговинска

правоугаони

9,00

18

160

Угао Ж. Зрењанина и 7. јула

IV

трговинска

правоугаони

9,00

19

174

Ослобођења бр. 16 код кружног
тока

IV

трговинска

правоугаони

9,00

до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по
380,00 дин.
висина закупнине за киоск по 1м2 је 1.206,00 дин., а за
површину по 1м2 је 717,00 дин.
висина закупнине за киоск по 1м2 је 1.206,00 дин., а за
површину по 1м2 је 717,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по
380,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по
380,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по
380,00 дин.
до 7м2 по 717,00 дин., а за преосталу површину по 633,00
дин.
висина закупнине за киоск по 1м2 је 1.206,00 дин., а за
површину по 1м2 је 717,00 дин.
до 7м2 по 338,00 дин., а за преосталу површину по
253,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по
380,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по
380,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по
380,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по
380,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу површину по
380,00 дин.

Право учешћа на оглас имају сва заинтересована правна лица, предузетници и физичка лица, која испуњавају услове из овог огласа.
Сваки учесник који се пријави на Оглас дужан је да изврши уплату гарантног износа за учешће у поступку јавног надметања и то на текући рачун бр.160-461690-69 код Banca Intesa који износи:
· за I зону:
80.000,00 динара
· за II зону:
65.000,00 динара
· за III зону:
50.000,00 динара
· за IV зону:
45.000,00 динара
· за V зону:
35.000,00 динара
Извршењем уплате гарантног износа учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа.
Правилником о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене утврђени су посебни услови за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне
намене, као што су локација, површина објекта, одређивање делатности, одређени тип, облик, димензије, врсте материјала и сл.
Гарантни износ се не враћа:
– Лицу у поступку јавног надметања које не потпише Изјаву о прихватању услова из члана 16. ове одлуке
– Учеснику коме је у поступку јавног надметања дат део површине јавне намене ради постављања киоска, у случају одустанка
Лице у поступку јавног надметања, који је стекао право на део површине јавне намене за постављање киоска, пре доношења Одлуке о коришћењу дела површине јавне намене за постављање
киоска, дужно је да уплати:
· Највећи излицитирани једнократни износ у циљу стицања права коришћења површине јавне намене ради постављања киоска,
· Утврђени депозит на име трошкова за уклањање објекта са дела површине јавне намене, након престанка коришћења у износу од 10.000,00 динара.
Период на који се даје део површине јавне намене не може бити дужи од 10 година.
Пријава треба да садржи:
А. Податке о подносиоцу пријаве и то:
1. За физичка лица – име, презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ, а у случају да физичко лице заступа пуномоћник, оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
2. За предузетнике име презиме, адреса, извод из регистра издат од стране органа надлежног за регистрацију, у оригиналу или у овереној фотокопији, не старији од 6 месеци, број личне карте, ЈМБГ, назив
радње, ПИБ и матични број, а у случају да предузетника заступа пуномоћник оверено пуномоћје за лица које заступа подносилац пријаве,
3. За правна лица назив и седиште, извод из регистра издат од стране органа надлежног за регистрацију правног лица, у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од 6 месеци, пуномоћје за лице које
заступа подносиоца пријаве, ПИБ и матични број,
Б. Податке о локацију за коју се пријава подноси:
– Редни број и адреса локације,
– Делатност која ће се обављати,
Ц. Доказ о уплати Огласом предвиђеног гарантног износа за учешће на рачун бр. 160-461690-69 који се води код Банка Интеса
Д.Доказ да подносилац пријаве нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева, о чему се прилаже Уверење Секретаријата за пореску администрацију градске управе града Панчева.
Сва приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији.
Без ових прилога, поднета пријава неће се узети у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице, односно његов овлашћени заступник.
Једно лице може да поднесе пријаву за више локација, с тим што је у обавези да за сваку локацију поднесе потпуну пријаву и уплати тражени гарантни износ.
ЈП „Дирекција” Панчево је дужно да пре отпочињања поступка доделе површине јавне намене прибави од надлежних предузећа информацију о могућности прикључења на постојећу комуналну инфраструктуру.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП „Дирекција”‘, З. Јове Јовановића бр. 6, Панчево, са назнаком „ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА, ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ____ - НЕ
ОТВАРАЈ”, име и адресу, односно седиште лица које конкурише.
Рок за подношење пријава је закључно са 06. 02. 2017. године до 10 сати.
Јавно надметање ће се одржати 06. 02. 2017. године у 12 сати, у соби бр. 108, у ЈП „Дирекција”, Змај Јове Јовановића бр. 6 у Панчеву.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Почетни једнократни износ у циљу стицања права за закључење уговора о закупу дела површине јавне намене ради постављања киоска износи 30.000,00 динара.
Учесник који је понудио највећи једнократни износ за део површине јавне намене ради постављање киоска, дужан је да одмах, на позив председника Комисије потпише изјаву да је понудио највећи једнократни износ са назнаком висине тог износа , чиме је јавно надметање завршено.
За коришћење дела површине јавне намене, плаћа се локална комунална такса, у висини и на начин одређен Решењем Градске управе града Панчева – Секретаријата надлежног за послове пореске администрације, а које се доноси на основу Одлуке Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама, зависно од површине киоска и од зона у којој се површина јавне намене налази
Лицу које није стекло право на део јавне површине јавне намене за постављање киоска, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од коначности одлуке о додели на коришћење површине, јавне
намене у уплаћеном износу , без камате.
Сва потребна обавештења у вези Огласа могу се добити у ЈП „Дирекција”, Змај Јове Јовановића бр. 6 или на телефон 219- 03-00, локал 211.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пуномоћје оверено у суду.
Приложена документација мора бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 27. јануар 2017.
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Последњи поздрав вољеној мајци

Последњи поздрав вољеној баки

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга
мајка, бака и ташта

ДРАГОСЛАВИ
МИХАЈЛОВИЋ

ДРАГОСЛАВИ МИХАЈЛОВИЋ
од твоје унуке Катарине која те много воли

ДРАГОСЛАВА МИХАЈЛОВИЋ

од ћерке ВЕРЕ и унуке КАТАРИНЕ

Хвала ти бако за све!
(36/234292)

(38/234292)

рођ. 30. III 1940.
Последњи поздрав деди, оцу и свекру

Последњи поздрав драгој и вољеној мајци

преминула 21. јануара 2017. године у 77. години.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћене породице МИХАЈЛОВИЋ
и АПОСТОЛОВИЋ
(34/234292)

Достојанствено и тихо
је отишао у вечност диван човек

Ако ти јаве: умро сам,
не веруј то не умем

ДРАГОСЛАВИ МИХАЈЛОВИЋ

СТАНИСЛАВУ
ВОРКАПИЋУ

Живећеш заувек у мом срцу.
Чуваћу те од заборава!
Ћерка КОСА

Ноћу кад гледаш у небо,

Чувају га унук ВУК,
снаја СВЕТЛАНА и син
КРИСТИЈАН

(35/234292)

(94/234404)

а ти намигни мени. Нека то буде тајна,
Упркос данима сивим кад видиш
Последњи поздрав драгој мајци, баки и ташти

неку комету да небо зарумени,
упамти, то ја још увек
шашав летим и живим

21. јануара 2017. године, у 68. години преминуо
је наш драги

СТАНИСЛАВ
ВОРКАПИЋ
Вечни траг, бол
и захвалност остају
у срцима БРАНИСЛАВЕ
и њене породице
(136/234525)

Увек си био и остао део
нас

СТАНИСЛАВ
ВОРКАПИЋ

ДРАГОСЛАВИ МИХАЈЛОВИЋ

СТАНИСЛАВ ВОРКАПИЋ

рођ. 30. III 1940.

1949–2017.
Сахрањен је 25. јануара 2017, на гробљу Лешће у
Београду.
Син КРИСТИЈАН, ЈЕЛЕНА, снаја СВЕТЛАНА,
унук ВУК, сестра СВЕТЛАНА с породицом
и породице БАБИНАЦ и АВРАМОВ и остала
родбина и пријатељи

Њени: ћерка СЛАВИЦА, зет МИЛОШ,
унуци МАРКО и ДУШАН којима ћеш вечно
живети у срцима
(37/234292)

(91/234403)

Знам није ти се испунила последња жеља да
те загрли Дунав када куцне задњи час, али
ето, цвеће који си ми доносио сваке суботе
сада ћу доносити ја теби.
Заувек у моме срцу, у мојим венама, пришивен за моју душу...

СТАНИСЛАВ
ВОРКАПИЋ

ЈЕЛЕНА
(92/234403)

ЗОКА и РУДИ
(93/234403)

Последњи поздрав прики

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ДУШАНКА
ДОШЕН
Драгој колегиници
последњи поздрав од
ДРАГЕ, РАДЕ, ВАСЕ
и ЈАНЕЗА
(77/234357)

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

СТАНИСЛАВ ВОРКАПИЋ

СТАНКУ

013/301-150

Друже наш,
увек си знао да нас изненадиш, ово задње
изненађење нас је све јако растужило.

од породице
ПРИБИЧЕВИЋ
(109/234447)

Твоји: ЖЕЉКО, РУЖИЦА, ЗОРКА, ГАБИ,
МИЛЕНА, БОЈАТ, ДУШАН, ДРАГАН,
ВЕРА, ЗОРИЦА, ЖИКА, АВЗИ, БАТА
и ЛЕЛА
(106/234438)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља
одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Петак, 27. јануар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
22. јануара 2017. заувек нас је напустила
наша драга мајка, бака и прабака

19. јануара 2017. године
изненада је преминуо
наш отац, дека и прадеда

ЈОСИП
КАЛУЖА
ЈОСИП

СЛОБОДАН БАНЕ
ЈАШАРЕВИЋ

ЕТУШКА РИЗЕВСКИ

1948–2017.
Преминуо 20. јануара 2017, после тешке болести.
Сахрањен 22. јануара 2017 у Јагодини.
Породица ЈАШАРЕВИЋ
(86/234378)

1932–2017.
Хвала ти за неизмерну брижност и љубав
коју си нам пружала.
Сахрана ће бити обављена у петак, 27. јануара 2017, у 13 сати, на Католичком гробљу.
С љубављу и поштовањем: ћерка
ЈАСМИНА, зет МИЛДЕ, унуци
ДАНИЕЛ, DENNIS, МАРКО и NADINE са
својим породицама

КАЛУЖА
1929–2017.
Отишао си тихо и неприметно, али никада
нећеш из наших срца
отићи.
Заувек захвалне ћерке
СЛАВИЦА, КАТИЦА и
ОЛГИЦА с породицама

Твоји унуци: ВЕСНА
и НИКОЛА, зет
РЕНАТО, снаја
БОЈАНА, праунуци
ВОЈИН, САРА,
СИМЕОН и НИКОЛИНА

(51/244322)

(54/244327)

Последњи поздрав драгом тати

Последњи поздрав пријатељу

ЈОСИПУ
КАЛУЖИ

деда ЈОЗИ

(62/234337)

Последњи поздрав

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 21. јануара 2017, у 57. години
преминуо наш драги

ЈОСИП
КАЛУЖА

ПРЕДРАГУ
АДАМОВИЋУ

ПРЕДРАГ АДАМОВИЋ

од породице ЈОВАНОВ

1959–2017.
Сахрана ће бити обављена 25. јануара 2017, у 13
сати на војловачком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ВЕСНА, син МАРКО,
сестра ГОРДАНА и мајка ДЕСАНКА

(81/234365)

(47/234307)

Последњи поздрав

20. јануара 2017. године преминула је наша

Деко, хвала ти за неизмерну љубав и топлину.
Заувек ће те се сећати с
љубављу и поштовањем.

