Режим деведесетих
година нас је скоро
потпуно слупао.
Слупале су нас
санкције, слупала
хиперинфлација,
слупале пирамидалне
банке.
Лупала нас је
крађа девизне
уштеђевине, лупали
су нас ратови које
нисмо водили,
лупао нас је
Хашки трибунал.
Лупале су нас
бомбе, земљотреси,
транзиција,
поплаве, тајкуни.
И зашто се онда
чудити због једне
олупане фасаде?
А можда је и боље
да остане таква.
Јер би у супротном
неки олупани
грађанин одмах
на њој написао да
смо џаба кречили.

Авион полеће
уз ветар

» страна 9

» страна 33

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 29. ЈАНУАРА 2015.

ОЛУПАНА СТВАРНОСТ

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ
У

Упомоћ
– тонемо!
» страна 4

Економија
Мало користи од много
разумевања
» страна 6

Хроника
Буђење поленских
алергија
» страна 8

ИСТОРИЈСКИ ДОГОВОР СИНДИКАТА И ВЛАСТИ

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА КОНТРОЛУ ПРЕДУЗЕЋА
Запослени добили
више него што је
прописано законом
Обичним радницима
више плате
Представници локалне самоуправе
и репрезентативних синдиката јавних и јавних комуналних предузећа
потписали су у среду, 28. јануара,
Територијални колективни уговор,
којим се регулишу права и обавезе
запослених у комуналним делатностима. Обе стране су изразиле задовољство због постигнутог договора,
али је питање како ће на то реаговати пословодства ових градских фирми, нарочито када ускоро буду почели преговори о закључењу колективних уговора код послодавца. Према
ономе што се могло чути након свечаног потписивања Територијалног
колективног уговора, испада да су се
синдикати и локална самоуправа
уротили против сопствених предузећа. Ипак, та „завера”није без основа.
Након пропасти првог покушаја
да се градска власт и представници
радника договоре о правима запослених, изгледа да су превагнули рационални разлози, па су свега три
састанка била довољна да се синдикалисти и градски челници договоре о свим питањима.
Потписе на Територијални колективни уговор ставили су Саша Павлов, заменик градоначелника, Жељко Јелкић, координатор преговарачког тима Савеза самосталних синдиката и УГС-а „Независност”, и Виолета Гојковић, повереница УГС-а. Они
су изразили задовољство због постигнуте сагласности о тексту у коме су
сачувана нека стечена права радника, а друга су проширена у односу на
оно што омогућава Закон о раду.
– Овај уговор запосленима даје
већа права кад је реч о материјал-

12.000 ПРИМЕРАКА

Политика

ФОТО: Н. СТОИЛКОВИћ

Број 4594, година CXLVI

Мање деце оболеле
од астме

ним накнадама и давањима, затим о
штрајку и оснивању синдикалних
организација у предузећима. Тим
актом смо поставили и темеље за
преговоре о појединачним колективним уговорима који нас тек чекају –
изјавио је Јелкић.
Гојковићева је истакла да је Панчево други град у Србији који је добио
Територијални колективни уговор,
што је било могуће захваљујући доброј
сарадњи синдиката и градске власти
последњих дана. Додала је да је социјални дијалог у нашем граду успостављен и да је дао конкретан резултат.

Павлов је навео да договор са синдикатима није било тешко постићи,
јер ће овај колективни уговор помоћи и оснивачу да прати шта се дешава у јавним и комуналним предузећима у којима се протеклих година
„много тога дешавало”. Заменик градоначелника је оценио да су претходни преговори пропали можда и
због тога што је власт дозволила да
се предузећа превише мешају у тај
поступак.
Он је нагласио да ће одредбе уговора које се тичу висине зарада почети да важе тек када буду престале
мере Владе Србије о ограничењу
плата, али је рекао како ће предузећа тада имати довољно новца да се

то што је потписано поштује. Једна
његова изјава вероватно ће бити нарочито коментарисана:
– Драго нам је што смо овим колективним уговором направили
прерасподелу (новца за плате –
прим. аут.) с којом се један број људи у предузећима не слаже, а то подразумева да ће рад оних који се баве
основним делатностима у комуналним фирмама бити више вреднован.
Надамо се да ће на тај начин ослабити притисак за политичко запошљавање и да ће, захваљујући бољем
награђивању радника, предузећа по-

бољшати квалитет услуга које пружају грађанима. Имајући у виду просек у Србији, она добро раде, али морају да почну економично да послују
и подижу квалитет услуга како би их
грађани поштовали, а ниво наплате
био повећан.
Он је очито циљао на то што
странке годинама прилично безобзирно и бахато запошљавају своје
чланове искључиво у администрацији. Ваљда би им неки други посао
био испод части, иако је питање да
ли су уопште заслужили послове које су добили. Због тога имамо апсурд
да у комуналним фирмама с више
од 400 радника нема ко да се бави
послом због ког су оне и основане.

Милица Јовановић, директорка „Хигијене”, једина је признала да у
предузећу с неколико стотина запослених нема довољно чистача, па
због тога додатно ангажују људе на
неодређено време.
Познато је да су пре неколико година у истој тој фирми партијски
„саветници” и други вишкови радне
снаге сличних профила пред изборе
претили чистачима како би их натерали да гласају за њихову партију.
Није искључено да се то дешава и
данас, као и да „Хигијена” није једина у којој се тако нешто ради.
Павлов је директоре градских
предузећа упозорио да на време
ускладе коефицијенте зарада у својим систематизацијама с Територијалним колективним уговором. Незванично се може чути да су главни
отпори примени тог акта у Дирекцији за изградњу и уређење Панчева и
„Водоводу”, те да менаџмент АТП-а
тврди како нема новца за исплату јубиларних награда и сличних давања.
Заменик градоначелника није помињао конкретне примере, али је поручио незадовољнима да мало боље баратају новцем који им је остао након
примене Закона о раду, чиме је смањена накнада за минули рад. Павлов
је рекао да тај новац остаје у предузећима, те да је довољан за исплату
свега што радницима припада по
овом колективном уговору.
Биће занимљиво пратити преговоре синдикалиста са њиховим менаџментима, као и да ли ће нови колективни уговори произвести ефекте
које Павлов очекује. То се, пре свега,
односи на страначка ухлебљења, али
и чињеницу да локална власт не контролише поједине директоре иако
им је формално надређена због тога
што они имају „попречне везе” с политички моћнијим људима у својим
странкама. Ово се искључиво односи
на неке напредњаке.
Д. Вукашиновић

Проверити имовину
свих у МУП-у
» страна 10

Село
Почиње Винаријада
» страна 11

Култура
Буди ми силан и добро
ми стој
» страна 12

Спорт
ФМП зауставио
„Тамиш”
» страна 34

Завршна
Пола века веран
одбојци
» страна 36
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ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Димике за школске
војнике
На питање како је било на светосавској прослави у школи, десетогодишња девојчица, ученица четвртог разреда, мајци је одговорила овако:
– Лепо је било то што су у фискултурној сали били другари из свих
разреда, упознала сам и неке девојчице из петог и шестог. Али онда је
поп почео да носи онај дим око нас, а ми смо запушавали носеве и
окретали главе.
Уз свестан ризик да ће нас неки оптужити за богохуљење, бласфемију..., потписујемо да има много одраслих који никако да добаце зашто се на Савину школску светковину – позива свештенство. Због претеране богобојажљивости, рекли бисмо, моде развијене у српском
друштву у последњих четврт века.
Али то није оправдање. Постоје бар два легитимна места на којима
верници православне вероисповести могу да се помоле Богу или да
поразговарају са свештеним лицима: црква, као темељ ове вере, и сопствени дом, где свако може да позове кога хоће, тј. оне чије им присуство прија.
Нећемо овде дубље улазити у питања и одговоре у вези с доприносом Растка Немањића развоју школства и са ширењем просветитељства диљем ове земље. Довољно је рећи да је поред највише црквене
титуле имао и велике заслуге за доношење, неке историјске књиге кажу, првог српског устава. Мислимо на „Законоправило”, дело које се
односило на црквена правила, али и на грађанско право. Дакле, још
почетком 13. века архимандрит Сава јасно је разликовао црквене норме од оних других, иних – друштвених и државних.
Данас, почетком новог миленијума, у демократској Србији, та разлика је нестала. Барем у пракси, јер у највишем правном акту ове земље и даље стоји да је она секуларна, што значи да је раздвојена од
вера (да, постоји их више...), тј. да је грађанска држава. Да ли се иједан од организатора скупова поводом школског празника замислио и
запитао колико тамо присутне деце није крштено, односно не посећује баш православну цркву, а богами ни било коју другу? Јок! Вређа ли
све такве малишане, а има их много у мултинационалној и мултиконфесионалној Војводини, то што одрасли не воде рачуна о њиховим
(не)религијским осећањима? Јес! Само, још увек су мали, па то не
смеју или не умеју да вербализују.
Писано је већ на овом месту, и то нашироко, о томе ко је у Србији
од православних попова створио мале богове и чему то служи. Да поновимо суштину: политичари, како би се умилили већинском народу,
требало би, грађанске државе.
Политички лидери Србије су од црквених великодостојника тражили (и добијали) „благослов” за бројне своје идеје: је л’ се сећамо чопоративног „фајтања” ликова који су с територије наше земље кретали у
крвожедне јурише широм Балкана; да ли смо заборавили да су хијерархијски најбоље позиционирани државни функционери, на местима потпуно непримереним за то, као што су Народна скупштина или
кабинет председника, љубили руке хијерархијски најбоље позиционираним поповима...? Имаш већинске вернике – имаш добијене изборе. А неку нашу децу, мада би сва деца морала да буду једнако наша – ко...
Шиша. У „Саветима здравог разума” (моћног ли назива књиге!), пре
двеста година, просветитељ Доситеј Обрадовић пише: „Књиге, браћо
моја, књиге, а не звона и прапорци”.
Зазвонило је, ма, трешти, хоће ли то неко чути?

***
Холокауст је највећи злочин почињен у историји. Пре 70 година ослобођен је Аушвиц, распуштен је пакао. Слава жртвама.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Не смарај,
матора!
Можда најкристалнији одраз стања
духа нашег друштва може се сагледати у јавном превозу. (То баш не важи за онај „подивљали” панчевачки
облик, који свакодневно односи хиљаде евра на име неплаћеног пореза:
баје за воланима комбија нису претерано „вољне” да толеришу гласно
изражавање мишљења.)
Но вратимо се првобитној теми.
Не прође ни дан да у медијима не
„осване” нека „аутобуска црна хроника” – те напали возача; те ишутирали кондуктера; те каменовали шофершајбну... Због свега тога посао
возача у градском превозу постаје
све ризичније занимање, а држава
ништа не предузима у погледу њихове заштите или макар тога да изгредници буду адекватније кажњени. Ту
се и не назире било какво увођење
система...
Иако су жртве углавном запослени у аутопревозничким предузећима, постоје (додуше, неупоредиво
ређи) и случајеви када бахати контролори, или чак полицајци, своју
фрустрираност искаљују на сиротињи која себи не може да приушти ни
ту карту од свега неколико десетина
динара. У случају једне Београђанке
комунални полицајци су били до те
мере брутални да су је везали лиси-

цама и понижавали наочиглед бројних сведока.
Заиста – откуд толика потреба да
неког понизите?! Зар није довољно
то што у овој преварантској држави
једва успева да преживи?!
Таква доктрина постаје владајућа
и сервира нам се на безброј начина:
од бескрупулозних вербалних насртаја на политичке противнике, преко
исконструисаних таблоидних афера,
чији је циљ потпуна сатанизација нечије личности, до разних облика насиља, нарочито оног најболнијег –
вршњачког (дечјег).
Стога не треба да чуди, рецимо,
сцена на локалној линији 14 која се
недавно догодила: баки у добрано
поодмаклим годинама, због возачеве неопрезности, средња врата су
приклештила ногу. И док се старица
батргала и гласно јаукала, „весела”
екипа наизглед обичних тинејџера
лудо се забављала. Познато је – ди су
млади, ту је и „шала”!
Ово су само неки од „домишљатих” бисера: „Што јој не откинуше
ногу?”, „Цркни, ионако си се наживела”, „Смарачице, куд ти језик не
ишчупаше!”, „Зачепи, да ти не би’ ја
дошао!”...
„Усудиш” ли се да остариш у земљи Србији, понижење ти не гине...
Ј. Ф.