Хвала ти на сваком дивном дану пуном пажње,
љубави, разумевања и
бескрајној подршци. Поносни и захвални на времену проведном с тобом.
Ћерка ОЛГИЦА и твој
СРЂАН

Само ми знамо колико
ћеш нам недостајати...
Бићеш увек међу нама
и никада нећеш бити
заборављен.
Ћерка КАТИЦА
и зет ЂУРО

од НОВАКА и ВЕРЕ
с децом

(52/244327)

(53/244327)

(79/234363)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгом тати

деда ЈОЗИ

ЈОСИПУ
КАЛУЖИ

Драги деда

ПРЕДРАГУ АДАМОВИЋУ
1959–2017.
Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево

ЛЕНА РАЈКОВ
1936–2017.

(80/ф-77)

С љубављу и захвалношћу опростили су се 23.
јануара на Новом гробљу: супруг СРЕТЕН, син
МИЛОВАН, ћерка ДАНИЕЛА, снаја МАРИЈА,
унуци СРЕТЕН, БОРИС, СОФИЈА и ЛЕНА

Напустила нас је наша драга

(15/234280)

Последњи поздрав

ЛЕНА РАЈКОВ

ЈОСИП
КАЛУЖА

Вечно смо ти захвални
и поносни што смо те
познавали...
Мирно плови небеским
плаветнилом...
Твоји унуци СРЂАН и
НИКОЛА

Љубав према теби је велика, а туга и сећање
вечни.
Ћерка СЛАВИЦА
и зет ШАЊИ

Хвала ти што си нам подарио лепе тренутке. Чуваћемо те од заборава.
Унука АНИТА, зет
ДЕЈАН, праунуци
СТЕФАН и АНЂЕЛА

(56/234325)

(55/234325)

(57/234325)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди

Последњи поздрав

Нека јој Бог подари вечни мир и спокој.
Успомену на њен ведар лик вечно ће у срцу носити
брат НИКОЛА с породицом
(16/234280)

Последњи поздрав

ЛЕНИ РАЈКОВ
Породици упућујемо искрено саучешће.
Породица БАСАРИЋ
(74/234355)

чика ЈОЗИ

ЖИВОРАДУ ЂОРЂЕВИЋУ
7. III 1934 – 24. I 2017.

ОЛГИ ПАВЛОВИЋ

ДРАГАН с породицом
(90/234401)

Последњи поздрав поштованој прији

Напустио нас је наш учитељ

од сина СЛОБОДАНА, снаје НАДЕ, ћерке СЛОБОДАНКЕ
с породицом, унуке ЈЕЛЕНЕ, унука ОБРАДА, ХАРИСА
и НЕДИМА и праунука МАГДАЛЕНЕ, МИЛАДИНА
и НЕМАЊЕ

Породице ЂОРЂЕВИЋ и ЈОВАНОВИЋ
(124/234498)

(48/234313)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

РАЈКО ПЕТРОВИЋ
ЛЕНИ РАЈКОВ

Био је велики човек, који нас је учио да будемо
људи.

СТОЈАНУ ДОДИЋУ
од колега из „Азотаре”: ЗОРИЦЕ, СИНИШЕ, ТОМЕ,
АНЂЕЛКА, АНЂЕЛКА, ЗОРИЦЕ, СРБЕ и СТЕВЕ
(99/2344149)

Памтиће га његово I/1, генeрација 1970.
ОШ „Бранко Радичевић”
(43/234

СВЕТИСЛАВУ
КЕПИЋУ

БРАНКУ

СТЕВА и ПЕЦА

породица ВИЛЕНИЦА

Саучешће од породице
ЖИВКОВИЋ

(45/234303)

(85/234377)

(143/4697)

Петак, 27. јануар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

22. јануара, у 76. години, после дуге и тешке болести заувек је заспала наша драга мајка
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ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Посебну захвалност дугујемо комшиници Тошки и докторкама Вјетров и Дробњаковић, које
су нам током дугогодишње мајчине болести,
пружале не само медицинску већ и несебичну
људску помоћ и подршку.
Породице НОВАКОВИЋ и БОГДАНОВИЋ
(14/234275)

БОСИЉКА НОВАКОВИЋ
1942–2017.

Дугогодишњој пријатељици Каћи последњи поздрав

20. јануара 2017. напустила нас је наша драга и
вољена

КАТАРИНА
РАШКОВИЋ
КАЋА

КАТАРИНА РАШКОВИЋ

Бдела си над нама читавог живота и била наша највећа подршка и
заштитник.
Одмори се, душо наша!
С љубављу и поштовањем породице НОВАКОВИЋ
и БОГДАНОВИЋ
(11/234226)

Нашој драгој мајци

БОСИЉКА
НОВАКОВИЋ

Последњи поздрав
драгој Боси од станара
у Кикиндској 2
(59/244328)

Никада те нећемо заборавити!
МАРИЈА КОВАЧЕВИЋ
са супругом ДРАГАНОМ
и ћеркама ВАЊОМ и
САЊОМ

1943–2017.
Хвала ти драга Катарина за све у животу, и увек
ћеш остати у нашим срцима.
Сахрана је обављена у уторак, 24. јануара, у 14
сати, на Новом гробљу.
Твоји најмилији: НИКОЛА, МИЛОШ, МАЈА,
ЉИЉА и РАСТКО
(17/234276)

(60/244329)

Последњи поздрав

Напустио нас је наш

БОСИ
„Никад више, никад више
Ти ме нећеш благо звати,
Никад више твоје руке
Загрљај ми неће дати.”

БОСИЉКИ НОВАКОВИЋ
Бака Боси од БОГДАНА, ИЋЕ и РОЗВИТЕ

Ћерка МИЛИЈАНА с породицом

(122/234494)

ТОМИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ

(12/234275)

1929–2017.

Последњи поздрав драгој мајци

Вечно ће живети у срцима ВЛАДЕ, ГОЦЕ, ДУЦЕ,
САЛЕТА и МАРИЈЕ
(18/234281)

ИЛИЈА ПАНИЋ
1932–2017.
Последњи поздрав од ћерки БОЖАНЕ
и ЉИЉЕ с породицама

Последњи поздрав

(82/234370)

БОСИЉКИ НОВАКОВИЋ
С љубављу и поштовањем син ВЕЛИБОР с породицом

20. јануара 2017. заувек нас је напустила
наша драга

ТОМИСЛАВУ ГОЛУБОВИЋУ

(13/234275)

1929–2017.
Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом

од ћерке ЉИЉАНЕ, унуке ТАЊЕ и праунука
ЕЛЕНЕ и ДАВИДА
(19/234281)

МИРЈАНА БРАНКОВ
ВАСИЛИЈУ
ПАНДУРОВУ

ФЕРИЈУ
ШИМОНУ

МИРА
БРАНКОВ

1954–2017.
Прија СНЕЖАНА
и ЂУРА

од пријатеља ДРАГАНА
и МАРЕ с породицом

Последњи поздрав
од станара
у Гундулићевој 4

(111/244557)

(113/234465)

(108/234444)

19. јануара 2017. године се упокојио

Последњи поздрав

Хвала ти за неизмерну брижност и љубав
коју си нам неизмерно пружала.
С љубављу и поштовањем син НЕНАД,
унук ДУШАН, снаја ДАНИЦА, праунуке
НИКОЛИНА и АНАСТАСИЈА

Породици упућујемо искрено саучешће.
Породица БАСАРИЋ

(40/234292)

(75/234355)

МИНОДОРИ ПЕКУРАР

Поштованом

ВАСИЛИЈЕ ПАНДУРОВ

ИВАНКА ГРЕК

ФЕРЕНЦУ ШИМОНУ

1936–2017.
Последњи поздрав од супруге ХЕРМИНЕ, сина
ВОЈИСЛАВА, снаје ЈЕЛЕНЕ и унука ВЛАДИМИРА
(110/234456)

Последњи поздрав од свих комшија
у Војвођанском булевару 34
(4/234252)

МАРИЈА ЈОСИМОВИЋ

Последњи поздрав Секи
од колегинице
и пријатеља ГОРЕ

Вољеној жени, мајци, баби и свекрви последњи поздрав.
ПЕТАР, ЗОРАН, МИРА, СТЕФАН, ИГОР, ПЕТАР,
МИЛАН и СЛАВИЦА

(10/234273)

(139/234535)
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Последњи поздрав

28. јануара 2017. навршава се пола године откако није с нама наша драга

МИЛЕНКУ
САВИЋУ

МИЛЕНКО САВИЋ
1933–2017.

ДРАГАНА ЈАКОВЉЕВИЋ

Драги Мића,
све си нам био и остаћеш заувек у нашим душама, срцу и мислима.
Твоји најмилији: супруга МАРА, синови МИЛОШ и ЗОРАН, унук
ОГЊЕН и снајка ГОРИЦА

Комшије у
Војвођанском
булевару 10
(121/234490)

ПАНЧЕВАЦ

Почивај у миру!
(78/234358)

рођ. Дивац
Поносни смо што смо је имали, а неизмерно жалосни што смо је
рано изгубили.
Била је дивна ћерка, сестра, мајка... добар човек. Много нам недостаје.
Ожалошћени: породице ДИВАЦ и ЈАКОВЉЕВИЋ

телефон:

(133/234517)

013/301-150

28. јануара 2017. дајемо годину дана

Последњи поздрав нашој вољеној баби

У суботу, 28. јануара, у 11 сати, на Православном гробљу у Старчеву дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ВЕРИ ЂОКИЋ
1938–2016.
Успомену на тебе чуваћемо с љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији
(6/234258)

28. јануара 2017. је пет
година без

МИЛЕВИ МИЛИЋ

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНИ КЕЉЕВИЋ

1940–2017.

Син ЗОРАН, снаја ОЛИВЕРА, унуке МАРИЈАНА и ТАТЈАНА
(141/234340)

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

РАДОМИРА
СТОЈКОВА
„И беше један човек, и
један живот и судбина,
а онда облак сивила избрише све, све сем наших успомена.”
Твоја породица

(129/234500)

27. I 2001 – 27. I 2017.

С љубављу породица
ВОЈИСАВЉЕВИЋ

(135/234527)

СЕЋАЊЕ

Прошло је више од десет година од одласка наших кумова

МИЛАН
ВОЈИСАВЉЕВИЋ

Њени најмилији: супруг ЈОВАН и синови
ЗОРАН, ГОРАН, ДЕЈАН, БОЈАН, ДРАГАН,
НЕНАД, ПРЕДРАГ и МИРОСЛАВ
с породицама

Прошло је тужних шест
месеци откако нам се
нико није искрено обрадовао.

(138/4697)

СЕЋАЊЕ

ПАВЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
СТОЈАДИНОВ
МИОДРАГ
КОВАЧЕВИЋ

ЗЛАТИБОР
СТОЈКОВИЋ

1949–1984.
1912–1996.
1921–2007.
Увек се сећамо наших драгих и добрих кумова.
Породице ЛУКИЋ, ПОПОВ и ХАЏИЋ

5. III 1946 – 1. II 2007.
Прошло је десет година
откада ниси с нама.
Недостајеш нам.
СТАНА, МИЛИЦА
и ЖЕЉКО

27. I 2014 – 27. I 2017.
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и
заборава.
Ћерке МИЛКА
и ДИВНА с породицама

(140/234539)

(131/2345159)

(132/234516)

МИРЈАНА

IN MEMORIAM
31. јануара 2017. навршава се дванаест година од смрти наше драге

МИЛИНКО

Четрдесетодневни помен мом супругу биће
31. јануара

СТОЈАНКА

31. јануара, у 11 сати, на
Новом гробљу, дајемо
четрдесет дана од смрти вољеног оца

У уторак, 31. јануара навршава се тужних четрдесет дана од смрти мог
тате

МИЛАН САВИН
МИЋА
1986–2017.

БРАНИСЛАВЕ
ВУКАЈЛОВИЋ

БОШКО БЕРИЋ

БОШКА
БЕРИЋА

БОШКА
БЕРИЋА

С љубављу породица

С љубављу
и поштовањем твоја
супруга СТАНА

1950–2016.
од ћерке СВЕТЛАНЕ,
зета СТОЈАНА и унуке
ЗОРИЦЕ

од сина ЈОВИЦЕ, снајке
ИВАНЕ и унука
СТЕФАНА

Сећање и туга за мојим
јединим братом остаје у
мом болном срцу.
Његова сестра ВИДА
и зет ЈОВИЦА

(134/234518)

(127/234510)

(126/234510)

(128/234510)

(123/234495)

рођ. Исаковић

Четрдесетодневни помен мајци

Јако нам недостајеш.
Твоји најмилији
(115/234475)

ЈЕЛЕНИ
КЕЉЕВИЋ
Увек ћеш бити у нашим
срцима вољена и незаборављена.
С тугом и љубављу син
НЕНАД, снаја
ВИОЛЕТА и унука
СТАША
(125/234499)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА
МИЛАНОВИЋ

МИЛОШ
ЈАШИН

30. I 2002 – 30. I 2017.

30. I 1998 – 30. I 2017.

Недостајеш...
Супруга НАДА, ћерка
МАЈА и син МИРОСЛАВ
с породицом
(137/234530)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Време је преспоро оном
ко очекује, пребрзо оном
ко страхује, предуго
оном ко жали, прекратко
оном ко се радује.
Али, ономе ко воли, за
њега време не постоји.
Твоји: РАДМИЛА,
СРЕДОЈЕ и ТАЊА
(142/234545)

Петак, 27. јануар 2017.
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СЕЋАЊЕ

29. јануара 2017. навршава се десет година откако с нама није наша драга

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

ПЕРОВИЋ

МИЛЕТА ПАВЛОВ
31. I 2009 – 2017.
Прошло је осам тужних година откако си само у
нашим срцима и мислима.

ВЈЕРОЧКА ПЕТКОВСКИ
1950–2007.

Твоји најмилији
(120/234487)

др МИОДРАГ

РУЖА

и

2014–2017.

2007–2017.

Успомену на вас чувају БОБА и ЂОРЂЕ
(112/234964)

28. јануара 2017, у 11 сати, окупићемо се на новом Бежанијском
гробљу у Београду, како би се опет сетили њеног драгог лика.
СЕЋАЊЕ

Синови БОЈАН и АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВСКИ с породицама
(119/234486)

1. фебруара навршава се десет година како није
с нама наш

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

Годишњи помен вољеној
супрузи

САВО
РАТКОВИЋ
29. I 2000 – 29. I 2017.

ДАНИЦИ

АНТУН ТОНИ ВИНКОВИЋ

С тугом и болом обавештавамо да се 5. фебруара 2017. навршава четрдесет дана откад нас
је напустио наш вољени

Њен вечно ожалошћени
супруг ЛАЗАР

С љубављу
и поштовањем твоје
сестре: МИЛА, ЦАНА
и ДОБРА с породицама

(130/234511)

(31/234287)

Време које је прошло није умањило тугу, бол и
празнину за тобом.

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(118/234485)

ФРАЊА КЕЛЦЕР
МИРКО
КАНДИЋ
Помен у 11 сати, на гробљу Котеж у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка
ЉИЉАНА, унуци
ДАМИР и ДАНИЕЛ,
унука САЊА,
праунучад МИНА,
АЛЕКСА, НИКОЛА
и МИЛИЦА, сестра
ЈОВАНКА, браћа
АЛЕКСАНДАР, ПЕТАР
и ВАСИЛИЈЕ
с породицама

1933–2016.
Тога дана, у 12 сати, изаћи ћемо на његов гроб и
одати помен.
С љубављу породица
(107/234443)

(7/234265)

4. фебруара 2017. навршава се шест месеци
откако је преминуо наш

СЕЋАЊЕ

ОЛГА МУРГИН
2000–2017.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

С великим болом јављамо да ћемо нашој драгој
супрузи и мајци

НАДА ТОДОРОВСКА
1953–2016.

(63/234339)

Прошло је четрдесет тужних дана без тебе, драга Надо, много нам недостајеш.
СЕЋАЊЕ

ПЕТАР
ДОТЛИЋ

Мама МАРИЈА, сестре ДРАГИЦА и ЉУБИЦА
с породицама

ЈАЊА
БОДРОЖИЋ

стаклорезац
Успомену на њега чува
супруга МИЦА
с породицом

24. I 2001 – 24. I 2017.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима јер
вољени никада не умиру.
Твоји: супруг ИЛИЈА,
син МИЛАН и ћерка
МАРИЈА с породицама

(102/234421)

(46/234304)

(101/234416)

НАДИ
ТОДОРОВСКИ
рођ. Ђуровски

ДРАГУТИН
ПЕЧЕНИЦА

НАДА
ТОДОРОВСКИ

25. I 2000 – 25. I 2017.
СЕЋАЊЕ

Прошле су четири године
откако се преселила у
вечност наша мила сестра

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

рођ. Ђуровски
Мајко, много боли.

Твоји најмилији

РАДМИЛА

(71/234439)

(98/284411

(97/234411)

У среду, 1. фебруара

РАДОЈКА
МУНИЋ

30. I 1997 – 30. I 2017.
Чувамо те од заборава.
Брат МИЋА
с породицом

рођ. Ловић
29. I 2013 – 29. I 2017.
Тугују за тобом твоје
сестре и браћа

(104/234425)

(50/244318)

НАДА

ДОБРИВОЈ

2015–2017.

2006–2017.

вом гробљу одржаћемо

Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ћерке: ЉИЉА, ВЕРА, ВЕСНА и МАРИЈА
с породицама

четрдесетодневни по-

(105/234430)

2017, у 11 сати, на Но-

МИЛОМИР
КУЗМАНОВИЋ
ВЕЛА

НИКОЛИЋ

Четрдесетодневни помен дати у недељу, 29.
јануара 2017, на гробљу
у Јабуци. Недостајеш
нам. Почивај у миру.
Супруг БОЖИДАР, син
МИЛОШ и ћерка
РАДМИЛА с породицом

БОРКА

Сећање на родитеље

мен нашем драгом

РАДМИЛА

СЛОБОДАН

ВОЈВОДИЋ

1990–2017.
1998–2017.
Чувамо вас од заборава.
Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА
(88/234385)

2. фебруара 2017, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен

РАДИВОЈЕВ
ЖИКА
ВЕРА
1997–2017.

ЖЕЉКУ
ЂУРИЋУ
Увек ћеш бити с нама.

2002–2017.

Ожалошћени: син

Сећање на наше драге родитеље с љубављу и поштовањем трају и живе кроз нас.

АГНИЦА СЛАВИША

БОЖО

Заувек у нашим срцима.

ДРАГОСЛАВ, ћерка

СИМИ АНДРИЋУ
СЕКА и ТАЊА с породицама

Породица и родбина

(100/234415)

(66/234347)

АДРИЈАНА и супруга

БОЈАНА и БРАНКИЦА с породицама

ЈАГОДА

(95/234401)

(42/234297)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у суботу, 28. јануара 2017, у 12 сати,
на Старом православном гробљу у Панчеву давати четрдесет дана, нашем брату и
рођаку

ПОМЕН

Сећање на наше

КАПЛАР

БРАНКА ЈОЈИЋ
28. I 2013 – 28. I 2017.

ЖЕЛИМИРУ КРУШКИ
ЖЕЉКУ
Захваљујемо се свима који су присуствовали полагању урне, као и онима који се
последњи пут опростише, сину Владимиру, Софији, породицама Капетановић и
Божовић. Захваљујемо се Дуди, некадашњем тренеру рагби клуба „Динамо” на
опроштајном говору, као и спортистима,
музичарима и другарима из кафане.

МИЛАН

Мила наша Бранка, вечно ћеш живети с нама.

1994–2017.

Хвала ти на безграничној и несебичној љубави коју си нам пружила. Поносни смо што смо те имали.

ДАНИЦА
2015–2017.