Опет нека
шарена лажа?
Најновија вест гласи: МУП ухапсио
12 особа, међу којима има и директора, као и неких познатих функционера СНС-а, ДС-а и СПС-а. Разлог:
сумња на корупцију, примање мита,
злоупотребу службеног положаја,
стицање противправне имовинске
користи и уопште разноврсне противзаконите криминалне радње.
Обичан свет може само да аплаудира. Коначно полиција ради свој
посао и хапси све оне који су нам годинама на грбачи и због којих је Србија постала позната као легло корупције, а сви ми спали скоро на
просјачки штап.
С друге стране, тај исти обичан
свет већ почиње да се пита: па докле,
бре, не може да се укључи телевизор
или отворе новине, а да нас одатле
не запљусну вестима како је ухапшен овај или онај, те откривена она

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

група, те приведена ова... Постаје
већ замарајуће. А вечити скептици
већ пакосно и саркастично примећују како ће ускоро мало ко у Србији
остати на слободи.
Још када би већина обичних грађана знала како све то функционише, тек онда би била сумњичава. Када би знала размере повезаности политичке, тужилачке и полицијске
власти, тек онда би све ове вести
примала са огромном дозом резерве.
Поједностављено приказано, то изгледа овако. Ја сам на власти, па онда свом противнику или старом политичком дужнику, из сопствених
или страначких интереса, лепо пошаљем своје инспекторе, па свом тужиоцу кривичну пријаву. Онда он лепо, да не би испало како не ради свој
посао и ризикује да не буде поново
изабран, наложи полицији да целу
ствар истражи. Па онда МУП почне
да копа по документацији (а може
увек да се нађе нешто „сумњиво”), те
лепо тужиоцу врати дењак докумената као „налаз”, а овај дигне оптужницу под изговором „ако је све у реду,
на суду ће се то рашчивијати”.
Е, онда почиње медијска припрема, саопштења о сумњивим радњама, привођења, таблоиди ствар надувавају до бесвести, народ се ишчуђава и препричава скандал. А то што
ће се за четири-пет година испоставити да је оптужени невин, ко ће се
још тога сећати.
Важно је да је он у међувремену
дискредитован и елиминисан из јавног живота, да се годинама бави повлачењем по судницама, а да за то
време не може да ради ништа озбиљније, јер му у си-вију пише да се против њега води кривични поступак!
Ко не верује у ову причу, нека пита, на пример, Горана Кнежевића,
функционера ДС-а, а сада министра
из СНС-а, како то изгледа. Он је,
подсетимо, био оптужен за злочиначко удруживање (!), злоупотребу
службеног положаја и примање и давање мита, онда је „обијао” суднице
од 2008. до 2012. године, 13 месеци
провео у притвору, да би све коначно
било: пуј пике, не важи.
Због свега тога треба бити крајње
резервисан код оваквих вести о хапшењима. Можда је све то ипак само
шарена лажа и гола популистичка
пропаганда. Или на вука повика, док
за то време лисица месо носи.
З. Сп.

Зоран Т. Поповић

• Ако је ћутање злато, овај народ злата вреди!
• Клима се мења. Ова зима неодољиво подсећа на варљиво лето ’68.
• Од покретне имовине има само жену, која му је побегла.
• Наша влада је независна од народа.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Подићи ауто палцем и кажипрстом и пребацити га на паркинг-место.
Гдањск, Туров, Смолосибирск – јок, Панчево, Улица браће Јовановић
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПОЛИТИЧАРИ ПРИЧАЈУ БАЈКЕ ЈЕР ОД ДЕТИЊСТВА
НИСУ НИШТА ДРУГО ПРОЧИТАЛИ!
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ПОКРАЈИНСКА ПОДРШКА МЛАДИМА И СПОРТУ

ПОЛА МИЛИЈАРДЕ ЗА ЗДРАВИЈИ
И БЕЗБЕДНИЈИ ЖИВОТ
Школска деца су
приоритет
Опремање и
одржавање
фискултурних сала
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину, предвођен
секретарком Мариником Тепић, у складу с праксом коју
примењује последње две године, представио је недавно
план рада за текућу годину.
Како је најављено, у 2015. години биће расписано укупно
десет конкурса, а већ прошле
недеље објављен je први. Реч
је о великом годишњем конкурсу у области спорта, који
ће трајати током целе године.
За његову реализацију је
предвиђен буџет од 326 милиона динара.
Према речима секретарке
Маринике Тепић, предност ће
имати они пројекти који подстичу унапређивање здравља
кроз афирмацију школског
спорта и стварањe квалитетних услова за бављење спортом најшире популације која
се бави физичком активношћу. У том смислу школе су и
ове године главни партнери
јер имају највећи обухват деце и младих, најбоље материјалне ресурсе и најкомпетентнији кадар.
Развој и напредак
Поред могућности аплицирања за опремање и одржавање
фискултурних сала, образовне установе биће у прилици
да понуде и програме развијања ваннаставних активности

НАЦИОНАЛНИ ДАН
БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

Свака цигарета
смета
Завод за јавно здравље у сарадњи с Превентивним центром Дома здравља Панчево низом заједничких активности и ове године ће
традиционално обележити
31. јануар, Национални дан
борбе против дуванског дима. Тим поводом ће у радним просторијама тих установа бити спроведени превентивни прегледи с циљем
смањења фактора ризика за
оболевање од болести изазваних дуванским димом.
Акцији се прикључила и ПУ
„Дечја радост”, па ће тако у
просторијама вртића „Бамби” у петак, 30. јануара, бити одржано предавање за
децу, родитеље и запослене
на тему здравствених порука и ненасилне комуникације у вези с пушењем.

Слоган под којим ће се
ове године обележити овај
важан датум гласи: „Свака
цигарета смета”, а циљ активности је подсећање на
факторе ризика за добијање малигних болести срца
и плућа и скретање пажње
јавности на потребу доследне примене Закона о
заштити становништва од
дуванског дима, као и његово унапређивање како би
се увела потпуна забрана
пушења, без изузетка,
укључујући и све угоститељске објекте. Одвојени
простори за пушаче и непушаче нису се показали као
ефикасно решење, јер су
угоститељски радници током радног времена и даље
изложени дуванском диму.
А. Б.

ПРЕМИЈЕРА У ДВОРАНИ КЦП-а
Општи конкурс траје целе године
школског спорта, у складу са
Акционим планом Стратегије
развоја школског спорта у АП
Војводини.
– На овај општи конкурс,
који траје целе године, предлоге својих пројеката могу
поднети и све спортске организације с територије АП Војводине које желе да промовишу и подстичу бављење грађана спортом унапређивањем
тренажних услова. Морам нагласити да су средства намењена покрајинским спортским савезима остала иста,
што није случај на националном нивоу. Потрудили смо се
да обезбедимо и нова, наме-

ПРИМЕДБА И ПРИГОВОР
Новина у раду Покрајинског секретаријата за спорт и омладину је увођење приговорног права подносиоца захтева,
којим се на најтранспарентнији начин даје могућност подносиоцима захтева да службено, тј. писмено на новом приговорном обрасцу Секретаријата уложе примедбу на предлог Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за одбијање њиховог захтева и на предлог одлуке за финансирање њиховог захтева.
Конкретно, у року од осам дана од дана обавештавања
апликаната о статусу њиховог предмета они ће моћи да уложе службени приговор услед евентуалног незадовољства.

њена њиховим посебним програмима ради развоја и унапређивања одређене спортске
гране у АП Војводини, као и
подршци за припреме и учешће војвођанских спортиста
на квалификационим такмичењима у овој, најважнијој години олимпијског циклуса –
рекла је Мариника Тепић, наша суграђанка, на конференцији посвећеној представљању
овогодишњих планова Секретаријата за спорт и омладину.
Спортске раднице
У фебруару ће Покрајински
секретаријат за спорт и омладину расписати годишњи
омладински конкурс за који је
издвојено 46 милиона динара,
те конкурс за обележавање
спортских јубилеја (буџетом
од два милиона динара), као и
за организацију међународних спортских приредби (такмичења и манифестација) на
територији Војводине (15 милиона динара). У марту следи
конкурс за афирмацију жена
у спорту (буџет од три милиона динара), чији је циљ да помогне клубовима да задрже
жене тренере, како оне не би
одлазиле у друге средине.
Уједно, Секретаријат ће пружити подршку и женама

спортистима, судијама и делегатима.
Током априла биће расписан сада већ чврсто утемељен
конкурс за здравствено васпитање о репродуктивном здрављу (буџет од 25 милиона динара). У исто време ће бити понуђен програм „Активни летњи распуст” (10 милиона динара), а на јесен, у октобру, на ред
ће доћи и нови покрајински
конкурс „Активан зимски распуст”, чији је буџет пет милиона динара. Ове године ће први
пут бити објављен и конкурс за
опремање омладинских организација, организација за младе и омладинских и културних
домова, односно простора у којима раде (15 милиона динара). Идеја је да им се обезбеди
све оно неопходно за спровођење активности (од неопходних
учила до радионичарског материјала). Истовремено, део
средстава биће усмерен ка мањим срединама за повратак у
креативни живот тамошњих
домова културе.
У септембру ће бити расписан позив организацијама и
установама да се укључе у
програм борбе против дискриминације, те вршњачког и
интернет насиља.
З. Станижан

САРАДЊА „ДИНАМА” И „ТАМИША” ПОЧЕЛА ДА ДОНОСИ РЕЗУЛТАТЕ

„Горчило” насмејао
Панчевце

Део екипе филма „Горчило
– јеси ли то доша да ме видиш?”, у којој су, између
осталих, били и глумци Мима Караџић, Андрија Милошевић и Хелена Аксамит,
поклонио се панчевачкој
публици, након друге пројекције тог филма, у петак,
23. јануара, у дворани Културног центра. Реч је о ко-

медији урађеној према позоришној представи Мија
Караџића „Јеси ли то доша
да ме видиш?”, чија је радња смештена у 1968. годину
и бави се менталитетом људи у црногорском селу тог
времена и његовим апсурдима. Филм је режирао Милан Караџић.
Д. М.