Твоји: мајка ЖИВКА, син ГОЈКО, супруг ПЕТАР и брат МИЛАН
с породицом
Породице АЛЕКСИЋ и ИВКОВИЋ

(33/232490)

(64/234340)

Прошло је шест месеци откада није с нама наш
вољени

31. јануара 2017. даваћемо четрдесетодневни
помен супругу, оцу, деди и зету

Двадесет пет година откада није с нама

ЖИВИ ЋИРИЋУ

АЛЕКСАНДАР
ПЕТКОВСКИ
АЦА

Драги Жељко, почивај у миру поред твојих родитеља Петра Филипова, мајке Неде и сестре Борке.
Опраштају се породице КРУШКА
из Добрског Села, Вујовићи из Добрске
Жупе, Пејаковићи из Љуботиња,
као и твоја браћа ПЕТАР ВУЈОВИЋ,
БУДИМИР и СВЕТОЗАР
ПЕЈАКОВИЋ ПЕЈА

ДУШАН БАЛАН ЦРЕПАЈАЧКИ
Вечно те носе у срцу: син ЂУРА, ћерка
ЗВЕЗДАНА с породицом и сестра СЛАВНА
(72/234350)

(76/234357)

1953–2016.
из Омољице
Време полако пролази, а туга, сузе и бол за тобом су све већи душо моја.
Твоја супруга ЈЕЛЕНА, синови ВАСА и СТЕВАН,
снаје САЊА и СЛАВИЦА, унука МИЛИЦА
и унуци ЛАЗАР и НИКОЛА и ташта КРИСТИНА

Чувају те од заборава
супруга МАРА и син
ГОРАН с породицом
(87/234381)

(96/234410)

Пролази тужна година
откад нас је напустио
наш вољени

ДРАГАН
ВЕЛИЧКОВИЋ
1956 – 31. I 2015.

МИЛОРАД
ЧИКА ЧИЛЕ
2. II 2016 – 2. II 2017.

31. јануара 2017. навршава се десет година од
смрти нашег драгог супруга и оца

БОРИСЛАВА ИВКОВИЋА БОРЕ
С тугом у срцу и болом у души живимо без тебе
са сећањима која не умиру.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на нашег драгог

БОРИСЛАВ
ИВКОВИЋ

БОРИСЛАВА
ИВКОВИЋА

2007–2017.

Тешко је без тебе две
године. Увек си у на-

МАРЈАН и МИЛАН

Пролази година, а твоја
слика у мом оку остаће
као икона. Нема тебе на
мојим уснама, не пролазе сузе у дугим ноћима.
Твоји најмилији:
ВИКТОР, ЖИВКА,
МАРИЈАНА и ДРАГО

(84/234375)

(83/234373)

Нашем драгом оцу и деди

19. јануара 2017. навршиле су се четири године

шим срцима.
Твоји: супруга НАДА,
ћерке БОЈАНА
и АЛЕКСАНДРА, унуци
ФИЛИП и ВУК, зетови

Супруга БЕБА и ћерке БОКА, МИЛИЦА и ГОГА
(67/234348)

С љубављу и поштовањем кумови КРУНИЋ
(103/234412)

СЕЋАЊЕ

СТАНКОВИЋ

РИНА с породицом
(68/234348)

РАДОВАН

СЕЋАЊЕ

МИРСА

2002–2017.
2016–2017.
Ћерке БЛАГИЦА, МИРА, ЗОРИЦА и СНЕЖАНА
с породицама

БОРИСЛАВ ИВКОВИЋ
2007–2017.
Породица ТОПАЛОВИЋ
(70/234348)

(89/234385)

ЛАЗАРУ
МАТИЋУ

26. јануара 2017. навршавају се две године откако више није с нама

31. јануара 2017. навршава се тужних годину
дана откако није с нама

IN MEMORIAM

БОРИСЛАВ
ИВКОВИЋ

БОЈА ЋУБРИЋ

раднику „Лука Дунав”

2007–2017.

у пензији
28. јануара, у 11 сати,
даваћемо годишњи по-

Као првог дана тако и
данас тугујемо и чувамо
те од заборава.

СВЕТОЗАР
ЛАЗАРОВ
25. I 2006 – 25. I 2017.

мен и посетити његову
вечну кућу на гробљу у

Године пролазе, али ти
ћеш увек бити у нашим
срцима.

родбина и пријатељи

Твоји: ћерка
ДУШАНКА, унук
МИЛАН с породицом
и унука НАТАША
с породицом

(39/234293)

(5/234257)

Црепаји.
Ожалошћена породица,

Пролази време, а ја му
не дам да те избрише из
мојих мисли, ту ћеш
живети заувек.
У моме срцу ти заузимаш посебно место, јер
ти си мој теча.

СЛАВОЉУБ
ТОМИЋ МИЋА

ВЕСЕЛКА
КОВАЧИЋ

БОРИСЛАВ
ИВКОВИЋ
БОРА

Најмилији

1940–2015.
Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији

Твоје другарице: МАРА,
БРАНКА, СЕЈА и ДАНА

По добром ћемо те увек
памтити.
МИРА и ОЛИВЕРА
ПАВЛОВИЋ

(41/234997)

(9/234272)

(61/234333)

(114/234467)

Само је време прошло,
љубав, туга и успомене
остају заувек.

МАРА и САША
с породицом
(69/234348)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 27. јануар 2017.

У суботу, 28. јануара 2017, у 11.30, одржаћемо једногодишњи помен нашем вољеном

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 28. јануара 2017, у 11 сати, на Новом
гробљу давати годишњи помен нашем
драгом

31

Време пролази, туга и
бол остају, за нашом
најдражом супругом,
мајком, баком и таштом

МИРОСЛАВА
ШПИЦА

ВЕСЕЛИНУ ВУЈАНИЋУ
1925–2016.

СВЕТИСЛАВУ МРАЧИЋУ

Супруга ЗОРКА, син ЛАЗАР и снаја САЊА

Супруга СЛАВИЦА и ћерка СНЕЖАНА
с породицом

(44/234301)

(32/234288)

СЕЋАЊЕ

ГРГА

28. јануара, у 11 сати,
даваћемо шестомесечни помен, отићи и залити сузама.
Супруг РАЈКО, син
МИЉАН и ћерка
БИЉАНА с породицама
(3/234254)

ВЕЛИМИР ЖИВАНА ЂУРЂЕВКА
1925–2004.

Годишњи помен нашем

Помен нашој драгој

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

1950–2011.

1931–2017.

Време пролази, бол и туга остају. Трајете у најлепшим успоменама које сећају на све што сте
нам својом добротом подарили.
Породица ГРГА
(2/234235)

У уторак, 31. јануара навршава се четрдесет дана откако није с нама наша

ШВАБИ

ДРАГОМИР

МИЛЕНА

суд. окр. суда
1911–1989.

рођ. Јовановић
1918–2010.

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Твоја породица
(20/234238)

У суботу, 28. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу
даваћемо годишњи помен нашој драгој

С љубављу и поштовањем породица НИКОЛИЋ
(1/234232)

Помен нашој драгој ујни, шурњаји и снаји

Помен нашој драгој

СЕЈА и АНДРАШ
(22/234285)

МАРИЈА МАРКОВ
Помен ће се одржати на Старом православном
гробљу.

Помен куми

Породица
(117/234479)

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ
Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Породица КАЛИНИЋ

Бићеш стално у нашим
срцима.
Породице КНЕЖЕВИЋ
и КАРАНОВИЋ
из Краишника

(24/234285)

(23/234285)

(25/234285)

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈИ ЈОВАНОВИЋ
3. I 1947 – 28. I 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји ВИКТОР и САША
(21/234285)

Помен драгој куми

Помен
снаји

нашој

драгој

Сећање на

Помен нашој драгој

У петак, 21. јануара 2017, у 11 сати, одржаћемо
шестомесечни помен нашој

Кумови: ЛЕНКА,
СТЕВА и РАДА

Помен нашој драгој

СНЕЖАНИ МУНИЋ
рођ. Вуловић
27. I 1956 – 27. VII 2016.
МИКИ и МИЛОШ
(73/234354)

Много нам недостајеш

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ
Нећемо те никада заборавити.
Кум ЈУГ МИЛАН
и ЉИЉАНА

МАРИЈИ
Увек ћемо те памтити.

МАРИЈУ
ЈОВАНОВИЋ
У долини вечног мира
нека те анђели чувају, а
ми ћемо од заборава.

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ
Увек ћемо те памтити.

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ
Увек ћемо се радо сећати тебе.

ИВИЦА ЈОВАНОВИЋ
с породицом

Породица МАНДИЋ

Породица ФЕЛБАБ

Породица
МАРИНКОВИЋ

(27/234287)

(29/234285)

(30/234287)

(28/234287)

(26/234285)

25. јануара 2017. навршава се четрдесет тужних дана
од смрти нашег вољеног

СНЕЖАНА МУНИЋ
НАЦА и МУГИ с децом
(116/234476)

1. фебруара 2017. даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
ЗАГОРАЦ
1987–2017.

САВА САВКОВИЋ
Туга и бол у срцу су велики, много нам недостајеш.
Твоји: СТЕФАН, МИЛИЦА и БОРКО

С љубављу и поштовањем њен син МИЛИВОЈ
с породицом

28. I 2007 – 28. I 2017.
Године пролазе, остају
само сећања.
Твоји најмилији

(8/234267)

(65/2343449)

(49/234317)

ВАСЕ СУБИЋА

ЈУЛКИ ПИПЕРСКИ

ДИМИТАР
ЗАГОРАЦ

ЈЕЛЕНА
ЗАГОРАЦ
2002–2017.

27. I 1999 – 27. I 2017.
Ваши најмилији
(58/234326)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 27. јануар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп
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РОЂЕНИ

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

Добили близанце – ћерке
15. јануара: Ану и Ању– Ивана и Србољуб Стојиљковић.

Добили ћерку
21. децембра: Миу – Јованка Гаврилов; 30. децембра: Теодору – Александра и Момчило Лазовић; 1. јануара: Софију – Ива и Младен Дубак, Доротеу – Јелена и Милан
Игњатовић; 2. јануара: Наталију – Жељана Цветановић Прстојевић и Дејан Цветановић; 3. јануара: Срну – Сања и Слободан Михајлов; 4. јануaра: Лару – Сара Шалипур и Александар Мујица; 6. јануара: Дуњу – Јелена и Иван Вењац; 9. јануара: Стефанију – Јасна и Саша Ивковић; 11. јануара: Ану – Ивана и Владимир Стевовић, Катарину – Биљана и Марко Ковачевић, Ему – Дарина Доша Стано и Мартин Стано, Вању – Милена и Миодраг Петровић; 12. јануара: Тару – Нина и Бојан Сантрач, Машу
– Валентина Раду; 13. јануара: Теодору – Јелена и Игор Мерђановски; 14. јануара:
Теодору – Милица Станковић и Владимир Бокшан, Лану – Горана и Милош Цвејин;
15. јануaра: Касију – Лидија и Марко Недељковић, Ану – Јелена и Милош Станковић,
Лену – Сања Грујица и Веселин Пуркар, 17. јануара: Лену – Дијана и Радан Николић.

Добили сина
19. децембра: Тому – Мара и Валент Корпар; 1. јануара: Филипа – Татјана и Гоце Пејчов, Тодора – Лаура и Бранимир Мамузић; 2. јануара: Адила – Сандра Јовановић и Јашар Качикола; 3. јануара: Алексу – Марија и Милан Николић; 5. јануара: Михајла – Марјана Секељ и Слађан Станојевић; 8. јануара: Стефана – Наташа Крачун и Петар Мандреш;
10. јануара: Михајла – Тајана и Филип Марковић; Небојшу – Бојана Ћубић Митрески и
Иван Митрески, Стевана – Маргарета и Жељко Павковић, Милета – Драгана Станков и
Миле Шајн, Ивана – Тијана и Дарко Лазаревић, Лазара – Татјана и Драган Стојчић, Богдана – Снежана и Даниел Магду; 11. јануара: Михајла – Тања Спасовски Хасановић и Горан Хасановић, Мартина – Александра и Марко Јовановић, Милоша – Бранка и Слободан
Томин, Василија – Александра и Александар Рајин, Стефана – Сузана Станић и Миодраг
Топаловић, Богдана – Јелена Морар и Жељко Јаковљевић; 12. јануара: Филипа – Ивана
Јанаћијевска и Бојан Марков; 13. јануара: Михајла – Милица и Бојан Станков, Марка –
Андреа и Мићо Кизић; 15. јануара: Петра – Драгана и Дејан Ивановић, Страхињу – Јована и Марко Лазић; 16. јануaра: Андрију – Сања и Мирослав Каранфиловски.

ВЕНЧАНИ
14. јануара: Невена Глигић и Милан Врховац; 15. јануара: Драгана Субин и Стефан Симин.

УМРЛИ
11. јануара: Ељка Дупљак (1936), Слободанка Чиклован (1933); 12. јануара: Стеван
Арсов (1943), Надежда Ташић (1931), Славна Трбанос (1933), Олга Гавриловић (1932);
13. јануара: Милета Гуцијан (1952), Марија Оџин (1932), Стојан Анђеловић (1941), Светислав Кепић (1956), Аница Пешић (1939), Херта Ђурковић (1933), Живојин Марковић
(1938), Споменка Моц (1930); 14. јануaра: Бранислав Перић (1928), Бранко Ловрић
(1949), Љиљана Љубишић (1943), Миле Ристовски (1952), Олга Павловић (1930), Олга Павковић (1941); 15. јануара: Милодарка Радаковић (1946), Душан Марјанов
(1957), Стеван Ђурић (1932), Михајло Думитру (1949); 16. јануара: Владимир Рудинац
(1948), Драгомир Ђурић (1943); 17. јануара: Милена Добранић (1929), Душанка Аврамовић (1933), Шарлота Тот (1940), Иванка Грек (1938), Душан Марковић (1976), Милосава Величковић (1939), Мартин Омаста (1933), Милка Драгичевић (1923); 18. јануара: Радојка Царан (1933), Коста Пилиповић (1922), Ђорђе Стојменовић (1929); 19. јануара: Обрад Младеновић (1932), Јосип Калужа (1929), Зузана Пиктор (1933), Василије Пандуров (1936), Јожеф Ваш (1936); 20. јануара: Илија Панић (1932).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

БОЕМ С
КИЧИЦОМ

Део TВ
емисионе
технике

Симбол
ренијума

Атлетски
спортски
клуб (скр.)

Корисник
стана

Обред на
бадње вече

Тропски
папагај

Главни град
Пољске

Папина
годишња
апанажа

Име
СЛИКАР СА
композитора
СЛИКЕ
Стравинског

Пристаниште

Име глумца
Босиљчића

Ознака
Венецуеле

(23. 9 – 22. 10)
Околности вам иду наруку, а

период, права прекретница. Бићете принуђени да уводите разне
новине и да се више ослањате на
сараднике. Креће набоље и када
су финансије у питању. Скорашње познанство може прерасти у
стабилну везу.

сплет срећних околности ће вам
донети и материјални добитак.
Ако је потребно, потражите помоћ. У вези будите оригинални и
иновативни, јер ће однос умногоме зависити од вас. Могуће је
краће путовање с партнером.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Дестабилизација и непријатна
изненађења су иза вас. Ослоните се на млађе сараднике и отворите се за нове идеје. Емотивни
живот ће вам бити у хаосу. Заузети ће желети да нешто мењају
у својој вези, а могућа је и појава старе љубави.

Проблеми с папирологијом ће
вас окупирати ове седмице. Избегавајте расправе. Период је
повољан за финансијске трансакције и изненадне новчане добитке. Не копајте по прошлости,
ни својој ни туђој. Прихватите
позив за пут.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све што вам је нејасно, разјасни-

Постављате себи конкретне

ће вам се. Не причајте превише,
јер и зидови имају уши. Држите се
проверених пријатеља. Пре него
што реагујете, проверите све информације. Помало сте џангризави, али имате пуну подршку партнера, материјалну и емотивну.

циљеве и развијате добру комуникацију са сарадницима. Рекло
би се да се коцкице за добар посао слажу. Емотивно сте нестабилни, доста импулсивни. Ни сами не знате шта желите – слободу или стабилну везу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Нестрпљиви сте и у неким тренуцима ће вам недостајати мало
такта у комуникацији. Не упадајте у непотребне сукобе и не активирајте старе проблеме. На емотивном плану сте склони претеривању – од еуфорије до тоталне
конфузије.

Период расплета, великих позитивних промена и наглашених
добитака. Особе које познајете
одскора, могу вам донети лепе
пословне контакте. Могућ је изненадни пут у иностранство. Не
сумњајте у партнера, његове
емоције су снажне и искрене.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Најбитније је да будете практич-

Полако се будите и напокон по-

ни и да одредите приоритете, али
и да се строго држите тога. Новац
ће стизати. Нервоза ће вас терати у ситне чарке. Емотивни живот
вам није приоритет, али може се
догодити да некој особи из прошлости дате нову шансу.

чињете да стављате себе на прво
место. Проверавајте све информације. На помолу је понуда посла
који ће вас препородити и натерати да се максимално ангажујете.
Вагате, бојите се, желите присуство партнера у сваком тренутку.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

У овом периоду хонорарни посао или хоби ће вам доносити више прихода. Повољан је тренутак
да реализујете неке своје идеје
уз помоћ пријатеља. Много ћете
размишљати о некој особи из
своје прошлости, а може доћи и
до варница на послу.

Ментално сте преоптерећени
размишљањем о новцу. Постајете помало и параноични. Добро
испланирајте промене које желите да правите и потражите помоћ
стручних људи. Обавите разговор
с партнером и нека врата дефинитивно затворите за собом.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

1

2

3

4

1
2

Угоститељски
објекат

Потврдна
реч

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Пред вама је веома изазован

Повишена
нота це

Гас који
експлодира
кад се пали

Други
вокал

Ован

3

Оперски
тенор (Хосе)
Женско име

4
Ауто-ознака
Ниша
Обор

Штаб (скр.)
Гласник
(турц.)

Женска
деца
Предлог
Име
француске
глумице
Мимије

Савез држава
Оториноларингологија
(скр.)

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. како не ваља, рђаво, зло, 2.
претурање, рушење, 3. ограда (наслон) на балкону (мн.), 4.
коњско месо.

АНАГРАМ
ЛАУРЕАТ

Чин,
положај

Име
глумице
Алач
Пречник

Град у
Француској
Ознака за
грам
Један
католички
калуђерски
ред

Симбол
ербијума
Трећи вокал

РЕШЕЊА – Анаграм: славодобитник. Скандинавка: праскавац, ресторани, е, Карерас, да, ни, шт, антанта, к, Миливој Ђорђевић, гувернер, алаве, ока, Лил, Ања, ер, ранг, кармелити. Укрштени слогови: наопако, обарање, парапети,
коњетина.

Стара мера
за тежину

КО БЛИСТА ВИДНО?

Незасите
Коњска
опрема

Директор
народне
банке
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ЗИМСКЕ РАДОСТИ НА ЗАМРЗНУТИМ РЕКАМА

АЛ’ „СЕВА” ХОКЕЈ НА ПОЊАВИЧКОМ ЛЕДУ
Кад жива у термометру падне
дебело испод нуле и снег обоји пејзаж у нестварно бело, а
лед окује сваки педаљ земље,
многи се не усуђују да напусте
топлину собе. Међутим, има и
оних који би радо мењали пет
лета за једну зиму.
Овај јануар је по мери таквих
сладокусаца, јер су реке, као ретко када, у потпуности замрзнуте.
А то је прилика да зимске
радости испуне душу и тело...
Једно од најомиљенијих места
за зимске, тачније ледене
спортове је Поњавица. И то
онај део надомак Омољице. Ту
се већ деценијама догађају
праве феште на сличугама.
Јуре за паком
више од пола века
Најчешће викендом тамо се
окупи старо и младо да пуним
плућима, уз музику с разгласа,
у несвакидашње доброј атмосфери ужива у сваком трену. И
покрету...
Неки се клизају, други санкају (уз малу помоћ старијих),
трећи шетају удишући битно
„освежени” ваздух... А има и
оних који дођу само како би
уживали у егзибицијама мајстора палице и пака.
Да, добро сте прочитали –
на Поњавици се игра хокеј, и
то на моменте достојан правих
НХЛ професионалаца.
Није претерано рећи да се ова
необична традиција преноси с
колена на колено, јер већ неколико генерација заљубљеника у
најбржи колективни спорт на
свету, од почетка шездесетих година, овде укршта палице.
Некада су то били импровизовани штапови, а клизаљке су

су момци према њој, ипак, мало обазривији. Наравно, то не
значи да ће пропустити прилику да им, кад год може, забије гол.
Тако је било и овог пута, јер
након што је Влада Ристић постигао погодак за противничку екипу, а Љубоја изједначио,
управо је једина дама преокренула резултат.
Док се на терену, у равноправном дуелу, одвијао прави
„склепаване” од жице и дасака. Међутим, с временом је
јурцање за плочицом добијало
све озбиљнији карактер, па данас сви омољички хокејаши
имају готово фул опрему. Прве сличуге стигле су 1995. године, потом и палице и друга
опрема, а направљени су и голићи, који су, додуше, нешто
нижи, да не би дошло до повређивања зато што фале кациге и још понешто.
Ипак, овим ентузијастима
не мањка елана да уредно обележе терен и окруже га снегом
не би ли што више наликовао
правој хокејашкој арени. Као
и да плочицу не би морали да
јуре унедоглед...
Сада стасава већ трећа генерација хокејаша. Чим се ухвати прва ледена кора, крећу позиви. И небитно је да ли игра
улица против улице или ко се

већ затекне; екипе су углавном равноправне, борба на леду се распламса дотле да не
изостају ни жустрији стартови, а буде чак и повреда. Али
такав је то спорт – мушки, али
у позитивном смислу те речи,
јер га с друге стране красе
фер-плеј, рекреација на отвореном и надасве добра забава.
Било и пуцања и упадања...
Главни омољички пропагатори
хокеја и искусни играчи на Поњавици су момци у најбољим
годинама (читај – у раним четрдесетим): Влада Ристић, Љуба Гвозденовић, Драган Бабић,
Жарко Глигорић... Овај последњи, како каже, игра хокеј
преко тридесет пет година, то
јест од своје пете. Играо га је и
његов отац, а сада то ради и
син Марко (12), који клиза већ
шест година. Не пропуштају
ниједну прилику да дођу на

ЕСКИМ НА „ЗИ МОВ НИ КУ”
Недалеко од Поњавице, у ивановачком рукавцу званом „зимовник”, свој зимски рај је
нашао страствени пецарош Далибор Танев.
Он је лед искористио у неке друге сврхе
и, попут Ескима, у њему издубио круг како
би забацио мамац изгладнелим рибицама.
На њихову срећу, он је спортска верзија
риболовца, тако да ће оне лаковерније ипак
имати и другу животну шансу...