ПРОГРАМИ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Дани Академије
уметности

Заједничка школа пливања
Недавни споразум пливачких клубова из нашега града
„Динама” и „Тамиша” почео
је да даје конкретне резултате. Како би што више омасовили овај спорт, али и перспективним пливачима омогућили даље усавршавање и
напредак, челници „Динама?
и „Тамиша” су се договорили
да се удруже и заједничким
снагама делују у корист овог
базичног спорта. Пуну подршку су добили и од Града
Панчева.
Тако је у среду, 28. јануара,
на базену на Стрелишту организовано окупљање представника пливачких клубова с
представницима медијских
кућа, на којем је највише речи
било о заједничкој школи
пливања, али и о обуци непливача, која ће стартовати од понедељка, 2. фебруара.
– Драго ми је што смо се
удружили, па ће сада деца
имати услове које ми нисмо
имали у њиховом узрасту. Координатор школе пливања биће Себастијан Хигл, а сви

остали тренери ће радити по
његовом програму. Нема сумње да ће неки нови клинци
имати шта да науче – рекла је
Нађа Хигл Бохаревић.
Пливање полако али сигурно у нашем граду заузима место које му припада.

– На идеју о удруживању
најпре смо дошли разговорима о Ањи Цревар. Циљ је био
да смислимо начин да најпре
помогнемо њој да настави да
се развија у истинског аса. На
основу тога родила се идеја о
заједничкој школи пливања.

„Динамо” има традицију и масовност, а „Тамиш” врхунске
резултате и стручност који могу помоћи сваком клубу. Имамо обећање да ћемо добити и
довољан број термина, па већ
у понедељак крећемо с радом.
Обука непливача ће бити понедељком, средом и петком, а
школа пливања сваког дана –
истакао је Дејан Драговић,
председник ПК-а „Динамо”.
Идеју о „укрупњавању” спортских колектива подржали су и
градски челници који брину о
спорту.
– Моје присуство овде само
је још један доказ да ја лично,
али и Град Панчево, дајемо
пуну подршку овом пројекту.
Удруживање клубова је корисно за све, па позивам и остале спортске колективе да се
уједине. Тако ће имати и боље
финансије, али и већу стручност – рекао је Александар
Фаркаш, члан Градског већа
задужен за спорт.
Дакле, пливачице и пливачи су направили први корак.
Ко је следећи?
А. Ж.

Од понедељка до петка, од
2. до 6. фебруара, у Народном музеју биће реализован
програм под називом „Дани
Академије уметности у Панчеву”, у сарадњи наведене
панчевачке институције са
Академијом уметности из
Београда. Најпре ће у понедељак, 2. фебруара, у 19 сати, бити отворена изложба
фотографија младих уметника с тог факултета, који су
већ много пута награђивани

на домаћим и страним такмичењима. Уследиће (у среду, 4. фебруара, у 19 сати)
представљање катедре глуме, уз глумачке интерпретације, да би, у петак, 6. фебруара, у исто време, посетиоци могли да погледају
кратке филмове студената и
бивших студената Академије и да се упознају с начинима на које се обликују филмска остварења.
Д. М.
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ХОЋЕ ЛИ СЕ СРПСКА ОПОЗИЦИЈА УДРУЖИТИ

Дан сећања
на Холокауст

УПОМОЋ – ТОНЕМО!
Две доскора кључне
странке у Србији као
пример
Може ли се
дељењем једног
броја добити већи?

Међународни дан сећања на
жртве Холокауста, 27. јануар, обележен је у знак сећања на дан када је Црвена армија 1945. године ослободила комплекс нацистичких
концентрационих логора.
– Српска напредна странка сигурна је да се овакве
ствари више нећете догађати у Србији, у свету, у Европи, и да се неће понављати
Париз. Србија крупним корацима иде ка чланству у
Европској унији и као равноправан партнер земаља
Европске уније прва ће подићи глас само на назнаку
потенцијалних малтретирања и злостављања оних који
мисле другачије, изгледају
другачије или који су друге
вере – изјавио је овим поводом Жељко Сушец, народни
посланик СНС-а.
На Стратишту поред Јабуке, према неким изворима,
убијено је више од 12.000
Јевреја и Рома из Панчева и
околине, а жртве још увек
немају имена. Егзекуције су
вршене од 1941. године па

све до ослобођења. У међувремену су Немци покушали да униште трагове злочина, на тај начин што су ексхумирали лешеве и спаљивали их. СНС је изразио наду да ће споменик на Стратишту, који је често био на
мети вандала, бити претворен у меморијални центар,
као и да ће локална самоуправа учинити све како би
га заштитила.
– Не треба заборавити ни
то да су Немци у знак одмазде због једног убијеног немачког војника 1941. године стрељали 18 наших суграђана. Дужност нам је да
не дозволимо да овакви догађаји из наше историје буду заборављени. У нашем
граду постоји значајна грађанска свест. Веома смо задовољни чињеницом да смо
град у којем живе десетине
нација, да смо мултиетничка средина, а да проблема
немамо. То је наш понос и
ми као СНС учинићемо све
да тако и остане – казао је
Сушец.

ТРИБИНА: „СРБИЈА ИЗМЕЂУ
ИСТОКА И ЗАПАДА”

Ми смо окупирана
земља
На трибини под називом
„Србија између Истока и Запада” одржаној у Градској
библиотеци у четвртак, 22.
јануара, четрдесетак присутних је дуже од два сата
пажљиво слушало излагање
др Драгана Петровића, вишег научног сарадника на
Институту за међународну
политику и привреду у Београду, који је о тој теми детаљно говорио и из историјског и из геополитичког угла.
– Ја сам сигуран да се
ова земља плански уништава. О томе говори
податак да је данас наша индустријска производња 40 одсто у односу
на ону из 1989. године,
а то се систематски прећуткује, као и то што је
само за последње две и
по године наш спољни
дуг увећан за 50 одсто –
нагласио је Петровић
одмах на почетку овог
разговора.
Он је, између осталог,
подвукао да је Србија, а нарочито њени јужни делови,
у старом веку била стециште свих трију великих
светских цивилизација у
историји, а данас нас Запад
„посматра у интеракцији са
Русима, као Словене, као
православне и као историјског савезника Русије”, те
смо „у штабовима великих
сила непоправљиво идентификовани као проруски елеменат”. Због тога, према његовим речима, „онако како
гледају на Русију, тако гледају и на нас”.
– Сви наши проблеми долазе од англосаксонске по-

литике по којој смо ми гумицом избрисани с простора света и зато немамо никакве заједничке геополитичке интересе с њима. Крећемо се у правцу који нас
води у пропаст и може нас
спасти само промена односа
снага у Европи, јачање Русије и окретање Немачке и
Француске контра англоамеричке доминације – нагласио је Петровић.

Он је више пута подвукао
да смо ми тренутно „окупирана земља”, „изнутра поседнута”, која „нема спољну политику, јер нема ни унутрашњу”. По америчком диктату упорно спроводимо неолибералне реформе од којих
нам је све горе и све смо задуженији. Ипак, као излаз из
садашњег стања, он види постепено рушење америчког
поретка у Европи, јачање Русије и земаља групе БРИКС
(Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужноафричка Република). У том процесу Немачка, Француска и Италија
су нам потенцијални савезници, а не противници – закључио је Петровић.

Такозвани политички аналитичари, као и неки страначки
прваци, све чешће у јавности
помињу потребу удруживања
опозиционих странака у Србији или бар некакав заједнички, коалициони наступ, усмерен на то да се колико-толико
конкурише Српској напредној
странци, те смањи њен утицај
у бирачком телу. Све ове идеје, као што видимо, још увек
су далеко од било какве практичне реализације. Истина, то
се донекле може променити у
релативно кратком року, уколико би били расписани неки
нови избори, јер онда странке,
да би уопште прешле цензус и
ушле у парламент, показују
мало већу прагматичност. А
колико је идеја о некаквој широј опозиционој коалицији
уопште реална?
Одговор на ово питање можда би најбоље дала слика двеју доскора кључних странака у
Србији: Демократске странке и
Демократске странке Србије.
Демократе су после изборног
пораза 2012. године доживеле
потпуни раскол. Поред изворног ДС-а, који сада предводи
Бојан Пајтић, добиле су још
три странке, које покушавају да
окупе малтене истоветно чланство. Прво је Зоран Живковић,
некадашњи премијер и потпредседник партије, основао
Нову странку, нешто касније је
Душан Петровић, такође бив-

ши потпредседник, основао
„Заједно за Србију” (ЗЗС), а још
касније Борис Тадић, бивши
лидер ДС-а, формирао је Нову
демократску странку (НДС),
потом преименовану у Социјалдемократску странку (СДС).
Свака вашка обашка
Нешто слично се догодило и с
Демократском странком Србије. После изборне катастрофе 2014. године партију је
преузела Санда Рашковић
Ивић, а из ње су се убрзо издвојиле још три. Ненад Поповић (бивши потпредседник)
основао је Српску народну
партију (СНП), Слободан Самарџић (бивши председник
посланичке групе ДСС-а и министар за Косово и Метохију)
формирао је Државотворни

покрет Србије (ДПС), а ових
дана је Синиша Ковачевић
(бивши народни посланик и
члан Председништва ДСС-а)
најавио конституисање Српске
отаџбинске странке (СОС).
Збирно посматрано, све четири до јуче „демократске”
странке, подсетимо, на прошлогодишњим изборима су
освојиле тек 11,73 одсто гласова, а ДСС је добио само 4,24
одсто. И сада се још поделио
на четири партије!?
Шупља прича
Што је најгоре, у цепању ових
странака највећи „допринос”
дали су управо они најодговорнији – дојучерашњи лидери или људи из најужих руководстава. Не улазећи овом
приликом у мотиве за такве

поступке (свеједно да ли је
реч о програму, стратегији,
концепцији, лидерској амбицији или, напросто, сујети),
можемо констатовати да им је
заједнички именитељ потпуни губитак везе с реалношћу.
И после потеза за које би народ рекао „свака вашка обашка”, било каква најава некаквог заједничког деловања
звучи као шупља прича. Изузетак је једино Санда Рашковић Ивић, која покушава да с
Покретом „Двери” пронађе заједнички језик у том правцу.
А за све остале можда би закључак могао да се сведе на
скраћеницу назива најављене
странке Синише Ковачевића –
СОС. Што ће рећи: упомоћ,
тонемо!

ТРИБИНА О ГРАЂАНСКОЈ ХРАБРОСТИ ДАНАС

Слободу нам ниједна власт неће поклонити
Грађанска акција Панчево, у
сарадњи са Домом омладине,
поводом обележавања 22 године од када је од последица пребијања преминуо Срђан Алексић, у уторак, 27. јануара, у дворани „Аполо”, одржала је трибину на тему „Грађанска храброст у Србији данас”. Након
приказивања немачког играног
филма „Софи Шол – последњи
дани” Марка Ротмунда о овој
теми, пред тридесетак присутних, говорио је наш познати режисер Лазар Стојановић.
– Врло ретко се догађа да
неко некоме поклони некакве
слободе, да их октроише. До
тога дође онда када група на
власти или апсолутистички
владар има одређени интерес
да својим поданицима нешто
поклони. Потом они само морају да пазе да се држе у границама октроисане слободе. А
ако желите да остварите некакву другу слободу окупљања,
говора или мишљења, морате
сами да је узмете, не признају-

ћи дате границе. Никада нам
слободе нису поклоњене и
увек ћемо бити у спору око тога где су границе тих слобода,
било у ауторитарним било, у
слободним режимима, и увек
ћемо морати да ризикујемо
нешто, испољимо грађанску
храброст, нешто да жртвујемо
и нешто да изгубимо. У случају Срђана Алексића био је то
живот – рекао је Стојановић.

Он је посебно нагласио да
„постоји простор у којем се
демократски процес одвија” и
борба за такав простор „већ
захтева храброст”. Осврћући
се на мисао по којој је „обавеза грађана да буду непослушни”, Стојановић је нагласио
да чак и када се за неку идеју
не залаже нико у друштву, „то
не значи да је нелегитимно залагати се за ту идеју”. А у та-

квом простору ствара се оно
што се назива грађанском
иницијативом.
– Једина слобода коју смо ми
од краја шездесетих година успели да успоставимо и да је зубима и ноктима сачувамо, то је
слобода говора. А сада, када одједном нема ни Ивановића, ни
Кесића, ни Оље Бећковић, ни
Сарапе, та слобода постаје драгоценија, морамо више да је
штитимо и нађемо начина да
комуницирамо, а не да чекамо
да нам државна телевизија то
поново октроише. Не постоји
ниједно демократско друштво
које би без контроле јавности
било заштитник грађанских
слобода и људских права само
због тога што у то верује или,
ето, зато што имамо добру владу и доброг председника. Ако
немамо медије који ће свакодневно да штите те слободе у
пракси, онда ће оне бити укинуте кад год је то властима
згодно – упозорио је, између
осталог, Лазар Стојановић.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Боља сарадња с грчким градовима
Резултате недељних избора у
Грчкој и победу левичарске
Сиризе и њеног лидера Алексиса Ципраса поздравио је
Градски одбор Покрета социјалиста, оцењујући да је то
„глас свих оних које је концепт неолибералног капитализма лишио људског достојанства, претворио у савремено робље и јефтину радну снагу”. Ова странка је изразила и
наду да ће се и у другим деловима Европе догодити сличне
„историјске промене”.

„Сириза је непобитан доказ
да се може спојити патриотизам и борба за социјално праведно друштво, солидарност и национални понос. С променама у Грчкој даје се снага и српским радним масама да се боре за праведнију и просперитетнију Србију, да покушају
земљу истргнути из канџи немилосрдног страног империјалног финансијског капита-

ла. Грчки народ је избором
Ципраса за лидера Грчке послао јасну поруку да ће свим
силама настојати
да збаци омчу око
врата коју су му
ставили међународни лихвари уз
помоћ домаћих
слугерањских снага”, каже се у саопштењу Градског одбора.
Ова странка сматра да је то
„добра основа да се на Балкану
води заједничка борба за бољу

сутрашњицу” и српског и грчког народа, као и да ће се
„отворити простор” за „сарадњу нашег града и сличних грчких градова”. На томе ће панчевачки Покрет социјалиста
„здушно радити” – најављује
се у овом саопштењу.

Страну припремио

Зоран
Спремо
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ОДРЖАН СУСРЕТ ЛОКАЛНИХ И ПОКРАЈИНСКИХ ЗВАНИЧНИКА

РЕКОНСТРУКЦИЈА БОЛНИЦЕ
ОБОСТРАНИ ИНТЕРЕС

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Грчка посла

Остало је нејасно хоће
ли Нови Сад овог пута
имати новца за пројекте
у Панчеву

Пише: Милош Васић

Радови на згради Завода
касне због локалних власти
Делегације Панчева и Управе за капитална улагања АП Војводине (некадашњи Фонд за капитална улагања) среле су се у петак, 23. јануара, и
разговарале о завршетку зграде Завода за јавно здравље, реконструкцији
Интерног одељења панчевачке болнице и судбини недовршене спортске хале у Багремару. Након тога су
градоначелник Павле Раданов и Небојша Маленковић, директор Управе, дали охрабрујуће изјаве, али су
неке ствари ипак остале нејасне.
Њих двојица су рекли да су задовољни због тога што је обновљена сарадња између Панчева и ове покрајинске институције и да поменуте
здравствене установе спадају у најважнији задатак њихове будуће сарадње. Начелни договор изгледа је
постигнут и у вези с Багремаром.
– Наш циљ је да објекти чије зидање је почело 2007. и 2008. (хала и
зграда Завода – прим. аут.) буду завршени и приведени намени. Град је
усвојио неопходна планска документа, а директорка „Електровојводине”
је рекла да ће трафостаница која је
услов наставка градње зграде Завода
бити завршена до 1. априла. Секретаријат за урбанизам је 14. јануара
добио документацију неопходну за
препарцелацију болничког круга,
што су све услови да овај објекат буде завршен и почне реконструкција
болнице. Заједнички интерес је да
овај објекат после 40 година буде обновљен, јер се ту лечи око 300.000
људи – рекао је Раданов.
Маленковић је изјавио како је реконструкција панчевачке болнице
апсолутни приоритет Покрајинске
владе, али је истакао да је досад тај
посао кочила локална администрација.
– Радови на Заводу нису могли да
буду завршени јер Град није усвојио
планску документацију, која је услов
да зграда добије струју. Док се Завод
не исели из болнице у нову зграду, не
може почети реконструкција Интерног одељење и то је круг из кога полако излазимо – рекао је Маленковић.
Он је навео да зграда Завода треба
да буде завршена пред крај године, а
тада ће моћи да почну и радови у
болници. Др Небојша Тасић, директор Опште болнице, обећао је да ће
до окончања радова на згради Завода бити завршени сви припремни
радови за реконструкцију ове здравствене установе.
Тасић је Маленковића известио да
би то коштало близу 900 милиона
динара, од чега би грађевински радови коштали око 340 милиона, а
опремање више од 500 милиона ди-

Пријатељски разговори без дирања у „старе ране”
нара. Међутим, директор болнице је
рекао да би та средства требало уложити одједном, док је гост из Новог
Сада говорио о извођењу радова и
финансирању у етапама, јер је реч о
великој суми новца. Он није могао
директно да одговори на новинарско
питање да ли ће Управа имати довољно новца за то, већ је само рекао
како би га „изненадило ако би нешто
закочило тај процес”.
Свестан да установа коју води
Панчевцима није остала у најбољем
сећању због неиспуњеног обећања о
финансирању реконструкције неких
градских улица, Маленковић је пожурио да саопшти новинарима како
је бивши фонд уложио скоро две милијарде динара у наш град. На питање да ли ће спорних 320 милиона
динара бити враћено граду, одговорио је како Фонд није имао никакву
уговорну обавезу те врсте према
Панчеву и објаснио овдашњој јавности како да посматра тај проблем.
– Панчево је за потребе својих грађана изградило инфраструктуру за
коју се веровало у првом моменту да
ће је платити Фонд за капитална улагања. Фонд то није испунио не зато
што некога није волео, већ због чињенице да средства која су по Уставу
Србије морала да стигну из Републике у Покрајину, нису стигла – гласило је објашњење овог званичника.
Бојан Пајтић, шеф тадашње Владе
Војводине, када је током изборне
кампање 2008. отварао градилишта
по Панчеву која би финансирао
Фонд, није помињао могућност да
радови не буду плаћени. Градоначелник Раданов приликом сусрета с
Маленковићем није покренуо то питање, а разлог зна само он.
Раданов и Маленковић су се сагласили да хала у Багремару треба
да постане тренинг-центар компаније „Азалеја меритајм”, која је по-

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Земљиште за „Лидл”
Немачка компанија ће
морати сама да опреми
парцелу на Котежу
Панчевачка влада одлучила је на седници одржаној у понедељак, 26. јануара, да покрене поступак продаје 90
ари градског грађевинског земљишта
у Улици Моше Пијаде код кружног
тока на Котежу. Одлука је донета на
основу писма о заинтересованости које је немачка компанија „Лидл” послала 14. јануара градоначелнику Павлу Раданову. Тај познати европски
трговински ланац тиме је званично
обавестио локалну администрацију да
жели да купи то земљиште како би на
њему изградио свој супермаркет.
Локација ће бити понуђена на јавној лицитацији, а пошто је реч о не-

уређеном грађевинском земљишту,
будући власник ће морати о свом
трошку да га уреди и инфраструктурно опреми.
Већници су усвојили финансијске
планове месних заједница Стари
Тамиш и Горњи град. Одобрен је и
Програм коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја
у Панчеву током 2015. године који
је поднео Комитет за безбедност саобраћаја. Предраг Патић, већник
задужен за комуналне делатности и
председник Комитета, рекао је да
ће за те намене на располагању бити нешто више од 12 милиона динара. Средства ће бити утрошена на
изградњу саобраћајне инфраструктуре и уобичајене промотивне активности.
Д. В.

слала писмо о намерама. Пре тога
треба да се договоре колики су власнички делови Града и Покрајине у
том објекту, што неће бити лако.
Градоначелник тврди да је Покрајина у њега уложила 72 милиона динара, а Маленковић каже да се ради о
103 милиона.
Први човек Панчева изнео је два
могућа решења за отуђење хале. Први је да Скупштина Србије ово прогласи за улагање од државног интереса и тако анулира удео Покрајине,
а други је да се с холандско-јапанском корпорацијом направи уговор
о приватно-јавном партнерству. Маленковићу је та опција дража.

Победа странке Сириза и избор
њеног лидера Ципраса за премијера Грчке дочекани су са очекиваном паником у Европској унији, али и овде. Добро, чак му је
гђа Меркелица честитала – са извесним значајним закашњењем.
Сириза је, подсетимо се, на власт
дошла с програмом који је радикално супротан настојањима финансијског капитала да под изговорима „штедње” и „фискалне
консолидације” опљачка становништво слабије развијених земаља до голе коже. И то је суштина
спора између Алексиса Ципраса и
Европске уније, чији је Грчка пуноправни члан. Сириза, пратећи
глас здравог разума многих паметних економских и финансијских стручњака, предложила је
Грчкој сасвим другачију економску политику: подстицање потрошње ради пораста економске активности земље и привредног раста; преиспитивање банкарске
пљачке становништва; сузбијање
финансијског капитала и његових
политичких слугу итд.
Наравно да је то изазвало панику: таман их је кренуло... Алексис
Ципрас је пак кренуо ризичним и
храбрим путем одмах; прилагођаваће се касније, како то већ бива.
Кренуо је са „ва банк”, све или ништа, приступом: ако вам се не свиђа, Грчка ће хладно изаћи из Уније и вратити драхму; шта имамо да
изгубимо – осим окова? Одмах је
доведена у питање приватизација
луке Пиреј, иначе кинески пројекат; Кинези ће добро размислити
о условима под којима су уговарали Пиреј с претходном владом.