лед, па када овде нема услова,
скокну и до хале „Пионир”.
Борис Стојичић (42) наводи
да се некад игра толико борбено – како и доликује правом
хокеју – да су неизбежни болни падови, па и нимало наивне повреде. Било је чак и пуцања леда усред меча! И он
сам је упадао, а пре неколико
недеља то се догодило и Драгану Бабићу. На срећу, вода је
плитка, до колена, па је брзо
изашао и без оклевања наставио утакмицу.
Од млађих, ту је Бранко Ристић, чији је отац са својих седамдесет година један од најстаријих активних играча и
зачетника клизања на Поњавици „прадавне” 1960. године.
Најталентованији је, сигурно, петнаестогодишњак Бранко
Љубоја, који рекреативно тренира хокеј у београдском клубу
„Дрвене ногице”. Када је дошао
на први тренинг, сви су били
фасцинирани његовим умећем
стеченим на Поњавици.
Бранко је на „свој” лед довео и другарицу из Панчева –
Катарину Кнежевић (22). Ова
студенткиња машинства, која
„узгред” тренира и мачевање,
просто обожава хокеј (и њен
отац га је играо). Овамо редовно долази две године, а у међувремену клиза код „три
шерпе” или на Пескани. Катарина се добро сналази у овој
мушкој игри, али признаје да

ЛЕПА АКЦИЈА ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА

Двадесет кућица за напуштене куце и маце
Друштво за заштиту животиња
„Љубимци” организовало је
трећу годину заредом у недељу,
22. јануара, акцију под називом
„Једна кућица више, један живот више” у холу Градске управе.
Њен координатор Иван Курајов, иначе председник друштва
„Љубимци”, напоменуо је да је
Панчево међу првим градовима у којима је овакав облик помоћи животињама покренут, а
у последње време то се шири
по читавој Србији.
– Ове године су оборени
многи рекорди. Захваљујући
великим донацијама и помоћи
у материјалу – чаршавима, кутијама, итисонима, па и у храни, као и вредним и креативним
рукама четрдесетак волонтера, након свега неколико сати

марљивог рада, направљено је
двадесетак топлих домова за
будуће мале кориснике. За ку-

ћице смо користили стиропор,
најјефтинији материјал, а најбржи за израду. Притом се и
најмање уништава, будући да
су раније многи дрвене кућице користили као огрев. Мини-објекти биће распоређени
по различитим деловима града: од Котежа, преко центра,
до Стрелишта – истакао је Курајов.
Међу волонтерима је било
прекаљених љубитеља животиња, али и оних млађих, као
што су тинејџерке Кристина
Јовановић, Јелена Горић и
Јована Ристић. Оне су правиле кућице за маце; кажу да
није тешко – најпре су спојиле кутију и потом преко тога

лепили стирoпoр. Њих три
однедавно услужно шетају
власничке псе, од чега део
новца издвајају за помоћ напуштеним љубимцима. Не
крију да обожавају животиње
– Јована има чак четири мачке и два пса, Кристина – пса
Луну, а Јелена брине о „куци”
од педесет кила. У оне искусније спада Наташа Бојић,
која је члан удружења већ око
осам година, а кућице прави
трећи пут. Толико је стар и
њен пас, којег је покупила са
улице.
Једна од најмлађих била је
осмогодишња Марина Ербес,
која је помагала у прављењу
кућица и с посебним жаром
их осликавала. Учинила би
све што може да помогне животињама, а с нескривеном
љубављу стара се о маци Луни
и псу Меди.
Око њих се све време вртела
чупава разбибрига Заза – усвојена мешанка која је волонтере
чувала и забављала у паузама.
На крају, треба напоменути
да се за неке кућице већ зна
где ће бити постављене, а друштво „Љубимци” позива суграђане који брину о уличним куцама и мацама да се јаве ради
договора о постављању преосталих привремених објеката
на јавним површинама.
Ј. Ф.

фајт, али по свим фер-плеј кодексима, около је публика гласно реаговала на потезе Владе,
Бабића, Бориса, Љубоје, Жарка и Катарине; насмејана деца
су се клизала и санкала око терена, а с разгласа је одзвањало: „Игра рокенрол цела Југославија...” Изгледало је баш
као да смо се вратили у нека
давно заборављена идилична
времена.
Ј. Филиповић

ТРИ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ ХО ДА ЈУ ТА МИ ШЕМ
А Тамиш је посебна прича ових дана, јер су небројени знатижељници пожелели да ходају по површини ове банатске реке.
Поред свих осталих, први пут у животу на њему су се нашле и три генерације: најстарији Драган Косановић, средњи
– Дејан Бабић и најмлађи – Душан и Теодор.
Било је тешко одолети, јер је питање када ће им се указати следећа таква прилика. Нарочито ако се зна да је деда
Драган још као мали, средином педесетих година прошлог
века, шетао по Дунаву, када је чак и војска морала да минира лед како би прокрчила пролаз бродовима.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Птичарка
Ова мирољубива женка немачког
птичара пронађена је код Новог гробља пре неколико дана. Можда је некоме и побегла приликом лова.
Установљено је да је недавно имала штенце и да је у прилично доброј
кондицији.
Сада тражи власника или некога
ко би је трајно збринуо, а заинтересовани је могу видети, преузети или
удомити у градском прихватилишту
или се за све информације обратити
на 013/352-148.

Црнка
Млада лабрадорка пронађена је почетком године у Немањиној улици у
центру града. Ова преслатка црнка
нема чип, нити било какву ознаку, па
није могуће доћи до контакта или
других података, а сигурно има власнике којима је шмугнула након што
се вероватно испрепадала од петарди.
Ако је неко препозна, може се јавити служби „Зоохигијене” или отићи
по њу у Власинску 1. Уколико се у законском року нико не појави, расположени за удомљавање могу позвати
013/352-148.

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

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПЕТ МЕДАЉА ЗА ДИНАМО

ДВА ТИМА – ЈЕДНА ПОБЕДА
„Лавице” изгубиле
од лидера
Борац убедљив
у мечу с Косовском
Митровицом

У атлетској дворани у Београду прошлог викенда је одржано Првенство Србије у конкуренцији млађих јуниора. На
том престижном надметању
АК Динамо је наступио масовно, са чак четрнаест својих
такмичара, а поред њих, наступило је још седморо чланова
клуба који су се надметали
ван конкуренције. Динамо је
освојио пет медаља: две сребрне и три бронзане.
Најуспешнији је био Иван
Божанић, који је зарадио два
сребрна одличја, поставивши
притом и два лична рекорда.
Трку на 400 м истрчао је у
времену 53,06, а на дупло дужој деоници постигао је резултат од 2:03,20. Трећи трофеј за Динамо освојио је Стефан Mихајлов у трци на 200
м, такође поставивши лични
рекорд у дворани (24,25).
Стефану је ово улазна година
у јуниорској конкуренцији,
тако да је његов резултат пријатно изненађење за све поклонике атлетике у нашој земљи.
Стефан је прошлогодишњи
првак Србије на 60 и 100 метара у пионирској конкурен-

цији, поново је показао свој
велики таленат и, заједно са
Иваном, скренуо је пажњу савезном селектору на себе.
Динамо је освојио и две
медаље у штафетним тркама у мушкој и женској конкуренцији на 4 x 400 м. У
женској екипи су наступиле: Александра Стефановић, Стефана Стојилковић,
Анастасија Мркела и Анђела Тасић, а мушки тим су
сачињавали: Никола Радовановић, Душан Видовић,
Алекса Живанов и Иван Божанић. Сви такмичари су
максимално одрадили своје
измене и допринели освајању медаља.
Одржане су трке и ван конкуренције, у којима су се најбољи сениори полако припремали за најважнија такмичења у зимском делу сезоне. Динамо је поново имао
такмичарку која га достојно
репрезентује – Зорану Барјактаровић. Она је у обе трке
на 60 метара убедљиво тријумфовала, с новим личним
рекордом од 7,66, а трчала је
из пуног тренинга.

ЛАЗИЋ ВИЦЕШАМПИОН
Одличан резултат на Првенству Србије за млађе јуниоре
у дворани остварио је и Стефан Лазић, члан Атлетског
клуба Тамиш.
Он је у брзом ходању, у трци на 2.000 метара, заслужио
сребрну медаљу и тако наставио континуитет освајања одличја на највећим такмичењима.
Иако најмлађи такмичар у
финалном надметању, Стефан је све до последњег круга
био водећи у трци, с више од
50 метара предности у односу
на остале такмичаре. Међутим, у последњих 200 метара
добио је казнени поен, морао
је да паузира један минут,
али без обзира на пропуштено време, успео је да се врати
у трку и освоји вредан трофеј.