Ако се ове нове власти у Атини не
договоре с Кинезима, можемо да
се опростимо од чувене супербрзе
пруге Београд–Будимпешта, јер
без Пиреја и пруге оданде до Београда подухват нема ни смисла ни
оправдања. Још једна железница
на води.
Сириза и Ципрас кренули су у
опасну игру, али с јаким адутима:
Грцима је свега доста, као што ће
ускоро бити свега доста и осталим
народима југа Европе, били у Унији или не. То се већ види с нервозом око швајцарског франка у Србији и Хрватској, али и иначе. Наиме, швајцарски франак се испоставио као виртуелна валута коју
нико нити је видео, нити држао у
руци, али преко које банке деру
кожу с леђа несрећницима који су
се навукли на обећање да је реч о
„стабилној валути”.
Е, онда се појавио наш премијер
Вучић и изнео своје резерве према
Сиризи и новој грчкој политици.
Није имао куд: он себе доживљава
као „озбиљног и одговорног човека” и у тим грчким авантуризмима учествовати неће. Он је некако
више на страни Ангеле Меркел,
тешког рада и штедње. Помињао
је и „неплаћање струје”, што је била више порука претходној власти, а мање Ципрасу, који је говорио о олакшању живота осиромашених Грка, а не само о неплаћању струје. Ту је била реч и о смањивању пореза и другим мерама
које би и нама користиле, а највише о отимању из ропства банака и
финансијског капитала.
Гледајте Грке ових дана и месеци; можда ћемо нешто научити.

Д. Вукашиновић

НАША АНКЕТА
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА – СЕРВИС ГРАЂАНА ИЛИ...

Само да се држе закона

Д. ИГЛЕНЏА

А. ТРАЈКОВСКИ

Недавна сцена на улици у Београду
када је неколико комуналних полицајаца привело жену с лисицама на
рукама зато што није купила аутобуску карту, подсетила нас је још једном на несавршеност система у којем живимо. Наравно, као што у пекари купујемо хлеб, и аутобуска карта се мора купити. Ипак, начин на
који је реаговала једна јавна служба,
која, узгред речено, треба да буде у
служби грађана, потресла је јавност
с разлогом. Оно што је добро у целом случају, јесте отварање расправе
о томе шта нам ваља чинити. Или
ћемо мењати закон или морална начела, јер се досадашња пракса показала неуспелом. Подсећамо и на
друге испаде комуналних полицајаца и контролора у јавном превозу
(гле чуда, увек је реч о српској престоници), за које никада нисмо сазнали епилог.
ДУШАН ИГЛЕНЏА, пензионер:
– Нисам задовољан радом Комуналне полиције. Погледајте само како наш град изгледа. Свуда су гомиле смећа. Често пролазим Улицом
Стевана Шупљикца, а тамо је баш
много ђубрета где му није место.
Препоручио бих тим људима да више раде. Једном сам им се јавио да

Н. ЛУКА

С. БОЉАНАЦ

се пожалим како се смеће баца тамо
где не треба, а добио сам одговор да
гледам ко то ради, па да им јавим.
АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКИ, ради у
Дому омладине:
– Морам рећи да сам ја увек за то
да се поштује закон. Све што је у
складу с прописима, мора се поштовати. Ако је Комунална полиција
прекршила правила по којима ради,
онда то надлежни треба да испитају.
Уколико се утврди кривица, зна се
шта ваља чинити.
НОВАК ЛУКА, средњошколац:
– По мени комунални полицајци
имају превелика овлашћења. Сасвим
сигурно би требало мењати такве законе, јер их ни сами не поштују. Интересантно је што су се побунили
због снимања и фотографисања њиховог деловања. Ето, ни сами не познају закон. А што се уопште и буне
ако раде по правилу?
СОРИН БОЉАНАЦ, културолог:
– Ако људи раде у складу са законом и имају овлашћења да приводе,
стављају лисице итд., онда им се нема шта замерити. Но, не треба сметнути с ума да ти исти раде с људима.
Морали би да иду на посебну едука-

С. ИВКОВИЋ

И. СТОШИЋ

цију јер, признаћете, раде деликатан
посао. Свакако, много зависи и од
кућног васпитања. Ако то немате,
проблем је још већи. Тек кад исцрпе
све могућности, треба да учине и неки физички напор да би урадили посао за који су плаћени.
СЛАВИЦА ИВКОВИЋ, пензионерка:
– Докле год раде по закону, немамо шта да замеримо. Неко им је то
омогућио и шта ћемо сад. Другим
речима, неко им је то наредио, па
они сада тако и раде. Ја бих лично
волела да више раде. Нема их нигде,
а најмање на улицама. Конкретно,
мени су украли бицикл усред бела
дана, а коме да се пожалим? Зар
брига о нама грађанима не треба да
буде њихов главни посао?
ИГОР СТОШИЋ, фотограф:
– У принципу, када људи раде такав посао, пристојност се подразумева. Исто тако, треба да се едукују пре
него што изађу на улицу и раде с људима. С друге стране, они кажу да
раде по закону. Е, сад је питање је ли
тај закон добар и да ли штити нас
грађане. Наравно, и грађани морају
да буду коректни. Лично, никад нисам имао проблема с том службом.
Анкетирао С. Дамјанов
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ЕКОНОМИЈА

Закон мора бити поштован, сточари ће добити
максимум који им припада.
Зоран Кнежевић,
директор Управе за попопривредно земљиште

Четвртак, 29. jануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

КИНЕЗИ ПОНОВО У СТАКЛАРИ

ОДРЖАН САСТАНАК РАТАРА И ДРЖАВНИХ ЗВАНИЧНИКА

Нуде стратешко
партнерство

МАЛО КОРИСТИ ОД МНОГО РАЗУМЕВАЊА

Током протекле недеље делегација кинеске компаније „Sinoma International Engineering Co., Ltd.”, једна од заинтересованих за приватизацију
Индустрије стакла Панчево,
боравила је у тродневној посети Србији. Прва два дана кинески привредници су провели у Стаклари ради детаљног
упознавања с предузећем и
његовим пословањем, а трећег

дана су имали разговоре у Београду с представницима министарстава привреде и енергетике, Агенције за приватизацију и Агенције за страна
улагања и промоцију извоза.
Емануел Лупулеску, директор ИСП-а, изјавио је да
су Кинезе највише занимале
могућности за обнављање
производње равног стакла.
Додао је како је „Синома”
спремна да улаже у Стаклару, али као стратешки партнер. То се разликује од модела приватизације кроз продају имовине, за који се
определила Влада Србије, па
ће одлуку о коначном начину приватизације саопштити
Агенција за приватизацију.

„Синома” је једна од две
кинеске компаније које су
послале писмо о заинтересованости за панчевачку Стаклару. Друга је „China glass
holdings limited”, а њени
представници су у ИСП-у били јесенас. Они су тада посетили и један од рудника
кварцног песка на истоку Србије и, према незваничним
информацијама, били су за-

довољни квалитетом сировине. Та компанија такође намерава да изгради погон за
производњу равног стакла.
Након недавних разговора
које су у Београду водили
премијери Србије и Кине
Александар Вучић и Ли Кећијанг, Стаклара је поменута
као једно од предузећа за која
су кинески инвеститори заинтересовани. Још једна компанија из те земље пре неколико година је предлагала српској влади стратешко партнерство за панчевачку фабрику стакла, али је тадашњи министар привреде и финансија
Млађан Динкић ту понуду одбио као финансијски неповољну по Србију.
Д. В.

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

НИС-ов план
Компримовани
природни гас –
енергент будућности
Међу кључним енергетским
пројектима НИС-а су производња и продаја електричне
енергије. Током ове године
компанија је пустила у рад
четири мале електране које
производе струју од гаса и сада их има укупно седам.
Производња сопствене електричне енергије достигла је
7,3 МW, што је довољно за
снабдевање струјом више од
1.000 домаћинстава. Такође,
НИС је електричну енергију
почео да продаје и тиме је, уз

Такође, у току 2014. године
почело је да ради НИС-ово постројење за производњу компримованог природног гаса.
Тим енергентом се тренутно
тргује кроз систем велепродаје, a планирано је да ускоро
почне и малопродаја компримованог гаса. Вреди напоменути да се тај гас сматра горивом будућности због својих
еколошких особина, јер има
најмању емисију угљен-диоксида и као такав смањује загађење ваздуха. Може се користити за грејање у индустрији
и домаћинству, али и као моторно гориво за возила.
НИС је наставио да користи
и геотермалне потенцијале и

Ратарима
једногодишњи закуп,
сточари задржавају
гро ораница
Кнежевић: Подржите
предлог да се
ограничи право
пречег закупа
На позив незадовољних панчевачких ратара, Зоран Кнежевић, директор Управе за
пољопривредно земљиште
Министарства пољопривреде,
разговарао је с њима о примедбама које имају на програм предстојеће лицитације
државних ораница. Договор
који је постигнут у петак, 23.
јануара, у згради Градске
управе Панчева, само је делимично примирио паоре, јер
њихове кључне примедбе нису уважене.
Највећа од њих је то што ће
од 12.000 хектара моћи да лицитирају и закупе 4.800 хектара, док ће више од 6.000
хектара припасти сточарима
и власницима система за одводњавање и наводњавање. Од
тога ће 5.500 хектара добити
два „Алмексова” предузећа.
Пољопривредници су се жалили и на високе цене закупа,
јер ће се оне у просеку кретати од 200 до 250 евра по хектару. Притом су наглашавали
да им је држава свела субвенције на петину. Познато је да
су многи претходних година
буџетску помоћ користили да
плате лицитирану земљу.
Притужби је било и због тога
што надлежна градска комисија прилично касни са одржавањем јавног надметања за
државне њиве.
Кнежевић је објаснио да
сточари морају добити хектар
по условном грлу, јер то закон
изричито прописује. Поменута градска комисија је Управи
коју он води предложила да
власници фарми добију 80
одсто законом гарантованих

Негодовање полопривредника није имало много ефекта
површина, али тај предлог
није прихваћен. Пракса је
претходних година била да
тај проценат буде и знатно
нижи и тада није било стриктне примене закона. На питање да ли је сада одлучено другачије због притисака сточара, Кнежевић је одговорио да
је некада став Министарства
био другачији, а да је сада оно
тражило строго поштовање
прописа.
Ратари су предложили да
закон буде промењен тако да
се ограничи право закупа власницима фарми, а нарочито
онима који имају хиљаде хектара сопствене земље. Директор Управе је рекао како је
његов предлог да то ограничење буде 200 хектара по фарми
и позвао ратаре да га подрже
у томе додавши како су „велики притисци да тај предлог не
прође”.
Закључено је да ће лицитација бити обављена како је раније планирано, уз један уступак ратарима. Први круг лицитације биће обављен врло
брзо, а уговори ће важити го-

дину дана како би локална самоуправа могла на време да
припреми програм закупа за
2015. годину. То је важно да
би ратари могли на време да
уђу у те њиве. Градска управа
је већ формирала комисију
која ће испитати да ли су фармери дали праве податке о
броју стоке на основу које добијају земљиште, јер је било
сумњи да је пријављен већи
број грла него што их заиста
има.
Ненад Манић, портпарол
Банатске асоцијације пољопривредника „Банатски паори”, био је међу онима који су
отишли незадовољни након
састанка. Он је тврдио како ће
један број ратара остати без
могућности да било шта закупи. Оценио је како је апсурдно да држава даје земљу фармама које поседују десетине
хиљада хектара властитих
њива. Додао је да то није интерес ни саме републичке
власти, јер се те оранице изнајмљују по нижим ценама од
оних које се постижу на лицитацијама, па тако српски, вој-

вођански и панчевачки буџет
остају без дела прихода.
Представник „Банатских
паора” је рекао да ће надметање за неке површине бити
неисплативо. Ради се о земљиштима која дуже задржавају влагу, па су тамо приноси, а тиме и приход пољопривредника, нижи. Он је био
посебно огорчен због аграрне
политике Владе према малим и средњим газдинствима. Манић је објаснио да су
ти пољопривредници након
измене прописа остали без
четири петине субвенција,
јер држава сада исплаћује
новчану помоћ за 20 хектара,
уместо за 100 хектара, како је
било донедавно.
Он је навео да је тај новац
пребачен тајкунима под изговором подстицања инвестиција у пољопривреди. Манић
је прецизирао да је на тај начин 540.000 хектара у Војводини остало без субвенција, а
близу 6,5 милијарди динара је
пребачено у џепове латифундиста.
Д. Вукашиновић

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Отплата дуга на рате
Обвезници који су стекли право на мировање пореског дуга
насталог до краја октобра
2012. године, а нису га платили до 31. децембра 2014, могу
измирити ту обавезу у 24 месечне рате. Секретаријат за локалну пореску администрацију прецизирао је да за остваривање ове погодности нису неопходна средства обезбеђења,
али да дужници морају испу-

нити одређене услове. За време мировања пореског дуга на
њега се не обрачунава камата,
већ се износ дуга валоризује индексом потрошачких цена, и то
почев од 1. новембра 2012, па
све док дуг не буде потпуно отплаћен. Док траје отплата на
рате, обвезници морају редовно
да измирују текуће пореске
обавезе како не би изгубили
право на ту погодност.

Секретаријат је напоменуо
да нема програм за штампање
уплатница на којима би били
обрачунати појединачни износи јануарске рате, те да ће
дужници морати сами да направе ту калкулацију. То ће
учинити тако што ће износ
главног дуга увећати за 14 одсто и тако добијену суму поделити на 24 рате. Јануарска рата мора бити уплаћена најка-

сније до краја овог месеца, а
број рачуна на који се уплаћује, као и позив на број одобрења, треба преписати са обавештења које је послато дужницима.
Позивом на бројеве телефона Секретаријата (351-023,
308-735 и 308-732) могу се
добити додатна обавештења и
помоћ у вези с плаћањем пореског дуга.
Д. В.

СЕМИНАР У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Како сачинити финансијски извештај
Малим предузећима
наметнута
компликована
правила

Електропривреду
Србије
(ЕПС), постао једини произвођач у Србији који тај енергент испоручује на слободном тржишту. План компаније је да у току 2015. године
настави пројекте у области
енергетике. У сарадњи са
„Гаспром енергохолдингом”
почеће изградња термоелектране–топлане (ТЕ–ТО) Панчево, која ће производити
електричну и топлотну енергију, а процењена вредност
укупне инвестиције је 170
милиона евра.

тренутно је активно 12 хидротермалних бушотина на територији Војводине. Највећи
партнери НИС-а у коришћењу
овог ресурса су бање Кањижа и
Јунаковић. Топла вода се користи за загревање објеката,
као топла потрошна вода, али
и за рекреационе и терапеутске базене. У току је добијање
лиценци за обављање ове делатности у НИС-овим зависним друштвима ван Србије,
чиме ће се омогућити приступ
новим тржиштима и проширити мрежа партнера. З. Ст.

Регионална привредна комора
Панчево је у сарадњи с београдским часописом „Привредни саветник”, специјализованим за рачуноводство и финансије, у уторак и среду, 27. и
28. јануара, одржала семинар
под називом „Годишњи финансијски извештај и обрачун пореза на добит за 2014. годину”.
Предавачи су говорили о
новинама у прописима који
се односе на те области и објаснили на практичним примерима које припремне радње
рачуновође треба да предузму
како би себи олакшали израду
ових извештаја.

Миленко Павловић, виши
саветник часописа, изјавио је
да се књиговође сада први пут
срећу с новим Законом о рачуноводству, који је привреднике сврстао у четири уместо
досадашње три категорије. То
су велика, средња, мала и ми-

кро предузећа, у која спадају
предузетници. Ново је то што
су мала предузећа такође обавезна да да воде књиге и обрачунавају порез по међународним рачуноводственим
стандардима, као што је то
случај с већим фирмама.

Павловић је оценио како
није било оправданих разлога
да се малим привредним друштвима намећу компликована правила, која су само загорчала живот њиховим књиговођама. Наш саговорник је
рекао да је рок за предају финансијских извештаја за прошлу годину и утврђивање висине пореза на добит померен
на крај јуна.
Он је нагласио да ће предузетници који су у систему
ПДВ-а или плаћају порез на
приход од самосталних делатности своје финансијске
извештаје морати да предају
до средине марта, али они не
морају да примењују међународне рачуноводствене стандарде.
Д. В.
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СВЕЧАНОСТ У ОМОЉИЦИ

ШКОЛАРЦИ ПРОСЛАВИЛИ ПРАЗНИК
Пресецање славског
колача
Пригодан културно-уметнички програм
Школа је одувек
имала посебно место
Пре више од осам векова Растко Немањић, син српског владара, одлучио је да се замонаши и промени свој животни
пут. Од тада се прочуло за Светог Саву, првог архиепископа
Српске цркве, дипломату и
књижевника. Шире гледано,
многи га сматрају најзначајнијом личношћу у српској историји.
Његово име се слави 27. јануара, а у томе предњаче школарци. Прошлог уторка било
је свечано и у Основној школи
„Доситеј Обрадовић” у Омољици. У препуној фискултурној сали прослављена је школска слава. Пресецањем славског колача и пригодним културно-уметничким програмом обележен је дан када величамо доброту и подсећамо
на сва велика дела која су прославила човека којег Српска
православна црква већ вековима слави као свеца. Најдаровитији ученици, победници
конкурса за ликовно-литерарни рад, награђени су пригодним поклонима, а као и обич-

ТУРНИР У СТРЕЉАШТВУ

Најбољи Давид, Марија,
Ђорђе и Миона
Препуна сеоска фискултурна сала
но, нису изостале переце, симбол славе, као ни слаткиши за
ученике. Приредба никога није оставила равнодушним.
У Омољици је посебно свечано било и због избора новог
директора школе „Доситеј Обрадовић”. По одлуци Школског одбора, у наредном периоду ту дужност ће обављати
Владимир Ристић, доскора
професор физичког васпитања, а некада и сам ученик те
школе. У развоју места надомак Панчева школа је одувек
имала посебно место, а Омољ-

чани с поносом причају о многим успесима које су постигли
ученици те образовне установе. Ове године Ристић је преузео улогу домаћина славе. Од
новог директора се очекује бољитак у сваком смислу.
– Школа је као жив организам. Увек се нешто дешава, а
потребе деце за знањем су све
веће. Свакако постоје планови да се рад колектива унапреди, а приоритет је побољшање школске инфраструктуре. Много тога нам недостаје,
посебно спортски терени, па

ће и та област бити у фокусу.
Подсетићу да је у Омољици
спорт увек био на високом нивоу, да имамо традицију и да
све вредности морамо да очувамо – нагласио је Владимир
Ристић, нови директор ОШ
„Доситеј Обрадовић”.
У оквиру школе налази се и
предшколска установа, па посла има напретек. Тренутно
наставу похађа 498 ученика, а
како смо сазнали, сви се надају
да ће у наредном периоду бити
још више школараца.
С. Дамјанов

СД „Панчево 1813” и овог
27. јануара организовао је
трaдициoнaлан „Свeтoсaвски турнир” у стрeљaштву зa
ученике основних и средњих школа из нашега града
и околине.
У конкуренцији основаца
нajбoљи су били Дaвид Дaутoвић и Maриja Aлeксић, a мeђу
срeдњoшкoлцимa Ђoрђe Joвчeвић и Mиoнa Стojичeвић.

Нa турниру је учeствoвaло
преко 100 учeника из Бaнaтскoг Брeстoвцa, Jaбукe,
Oмoљицe, Стaрчeвa, Бaнaтскoг Нoвoг Сeлa и Пaнчeвa,
a први пут су се надметали и
гoсти из Бeлe Црквe и Уљмe.
Свaки учeсник je oд oргaнизaтoрa дoбиo пeрeцу, сoк
и слaткишe, а три првoплaсирaнa стрелца заслужила
су и диплoмe.
А. Ж.

НАСТАВЉЕНА ТРАДИЦИЈА У ЕТШ
„НИКОЛА ТЕСЛА”

Робуљ играо
симултанку

ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

Светитељу у част
Да волимо ближње
своје
Лик и дело првог
српског просветитеља
У организацији Црквене општине Панчево, у уторак, 27.
јануара, у Културном центру је
одржана овогодишња Светосавска академија. У име домаћина госте и званице је поздравио протонамесник Радослав Милановић, старешина
Светоуспенског храма. Он је
указао на то да нас је Свети Сава научио правој вери, љубави
божјој, да волимо ближње своје, своју цркву и отаџбину.

Овогодишњу беседу „Свети
Сава и светосавље” говорио је
професор Станиша Лалић. У

ПРОСЛАВА У ШКОЛИ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

Уручене награде

њој је он подсетио присутне на
лик и дело првог српског просветитеља. Како је рекао, Свети Сава је одредио крст којим
се крстимо, писмо којим пишемо и пут којим идемо и

обезбедио вечност свим нашим вредностима и врлинама.
Професор Лалић је оценио да
је Свети Сава неуништиви печат наше историје и да је једна
од највећих фигура 12. века.
Подсетио је и на то да је Сава,
одричући се богатства зарад
духовног живота, утемељио
систем вредности који и данас
треба да поштујемо.
У уметничком делу овогодишње прославе Савиндана учествовали су искључиво панчевачки уметници. Тако су, поред
оба хора Панчевачког српског
црквеног певачког друштва,
наступили и чланови КУД-а
„Станко Пауновић”, глумац
Мирослав Жужић и чланица
Драмског студија „Атеље младих” Јована Шереметовић.
З. Ст.

Шaховска секција ETШ
„Никoлa Teслa” и ове године је oргaнизoвaлa трaдициoнaлну, четрнаесту шaхoвску симултaнку. Учeствoвaлo je 15 учeникa, a с другe
стрaнe тaбли биo je нaш истaкнути шaхистa, ФИДE мajстoр Нeнaд Рoбуљ. Судио je
прoфeсoр Зоран Сибинoвић, ФИДE судиja, a рeзултaт сусрeтa je био 12,5:2,5 зa
гoстa. Рeмиje су oствaрили:

Maркo Mилaнoвић, Никoлa
Путник, Чeдa Срeтeнoвић,
Филип Mиjaтoвић и Рaдoje
Рaдojeвић. Oвa симултaнкa
je дoпринoс aкциjи „Шaх у
шкoлe”, кoja je oвe гoдинe
дoбилa пoсeбaн зaмaх. Пoдсeћaмo дa je oдлукoм Mинистaрствa прoсвeтe и спoртa шaх oд oвe гoдинe уврштeн у шкoлски кaлeндaр, a
joш oдрaниje имa стaтус избoрнoг прeдмeтa.
А. Ж.

ШКОЛА „СВЕТИ САВА” ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ
У НОВОСЕЉАНСКОЈ ШКОЛИ

Обележена школска
слава
Свечаним програмом у новосељанској Основној школи
„Жарко Зрењанин” прослављена је школска слава Свети Сава. Велики број просветних
радника, ученика и њихових

ђана Јовановски Дивљак. Након интерпретације „Светосавске химне” школског хора, уз
инструменталну пратњу неколико ученика, уследила је пригодна приредба. У част првог

Свечани дан
Основна школа „Свети Сава” обележила је своју славу
уз богат културно-уметнички програм који су припремили ученици од првог до
осмог разреда. Међу уче-

сницима приредбе били су
и бивши ђаци те образовне
установе који су сада ученици Музичке школе „Јован
Бандур” и студенти Музичке академије.

НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА

Светосавски круг
Ученици и запослени у Основној школи „Исидора Секулић”
обележили су школску славу
„Светосавском химном” и
приредбом посвећеном животу, раду и значају једног од
највећих српских просветитеља. У децембру прошле године
организован је наградни ликовни и литерарни конкурс, а
на свечаности у уторак, 27. јануара, уручене су иконе најбољим ауторима радова: Кристини Огризовић, Стефани
Нешковић, Наталији Бијелић,
Анђели Кочовић, Милици Тимић и Николи Коларику.

Први пут су уручене и светосавске награде за изузетна постигнућа. Ове године је награђен Душан Цвијетић због успеха његових филмова „Прогрес”,
„Дигитална заштита” и „Клон”,
који говоре о дигиталном насиљу и заштити на интернету.
Филм „Прогрес” је освојио и
посебну награду на Међународној информатичкој олимпијади, док је филм „Клон” добио
специјалну награду на такмичењу „Сигурнетица”. Награђени су и Душанови ментори –
наставници Ивана Влачић и
Бојан Стокић.
З. Ст.

Чланови Планинарско-алпинистичког клуба „Матерхорн” учествовали су протеклог викенда на светосавском успону на Вршачким
планинама који традиционално организује Планинарско-скијашки клуб „Железничар” из Вршца. Због лородитеља присуствовао је литургији и резању славског колача у холу школе. Окупљене
су поздравили српски и румунски свештеници и Маринел
Блаж, директор школе. Кума
славе била је учитељица Сла-

српског архиепископа и просветитеља добро увежбани ученици виших и нижих разреда
извели су разне игроказе и рецитације о животу и делу Растка Немањића, као и фолклорне
тачке.
М. Ј.

шег времена свега двадесетак искрених планинара
прикључило се овој акцији, а
троје учесника, међу којима
и чланови панчевачког планинарског клуба, прешло је
дужи пут вршачке трансверзале (33 километра) од предвиђене руте.
З. Ст.
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ХРОНИКА

ИЗЛОЖБА И ТРИБИНА ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА У ПАНЧЕВУ

ХИТНА ПОМОЋ

Како се изборити
с болом у леђима?

Пише:
др Мирослав Тепшић
Протекле недеље обележиле су респираторне инфекције и учестали астматични
напади код пацијената који
су тешко контролисали
основну болест. Колебања
дневних температура и други климатски услови у великој мери су допринели
њиховим тегобама. По правилу, велики број пацијената се жалио на реуматске
болове с доминацијом бола
у слабинском делу леђа.
Може се рећи да учесталост бола у доњем делу леђа
проистиче из сложености
структура које се преплићу и
међусобно су механички и
функционално повезане. Реч
је о тетивама, мишићима,
нервним коренима, нервима,
малим зглобовима, пршљеновима и дисковима који повезују пршљенове. Проблем с
било којом поменутом анатомском структуром може да
се испољи у виду бола у леђима. Он може бити и такозвани пренесени – који се осети
у појединим деловима ноге.
Веома је важно истаћи да
су многи у заблуди по питању најефикасније терапије
против бола у леђима. Лаици мисле да најбоље резултате могу постићи применом терапије инјекцијама и
мировањем. Притом се заборавља да се с таквим приступом лумбални бол често

враћа и прелази у хронични.
Мировање дуже од два дана
не помаже, већ доприноси
слабљењу потпорног ткива
кичме и њеној механичкој
нестабилности, а то неретко
погоршава постојећи бол.
Први корак у ефикасном
лечењу бола доњег дела леђа
је тачна дијагноза његовог
узрока. Ово је веома важно
због различитог терапијског
приступа и чињенице да субјективне тегобе настале
нпр. истезањем потпорног
мишићног ткива могу бити
далеко веће од неког дегенеративног процеса на зглобовима кичме. Док су за млађу
популацију карактеристичне повреде међупршљенских дискова и истезање мишића и меког ткива, старији
пацијенти најчешће имају
дегенеративне промене пршљенских зглобова и трауматске преломе.
Вежбе су кључни део готово сваког третмана бола у
леђима. Оне укључују аеробну физичку активност,
вежбе истезања и вежбе снаге. Само контролисаним и
прогресивним приступом
добија се оно што је циљ –
јака и еластична кичма која
је отпорнија на акутни и
хронични бол. Аеробне вежбе могу да буду шетња или
покрети у воденој средини
како би се избегло сувишно
оптерећење кичме. Овим вежбама постиже се добра
прокрвљеност и снабдевање
хранљивим материјама ткива које треба да зацели.
Истовремено јачају потпорне структуре које враћају
стабилност кичме.
Многе друге вежбе, контролисане од стране специјалиста, заснивају се на неким
другим стратегијама као што
су нпр. премештање бола из
екстремитета у предео кичме или стабилизација и повећање еластичности доњег
дела кичме како би се предупредиле компликације.

ХУМАНИТАРНA АКЦИЈA „ЗЕЛЕНИЛA”

Скупљају новац за
болесну девојчицу
На Зеленој пијаци ће се у
суботу, 31. јануара, од 8 до
12 сати, у организацији „Зеленила” поново прикупљати новац за лечење вида наше петогодишње суграђанке Драгане Раданов. Њеним
родитељима је новац неопходан да би могли да наставе терапију у специјализованој очној клиници у Новом Саду.
– Као и до сада, ЈКП „Зеленило” је припремило послужење за све наше суграђане који у суботу буду допринели Драганином даљем лечењу. Одужићемо им
се куваним пасуљем, јабукама, соковима и чајем. Они
који због неког разлога буду
заузети у суботу, а желе да
учествују у овој хуманитарној акцији, моћи ће да убаце новчане прилоге у кутију
која ће бити постављена дан
касније, у недељу, 1. фебруара, на бувљаку, такође између 8 и 12 сати – изјавила
је Јована Миловановић, самостални сарадник за квалитет и контролу пијачних
услуга у „Зеленилу”.
Подсећамо, то јавно комунално предузеће организовало је и крајем августа
прошле године, заједно с
„Хигијеном”, акцију за при-

купљање новца за наставак
лечења Драгане Раданов.
Одзив наших суграђана тада је био добар и прикупљено је довољно новца. Међутим, Драгана на свака три
месеца мора да иде на операције којима се спречава
даље погоршање њеног вида. За то је потребно платити више од шездесет хиљада
динара, а с обзиром на то да
су Драганини отац и мајка
незапослени, неопходна им
је стална помоћ.
Добро је то што је након
Драганине операције у Русији, која је коштала готово
5.000 евра, заустављено даље погоршање њеног вида и
убрзани раст диоптрије. Пре
операције на оба ока је видела по шест одсто, а након
хируршког третмана на једно око види тридесет, а на
друго четрдесет процената.
Новац за лечење Драгане
Раданов, која је и поред
проблема с видом весела и
живахна девојчица и ни по
чему се не разликује од својих вршњакиња, могуће је
уплатити и на жиро рачун
који је отворен код „Еуробанке ЕФГ”, на име Мирјане Раданов, број 250115000652150-85.
М. Г.

Четвртак, 29. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

БУЂЕЊЕ ПОЛЕНСКИХ АЛЕРГИЈА
Сезона цветања
дрвећа почиње већ
у фебруару
Симптоме
ублажавају
медикаменти,
лековите биљке
и хомеопатски
препарати
У оквиру изложбе „Алергене
биљке” Природњачког музеја
из Београда која је отворена
претпрошле недеље у Народном музеју Панчево, у петак,
23. јануара, приређена је трибина под називом „Алергене
биљке – најчешће постављана
питања”. На скупу на којем су
учествовали аутори поставке
Марко Љ. Несторовић и Мирослав Јовановић, затим прим.
др Славица Ђурица, алерголог
у Општој болници Панчево, др

ра поставке, све алергене биљке сврстане су у три групе: дрвеће, траве и корови. Изложба
која је први пут представљена
јавности 2011. године обухватила је 80 алергених биљака,
уз које стоји оригинална фотографија и кратко објашњење о
њиховим својствима. Према
речима нашег саговорника,
поставку прати и „Приручник
за алергене биљке”, у којем су
оне посматране из ботаничког
и медицинског аспекта, а посебно поглавље је посвећено
алтернативним методама лечења алергија, као што је хомеопатија.
Амброзија велики проблем
Марко Љ. Несторовић објаснио је који је циљ оваквих
изложби и трибина:
– Савремени свет велику
пажњу поклања особама које
пате од поленских алергија,
како би им олакшао тегобе.
Лекари, ботаничари, фарма-

штене површине, што би довело до уништења тог корова.
Главни узрочник алергија
је полен неких врста биљака
који се налази у ваздуху. Како
је објаснила прим. др Славица Ђурица, према календару
цветања Клиничког центра
Београда, крајем фебруара
цвета лешник, а затим и остало дрвеће. У априлу почиње
бујање траве, а од јуна цвета
коров. Према њеним речима,
људи имају највише тегоба
када цвета амброзија – од средине августа до средине октобра. Она је објаснила да су
најчешће болести које полен
изазива: алергијски ринитис,
конјунктивитис, ларингитис
и, најопаснија међу њима,
бронхијална астма. Алергија
се може испољити и на кожи
као осип, екцем и уртикарија.
– Прошле године у Алерголошкој служби Опште болнице
лечило се око 3.000 пацијената. То није реалан број јер гра-

Велики алерген – коров амброзије, врло je распрострањен у нашој земљи
Мица Сарић Танасковић, директорка Завода за јавно здравље Панчево, и представници
Института за проучавање лековитог биља „Јосиф Панчић”,
било је речи о поленским
алергијама, њиховој распрострањености и начину лечења.
У првом делу изложбе представљен је историјски ток
схватања поленских алергија,
биолошке особине полена, календар цветања биљака, као и
медицински аспект. Како је
објаснио др Марко Љ. Несторовић, виши кустос Природњачког музеја и један од ауто-

цеути и други стручњаци у
свету организују бројне кампање с тим циљем. То је била
и наша идеја – да људима
представимо алергене биљке
и да их посаветујемо.
Он је додао да је велики
алерген коров амброзије, која
је врло распрострањена у нашој земљи. Присутна је на читавој територији Војводине и
Београда, а последњих деценија шири се и на југ земље.
Несторовић је додао да се
проблем са амброзијом не може решити у једном маху, већ
држава треба да уређује запу-

ђани одлазе и на Дечје интерно
одељење и на ОРЛ. Пацијенти
се најчешће жале на тегобе везане за респираторни систем,
ринитис и астму, а све је већи
број људи са уртикаријом, која,
међутим, није увек везана за
поленску алергију – истакла је
прим. др Славица Ђурица.
Мониторинг полена
Алергије су најчешће изазване
честицама леске, јове, тополе,
врбе, брезе и белог јасена. Негативан утицај на здравље сврстава полен у природне загађиваче
ваздуха. Концентрација зрна