Утакмицама дванаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Суперлиги за одбојкашице.
Панчевачке „лавице” су у Хали
спортова на Стрелишту дочекале лидера и једног од главних кандидата за освајање
шампионске титуле – Јединство из Старе Пазове. Гошће су
на тај мегдан дошле као апсолутни фаворити, а када је постало јасно да ће Динамо играти без повређених Николине
Ашћерић и Милене Спремо,
стандардних средњих блокера,
питање победника није се постављало ниједног момента.
Тренер Динама Александар
Владисављев био је принуђен
да у првенствену ватру убаци
младе девојке, које су ипак
превише респектовале лидера,
па одбојкашке драме није ни
било: Динамо–Јединство 0:3,
по сетовима: 9:25, 13:25 и
15:25.
Коначан исход довољно говори о односу снага на терену
панчевачког „храма спорта”.
Одбојкашице Јединства ништа нису препуштале случају,
користиле су све грешке домаћег тима, па су лако, често и
без борбе, освајале поене.
Око триста љубитеља игре
преко мреже није могло да буде задовољно приказаним, јер
је играо само један тим – онај
из Старе Пазове. Младе „лавице” су добиле шансу да играју,
да се надигравају, да се опробају против једног од најбољих
тимова у Србији и, уместо да
ту прилику искористе, оне су
играле у грчу, стегнуто, без
енергије и воље да пруже достојнији отпор. Као да су се
предале и пре него што је меч
почео.
Тренер Владисављев покушавао је бројним изменама да
тргне свој тим из страха и летаргије, да охрабри своје девојке да се играју одбојке, без резултатског императива, али
није вредело. Јединство, за које је и на овој утакмици са
успехом играла Јелена Петров,
дугогодишња играчица Динама и својевремено најбоља

спортисткиња нашега града,
лако је и брзо, за нешто више
од сат времена, окончало ову
утакмицу у своју корист и с
три нова бода учврстило се на
челној позицији.
– Нисмо испуниле договоре
из свлачионице. Играле смо јако лоше, без концентрације, па
иако смо биле ослабљене, то не

Динаму желим много среће у
наставку првенства, а највише
бих волела када би се Јединство и Динамо поново срели у
финалу Купа Србије – истакла
је некадашња „лавица”.
Пораз од лидера не треба никога посебно да пече, јер је разлика у квалитету двају тимова
више него очигледна. Сада се

може бити оправдање за овакав
пораз – рекла је Драгана Марковић, капитен Динама.
Конференцији за новинаре
присуствовала је и Јелена Петров, либеро Јединства.
– Моја екипа је дала свој
максимум на терену и заслужено стигла до нових бодова.

треба окренути обавезама које
долазе.
– Преостаје нам само да честитамо ривалу. Јединство је
играло зрело, без много напора. Наше младе играчице су
биле импресиониране противником и због тога је резултат
такав. Ми бисмо вероватно изгубили и да смо били комплетни, али смета ми малодушност код мојих играчица и
рана предаја борбе. Идемо даље, покушаћемо да подигнемо
ниво форме и да будемо најбољи на финалном турниру купа. До тада морамо много и
напорно да радимо – додао је
Александар Владисављев.
Наредног викенда Панчевке
путују у Зрењанин на мегдан
са истоименим домаћином.
У Првој лиги за мушкарце
одиграно је четрнаесто коло.

ФИ НА ЛЕ КУ ПА У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ
Већ у недељу, 29. јануара,
Стефану предстоји надметање на Првенству Србије у категорији старијих јуниора у
трци на 3.000 метара.

МЕЂУНАРОДНИ БАДМИНТОН КАМП

Финални турнир Купа Србије за одбојкашице биће на програму 18. и 19. фебруара у Старој Пазови. Поред домаћег
Јединства, међу четири најбоље екипе у нашој земљи пласирале су се и београдска Визура, Спартак из Суботице и
панчевачки Динамо.
Извучени су и полуфинални парови. Првог дана турнира
снаге ће одмерити Јединство и Визура и Спартак и Динамо.
Победници ових мечева бориће се за велики пехар најмасовнијег такмичења у Србији

МАЛИ ПАНЧЕВЦИ МЕЂУ ОДАБРАНИМА

Одбојкаши Борца су обрадовали навијаче, јер су у Хали
спортова на Стрелишту савладали одличну екипу Косовске
Митровице с 3:0, по сетовима
25:21, 25:18 и 25:19.
Била је то, рекло би се, рутинска победа старчевачких
одбојкаша, јер у првом сету
ниједног тренутка нису дозволили гостима да их озбиљније
угрозе. Косовска Митровица је
трачак наде имала у финишу
(21:19), али је тренер Борца
Душан Јовић правовремено
реаговао тајм-аутом, што су
његови искусни играчи Бојан
Познић, Владимир Кнежевић,
Милан Зиндовић и Стефан
Владисављев претворили у
вођство.
Други сет је донео још убедљивије издање Борца. Гости
су направили велики број грешака, дозволили су домаћину
да се „одлепи”, па је у једном
тренутку изгледало да Давор
Милошевић и његови другови
играју с пола снаге, таман онолико колико им је потребно за
лагани тријумф.
– Иако смо имали проблема
с болешћу играча, добро смо
се припремили за овај дуел.
Искрено, очекивао сам добру
игру екипе и нашу победу. После неколико сезона ово је прва утакмица између Борца и
Косовске Митровице која није
играна у пет сетова и драго ми
је због тога. Опет смо ухватили прикључак у врху табеле и
верујем да ћемо у наставку првенства приказивати још боље
партије – рекао је тренер Борца Душан Јовић.
Старчевци и наредног викенда играју пред својим навијачима. Они у суботу, 28. јануара, у Хали спортова на
Стрелишту дочекују Железничар из Београда. Утакмица почиње у 19 сати.

ФК ДИНАМО 1945 ОБЕЛЕЖИО КЛУПСКУ СЛАВУ

У НОВЕ ПОХОДЕ СА СВЕТИМ ЈОВАНОМ

Од 16. до 22. јануара у мађарском граду Печују, под
покровитељством Секретаријата за спорт и омладину Војводине, одржан је међународни бадминтон камп, у којем је учествовало дванаест

играча из наше земље. Међу
одабранима су били и чланови БК-а Динамо Бојана Јовановић и Михајло Виг, као и
спортисти БК-а Панчево Сања Перић, Наталија Бохаревић и Анђела Витман.

Сваког 20. јануара челни људи
ФК-а Динамо 1945 у просторијама клуба окупе и угосте
своје пријатеље. Разлог је познат – тог дана се обележава
слава клуба, Свети Јован.
Тако је било и прошлог петка. У реновираним, лепо уређеним просторијама челници
„брзог воза” дочекали су многе
званице, међу којима је био и
градоначелник Саша Павлов.
У улози домаћина били су
Горан Јањовић и Зоран Радојковић, председник и потпредседник Динама 1945, који су
изразили захвалност на подршци и још једном подсетили

на циљ свог клуба, а то је пласман у Српску лигу.
Фудбалери Динама 1945 су
јесењи део шампионата у Војвођанској лиги група „Исток”
окончали на првом месту, а
шеф стручног штаба Бранко
Ђокић је почетак припрема за
пролећни део првенства заказао за 30. јануар.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ОПЕТ У СВОМ РИТМУ
Важан тријумф
у главном граду
На реду треће
узастопно гостовање
Четрнаесто коло Кошаркашке
лиге Србије, које је одиграно
прошлог викенда, донело је
много радости љубитељима
спорта у нашем граду. После
пораза у Вршцу пред кошаркашима Тамиша је било још једно тешко гостовање. Жреб их
је водио Београд, у дворану
„Визура спорт”, на мегдан с
домаћом екипом Младости,
која је у ово првенство ушла с
највећим амбицијама. Никоме
у тиму из нашега града није
било лако после онако изгубљеног меча у вршачком „Миленијуму”, али није било времена за кукање. Требало је
припремити се за новог, великог ривала. Момци су тренирали паклено, Бојан Јовичић је
са својим сарадницима до танчина „скенирао” новог противника, све је било спремно за
још један кошаркашки рат... И
успели су, сви заједно: Младост–Тамиш 68:83, по четвртинама: 14:16, 13:24, 21:25 и
20:18.
То је прави Тамиш. То је тим
који годинама доноси много
радости Панчевкама и Панчевцима наклоњеним спорту.
После новог тријумфа, деветог
у овој сезони, Никола Симић и
његови саиграчи заузимају сам
врх табеле. Ту су, на деоби трећег места, са истим бројем бодова као Борац из Чачка и
Спартак из Суботице.
Од самог почетка утакмице
против Младости Тамиш је знао
шта жели. Момци из нашега

ЈОШ ЈЕДАН СКУП ШАМПИОНА

ГРАД СПОРТА
» Наставак са стране 1

града су диктирали темпо утакмице, играли су чврсто, акције
су биле течне, шут је служио...
Осетила се добра, позитивна
енергија међу играчима, они су
били расположени, желели су
да покажу да су у Вршцу имали
само слаб дан и да то није права
слика овог тима. И није!
Предвођени фантастичним
Адамом Мирковићем, кошаркаши Тамиша су у свим елементима игре надвисили опасног ривала, па су више него
заслужено освојили вредне бодове. Поред њега, сјајну игру
су пружили и Владимир Величковић, Душан Милошевић
и Душан Вулетић, али похвале
за однос према утакмици и
учинак у њој заслужују сви

КРИС-КРОС ДО ЧЕ КУ ЈЕ АКА ДЕ МИК
Следећег викенда се наставља првенствена трка за бодове
и у Првој српској лиги.
У недељу, 29. јануара, Крис-крос у Хали спортова на Стрелишту дочекује Академик. Утакмица почиње у 16.30.
Наставак шампионата предстоји и нашим тимовима који
играју у Другој српској лиги. У Банатском Новом Селу БНС
дочекује Омладинац, Динамо се састаје с Војком, а Јединство из Качарева игра с Локомотивом у Пећинцима.

момци који су прошле недеље
носили дрес Тамиша.
– После Вршца очекивао
сам реакцију мојих играча. У
мечу са екипом Младости били су на висини задатка, играли су одговорно и свако је
имао свој удео у овом важном
тријумфу – пренео је утиске са
овог гостовања тренер Тамиша
Бојан Јовичић.
У маниру правих професионалаца, кошаркаши из нашег
града су слабу партију у Вршцу ставили „ад акта”, па су
од првог секунда заиграли
баш онако како од њих то очекују и навијачи. После врло
добре прве четвртине уследио
је још бољи период утакмице,
када је Тамиш наговестио домаћину да се неће лепо провести у овој утакмици. Панчевци
су на одмор отишли с тринаест поена „вишка”...
Победник се могао наслутити после треће четвртине, која
је такође припала момцима из
нашег града. У последњој деоници сусрета Младост је заиграла нешто ефикасније, али
времена и снаге за нешто више
од часног пораза није имала.
Тамиш је играо у саставу:
Ђорђевић (три поена), Велич-

ковић (једанаест), Илкић,
Трајковић, Кањевац, Кесар
(пет), Витковић (седам), Симић (три), Мирковић (осамнаест), Савић (осам), Милошевић (петнаест) и Вулетић
(тринаест поена).
Идућег викенда Тамиш поново гостује, трећу утакмицу
узастопно.
– Пред нама је ново тешко
гостовање, јер ћемо у Старој
Пазови играти против Дунава
из Старих Бановаца. То је одличан противник, који нас је савладао у првом делу првенства,
али идемо да се надигравамо и
да покушамо да остваримо што
бољи резултат – додао је Бојан
Јовичић.
Освајање бодова на терену
противника увек је било посебно тешко, али и необично важно, јер те победе доносе мир,
уливају оптимизам и, што је
најважније, подстичу енергију
играча, па је рад на тренинзима квалитетнији и јачи, а нарочито због чињенице да се вежба у позитивној атмосфери.
Тамиш је небројено пута показао да уме да игра најбоље
баш онда када почну да га отписују. Нека тако буде и наредног викенда.

ОКУПИЛИ СЕ ПРВОТИМЦИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА

„ДИЗЕЛКА” УПАЛИЛА МОТОРЕ...
У понедељак, 23. јануара,
фудбалери панчевачког Железничара окупили су се на
првом тренингу у новој години, којим су почеле припреме
за пролећни део првенства у
Српској лиги „Војводина”.
Прозивку првотимаца извршио је нови шеф стручног
штаба Ненад Стојчић, који је
током зимске паузе на кормилу популарне „дизелке” наследио Александра Стевановића.
– Оно што је најважније,
момци су здрави и спремно
дочекују прву фазу припрема.
Предстоји нам тежак рад, јер
је пред нама узбудљив пролећни део шампионата. Наш циљ
је опстанак у српсколигашком
друштву, али и афирмација
младих играча. Има неколико
момака на проби, биће и појачања, а одиграћемо и низ контролних утакмица, у којима ће
сви играчи добити шансу да се
наметну – рекао је Стојчић.
Комплетан циклус припрема фудбалери Железничара
одрадиће на СЦ-у „Младост” и
на теренима код Хале спортова на Стрелишту. Од 32 играча, на првој прозивци се појавило њих 26, али су одсутни
оправдали свој изостанак.
– У нову полусезону улазимо
с новим тренером и верујем да

ћемо остварити жељени резултат. Ненад Стојчић добро познаје тим, има своје квалитете
и драго ми је да је добио шансу. Такође, желим да захвалим
доскорашњем тренеру Стевановићу, који је много допринео

да се наш клуб подигне на још
виши ниво. Најважније ми је
да смо се пријатељски растали
и желимо му много успеха у
наставку каријере. Драго ми је
што се првом тиму прикључило неколико момака из омладинског погона Железничара,

што само потврђује добар рад
нашег клуба у млађим категоријама. Морам истаћи да сада
имамо много боље услове за
тренирање током зиме, јер
нам је на располагању терен с
вештачком травом код Хале

спортова. Имаћемо осам припремних утакмица, а 15. фебруара ћемо гостовати на Косову и Метохији и одиграћемо
утакмицу с нашим спортским
пријатељима. Том приликом
ћемо посетити и Грачаницу.
Наш једини циљ је опстанак у

лиги, па да на јесен љубитељи
фудбала у нашем граду имају
праву спортску посластицу и
утакмицу између нашег тима
и Динама 1945, који је на одличном путу да се пласира у
Српску лигу, што му од срца
желимо – истакао је Зоран Наунковић, председник ФК-а
Железничар.
У односу на јесењи део сезоне, дрес „дизелке” у наставку
шампионата неће носити Гудан, који је отишао у Вршац,
као ни Илић (Африка), Басарић (Јединство из Качарева) и
Ђуровић. На проби су момци
из Београда: Цветковић, Петковић, Варагић, Ралевић, Косовић и Максимовић, а прикључени су и јуниори: Томић,
Михајловић, Боројевић, Живаљевић, Радић, Белић, Лазић
и Божић. Оно што је најважније, окосница тима је остала на окупу, па не треба сумњати да ће Жељко Стајчић,
Данило Ковачевић, Новак Шалипуровић, Немања Текијашки и остали момци, заједно с
новајлијама, причинити још
много радости љубитељима
фудбала у нашем граду.
Прву контролну утакмицу
Железничар ће одиграти 4.
фебруара на терену код Хале
спортова.

Плакету за несебичну помоћ
и подршку локалном спорту
заслужио је Град Панчево, а
уручена су и посебна признања за велики допринос развоју и популаризацији панчевачког спорта. Заслужили су
их: АТП, ФК „Динамо 1945”,
карате тренер Љубиша Миленковић, Клуб екстремних
спортова „Вир”, Стреличарски клуб „Панчево”, маратонац Жељко Зељковић, тренер
АК-а „Динамо” Љупчо Цветкоски, човек који је на услузи

(60 година постојања), Карате клуб „Младост” (20), Клуб
подводних активности (20) и
спортски портал „Полувреме” (10 година).
Савез за школски спорт
Панчева изабрао је најбоље у
својој области.
Најуспешнија у женској
конкуренцији је џудисткиња Анђела Ранђеловић, ученица Медицинске школе
„Стевица Јовановић”, а у
мушкој конкуренцији то
признање је заслужио пливач Петар Ранковић, ђак
ОШ „Исидора Секулић”.

готово свим клубовима који
играју у хали – Богољуб Мина, популарни Бобишка, лист
„Панчевац”, РТВ Панчево,
рукометни тренер Игор Шуловић, Александар Владисављев и аутомобилиста Душан
Борковић.
Награде нису изостале ни
за панчевачке јубиларце: Кошаркашки клуб „Динамо”

Најбоља основна школа је
„Мирослав Антић Мика”, а
најуспешнија средња школа
јесте Машинска школа Панчево. Награду за спортског
педагога године заслужио је
Јан Мравик, а у конкуренцији директора школа признање је отишло у руке Светлане Калапиш.
А. Живковић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг3)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ФИНИШ ПРАЗНИЧНЕ НАГРАДНЕ ИГРЕ

ДЕДА МРАЗОВ ИЗВЕШТАЈ
У празничној наградној игри Деда
Мраз из „Панчевца” оставио је под
јелком чак 92 поклона. Међу 615 ваших СМС писама, уз помоћ ирваса са
сајта Random.org, одабрао је оне који
су у 2016. години били најбоља „деца”.

Спискове награђених већ смо објавили у претпрошлом броју.
A пре него што је предао смену и
отпутовао на одмор на једну далеку
северну дестинацију, брадати дека у
црвеном оделу направио је попис и

Д

уверио се да су сва изненађења стигла
на праве адресе.
Краћи извод из његовог извештаја
погледајте у наставку... И, будите добри у 2017, јер Деда Мраз се враћа за
око једанаест месеци...
Д. К.

–А

обитница сата чији је дародавац био „Жарковић накит”, Драгана Урошев, није желела да се медијски
експонира, али је била расположена да своје утиске изрази на овај начин. Она је могла да одабере било који
сат вредности до 5.000 динара и одлучила се за овај прелепи „Casio”.

после празника
–
провера колико смо
претерали у јелу и
пићу. Све похвале
Заводу за здравствену заштиту радника
„Панчевац” за професионално, љубазно и изузетно
ефикасно особље. Хвала, наравно, и листу „Панчевац”
што нас је обрадовао у новој години – написала нам је
Снежана Живановић, једна од добитница основне анализе крви у Заводу „Панчевац”.
Шећер је, као што се види, у реду. Значи, Снежа је
била умерена за празничном трпезом. Браво!

–И

На продају
Како би преживели све бољу и лепшу стварност, коју свакодневно описују режимски медији, грађани Србије је „измишљавају”.
Сналазе се.
Има оних што продају истрошене гаће, тренерке, дуксере и пешкире. Себе. Постоје особе које их купују. Понекад се изложбено-продајни простор заледи као ружичасти фрејм фигуре вође, или
слика беде у „Панчевцу”.
Да бисмо памтили.

В

спратисмо
стару и дошла
нам је нова, уз „Панчевац” и „Домаће кифлице”, тај тандем из снова,
који награђује од срца
и доноси осмех на лица. Дружимо се и даље!
Поздрав од ваших верних потрошача и читалаца – сложила је риму
Ивана Николић, једна
од тридесет добитника
кифлица из пекаре
„Домаће кифлице” и
власница убедљиво најбоље окићене јелке у
граду.

есна Ивановић освојила је ваучер у вредности од 1.000
динара за куповину у Џиџабиџарници „Душа”. Тамо
је отишла са ћерком, а по изразима на њиховим лицима
види се да су пронашле савршене комаде накита за себе.

Изборна
Беле ноћи. То је оно када је и ноћу светло. Људи с крајњег севера Европе их доживљавају, наши их живе. За првопоменуте то
је само природна појава, за нас је она преведена као несаница.
То што стварно живимо је кошмар? Уштини човека до себе!
Пробај да га пробудиш! Ако те отера у три лепе, ако му је лепо,
онда ништа. Ако се разбуди, каже да га плаши ружан сан, онда
је то нешто.
Како год да реагује, у питању је воља. Изборна.

М

аја Капић имала је у нашој
наградној игри највише среће, будући
да је случај хтео да
се баш она нађе на
првом месту листе
од чак 104 учесника
који су пожелели да
на поклон добију
торту из посластичарнице „Анчи колачи”.
Желимо Маји да
јој читава 2017. буде једнако талична
и слатка! Ево и њених утисака...

Ј

една од три добитнице пакета „Лагуниних” књига,
Љиљана Јеленић, преузела је свој поклон код нас у
редакцији. Верујемо да је књиге већ „прогутала” с великим уживањем.

Ј

адранка Морар ће ове године бесплатно регистровати аутомобил (благо њој!), а лепе поклоне за своје четвороточкаше од Ауто-центра „Зоки” добили су и Саша Љубисављевић,
Биљана Бокун, Милан Павловић, Марија Шипчић и Марија
Спасић.
С њима је на фотографији и Драган Митровић, шеф ауто-сервиса,
који им је уручио награде и нацртао осмехе на лицима.

Победа
Тешко је наћи особу која у србијанском реалитету није препарирана. Може је обложити свакодневица у којој она „захваљујући”
медијском третману улепшавања саосећа с креаторима и презентерима тог материјала, а умеју да „раде” и беда, јад и немоћ.
Истина је, као и увек, негде на пола пута. Кад осетиш да си у
зениту, онда се кандидујеш. За човека. Или председника. И онда са евентуалном победом радиш шта хоћеш.
Цела ова прича може звучати и као спрдачина. И треба.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Теодора Перић,
средњошколка:

Аја Јанковић,
средњошколка:

Марко Бундало,
гимназијалац:

– Вероватно ћу се
одмарати од школе
уз гледање телевизије
и читање неке књиге.
Планирам и да се
видим с дечком преко
дана, а увече ћу
изаћи с другарицама.

– За викенд ћу
највероватније ићи
с друштвом на неку
журку. Планирам и
да се одмарам код куће
уз читање Пељевинове
књиге „Empire V”.

– За викенд ћу се
одмарати, гледаћу
филмове, читаћу
књигу и припремаћу
се за пријемни испит.
Такође, планирам да
се видим с девојком
и другарима.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом одговорношћу
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