полена у ваздуху мери се посебним уређајем (клопком), а мониторинг врши Завод за јавно
здравље Панчево. Директорка
те установе др Мица Сарић Танасковић каже да је уређај за
мерење концентрације полена
обезбедила локална самоуправа и да се мониторинг спроводи
већ пету годину заредом. Према њеним речима, искуство је
показало да нема драматичних
промена у количини концентрације одређених алергених
биљака. Подаци мерења алергеног полена шаљу се Градској
управи и Агенцији за животну
средину. Резултати се затим,
како објашњава наша саговорница, приказују на сајту Завода
у виду „здравственог семафора”, како би грађани који су
осетљиви на полен имали информацију о присуству алергених честица у ваздуху и прилагодили своје понашање.
Узимајте лекове
На крају трибине представници Института за проучавање
лековитог биља „Јосиф Панчић” објаснили су у којој мери
биљке могу ублажити симптоме поленских алергија. Како
је навела Ксенија Стојановић
са Института, у њиховој понуди постоји мноштво чајева и
препарата који делују на смиривање назалне секреције и
надражајног кашља, карактеристичних за алергијску кијавицу, док за лечење уртикарије „Јосиф Панчић” нуди уљане
гелове.
Учесници скупа су се сложили у оцени да је превентиву поленских алергија врло тешко
спроводити јер она подразумева избегавање контакта са алергеном. Препоручује се што краћи боравак напољу, поготову у
раним јутарњим часовима, када је концентрација полена највиша. Када је број зрна полена
у ваздуху велики, пацијентима
се саветује узимање лекова који
ће смањити реакцију организма. То је симптоматска терапија која обухвата антихистаминике и кортизон. Мало је познато да се поленска алергија
може излечити применом имунотерапије која, како је објаснила прим. др Славица Ђурица, подразумева справљање
вакцине у виду капи. Оне се користе пет година и терапија се
успешно спроводи у Општој
болници. Ипак, није много популарна јер трошкове лечења
не плаћа Републички фонд за
здравствено осигурање.
И. Предић

УСПЕШНА АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

Комплетан гинеколошки преглед за Панчевке
Поводом Европске недеље
превенције рака грлића материце (26–31. јануара), Служба
за здравствену заштиту жена
Дома здравља Панчево и
„Панчевац” спровели су акцију у оквиру које су наше читатељке награђене превентивним гинеколошким прегледом. Требало је да се јаве у петак, 23. јануара, на број телефона те службе како би добиле прилику да обаве гинеколошки преглед, узимање бриса за папатест, колпоскопију,
гинеколошки ултразвук и ултразвук дојке, у једном дану.
Према речима Иване Матаруге, главне сестре у Служби за
здравствену заштиту жена,
интересовање је било велико,
па је одлучено да уместо десет, колико је било предвиђено, седамнaест жена добије
комплету услугу у једном дану. Наша саговорница је навела да је предвиђено да лекари
током три дана прегледају све
жене.

– Велики број пацијенткиња
које су нам се јавиле дуго нису биле на прегледу – по две,
три, па чак и десет година.
Због тога је ова акција значајна. С обзиром на то да је интересовање било велико, одлучили смо да збринемо и још
десет жена тако што смо им
обезбедили гинеколoшки преглед уз минимално чекање –
објаснила је Ивана Матаруга.

Рак грлића материце је, како саопштава Завод за јавно
здравље Панчево (ЗЗЈЗ), још
увек озбиљан проблем у Европи. Сваке године та болест се
открије код 60.000 жена, а половина њих умре. Забрињава
чињеница да се она јавља у
млађем животном добу и
представља други најчешћи
рак код жена старости од 15
до 44 године.

Како се наводи у саопштењу, Србија је међу земљама с
највећим стопама инциденције у Европи, са око 1.500 нових случајева годишње. Велики број наших жена први пут
се јави гинекологу када је болест већ узела маха и када је
лечење тешко и неизвесно.
Нажалост, између 400 и 500
жена сваке године у Србији
изгуби живот због рака грлића
материце. Већина ових случајева могла се спречити да је
болест откривена на време и
да се на време приступило лечењу.
Према подацима ЗЗЈЗ
Панчево, у Јужнобанатском
округу у последњих пет година оболи од 30 до 60 жена
годишње, а њих 20 до 30
умре од рака грлића материце. У Панчеву од 15 до 25
жена добије ту болест, а између осам и једанаест њих
изгуби битку с тумором грлића материце.
И. П.
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ДР СТАНИША БАУМАН, ПЕДИЈАТАР ПУЛМОЛОГ

ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

МАЊЕ ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД АСТМЕ

КОВАЧИЦА И АЛИБУНАР ПРИВОДЕ КРАЈУ
ВЕЛИКИ ПРОЈЕКАТ

Европска подршка
економском развоју

Ситуација је била
посебно тешка пре
десет година
Препоручујемо
бављење спортом
Један од доказа тврдњи да је
Панчево платило скупу цену
због загађења и петрохемијске индустрије јесте податак
да је у протекле четири године на Дечјем интерном одељењу панчевачке Опште болнице обављено шеснаест хиљада прегледа деце болесне
од астме, а да се годишње региструје од шездесет до сто
малишана и девојчица који су
оболели од те болести.
Међутим, охрабрује то што
примаријус доктор педијатар
пулмолог Станиша Бауман
тврди да је у последње време,
захваљујући напорима које
улажу он и његове колеге и колегинице са Дечјег одељења,
заустављен тренд пораста оболевања и да је мање случајева
да се лекарима јављају деца
која су у толико тешком стању
да је неопходно да се хоспитализују. Што се тиче оних који
су већ оболели, ситуација се
успешно држи под контролом
јер лекари на Дечјем одељењу
воде рачуна да добијају одговарајућу терапију.
– Могу рећи да деца која редовно узимају терапију све
мање имају проблема као што
су отежано дисање или астматични напади. У односу на ранији период сада је знатно ма-

Сада примењујемо бољу терапију, каже Бауман
ње хоспитализоване деце због
напада астме. На пример, пре
десетак година су нам родитељи доводили на прегледе децу
која су била у изузетно тешком стању. Раније смо често
примењивали аминофилинску терапију, а данас, након
увођења инхалација, савремене дијагностике и савременог
начина лечења, аминофилин
се изузетно ретко преписује.
Сада деци дајемо лекове за успостављање контроле астме
или за сузбијање акутних напада те болести, који брзо делују и успешно их сузбијају.
Деца која редовно узимају

прописану терапију су у повољном положају јер лекови
које користе спречавају да доживљавају нападе – истакао је
доктор Бауман.
Он је нагласио и да његове
колегинице и колеге, као и он
сам, апелују на родитеље деце
која су болесна од астме да се
обавезно баве неким спортом
јер им то у огромној мери
олакшава живот и лечење.
Према речима доктора Баумана, велики број астматичне
деце која тренирају неки
спорт био је подвргнут различитим лекарским тестирањима током којих су били изло-

жени физичким напорима и
сва су имала изузетно добре
резултате.
– Зато саветујемо родитељима који имају болесну децу да
их обавезно упишу на неки
спорт, јер им то омогућује побољшање дисања и смирује
њихову болест. Не препоручујемо само падобранство и роњење. Ти спортови им нису забрањени, али морају проћи
обуку како да реагују и да их
не ухвати паника у случају да
добију астматични напад док
су у ваздуху или испод воде –
додао је Бауман.
М. Глигорић

УПОЗОРЕЊЕ СТРУЧЊАКА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Породица се заразила трихинелозом
Деветоро становника Банатског Новог Села који су рођачки повезани оболело је од опасне болести трихинелозе, која
се добија узимањем зараженог
свињског меса и може оставити тешке последице.
Оливера Станишић, епидемиолог у панчевачком Заводу
за јавно здравље, изјавила је
да је епидемија трихинелозе
званично потврђена 13. јануара, да је то пријављено Ветеринарској инспекцији и да се
од тада ситуација стално прати. Иначе, то је прво појављивање ове болести на територији града Панчева од 2010. године.
– Трихинелоза је болест која се преноси са животиње на
човека и раширена је свуда у
свету где се за исхрану људи

користи свињетина или месо
дивљих животиња. Јавља се у
спорадичним
случајевима
или у мањим епидемијама,
најчешће у јесен или зиму, када је сезона клања домаћих
свиња. Обољење настаје приликом конзумирања термички недовољно обрађеног меса
и прерађевина од меса – сировог, димљеног и сушеног –
животиња које су заражене
ларвом Trichinelle spiralis.
Свиње се најчешће инфицирају ако за исхрану добијају
термички необрађене изнутрице, а ређе и прождирањем
заражених пацова. Инкубација је од једног до четрдесет пет
дана. Клинички ток болести је
различит и карактеришу га гастроинтестинални симптоми,
пролив, повишена температу-

ра и специфични симптоми
попут болова у мишићима,
отока очних капака и лица и
конјунктивитиса. Болест се не
преноси са оболелог на здравог човека – додала је она.
Нагласила је да је једина превенција против појаве трихинелозе обавезна ветеринарска
контрола сваке заклане свиње и
онда када су из истог обора, и то
методом дигестије, а не трихинелоскопском методом.
Према речима Оливере
Станишић, обавезно је и термички обрађивати свињско
месо, прерађевине и месо дивљих животиња. Свиње никако не смеју да се хране термички необрађеним изнутрицама, а око обора и узгајалишта свиња требало би уништавати пацове и друге глодаре.

Код блажих облика инфекције трихинелозом већина
симптома те болести повлачи
се већ након неколико месеци. Међутим, умор, слабост и
пролив некада могу трајати
знатно дуже, а паразити које
човек унесе у организам конзумирањем зараженог меса
могу живети учаурени у мишићима и до тридесет година.
У најдрастичнијим случајевима трихинелоза може имати
смртни исход.
Да би се ово избегло, сви
који кољу свиње ван кланица
обавезно треба да се пре коришћења меса у исхрани јаве
локалним ветеринарима како
би га они преконтролисали и
видели да ли је здраво за исхрану.
М. Г.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КОТЕЖ

Културно и хуманитарно вече
Поводом школске славе Светог Саве, у понедељак, 26. јануара, у сали Месне заједнице
Котеж приређен је културно-уметнички програм у којем
су учествовали малишани из
вртића „Бајка” и Основне
школе „Стевица Јовановић”,
Тамбурашки оркестар „Невен” и плесни студио „Балерине”. У холу зграде је отворена
изложба дечјих радова. Свечаност је имала и хуманитарни
карактер, јер се том приликом
прикупљала финансијска помоћ за Драгану Раданов, којој
је после неколико операција
неопходно омогућити одлазак
на прегледе и анализе.
Светосавској академији су
присуствовали Јован Лазаров,
покрајински посланик Српске
напредне странке, и Миодраг
Радојковић, члан Градског већа задужен за образовање, који
је поздравио ову идеју симбо-

личног повезивања образовног
и хуманитарног рада кроз свечаност посвећену једној од најзначајнијих српских личности.
– Свети Сава је, поред свог
просветитељског рада, помагао болеснима и старима. Зато
је лепо што смо исте вечери
успели да спојимо духовно и
световно с нечим реалним и
тако помогнемо некоме коме
је то потребно – рекао је Радојковић.

Програм је почео „Химном
Светом Сави” коју је извела
Марта Медан на виолини. Након тога је академски сликар
Емил Сфера доделио дипломе
награђеним уметницима. Он је
рекао да су деца, поред тога
што су научила да цртају лик
Светог Саве, имала прилику и
да сазнају нешто о његовом животу и раду. Публика је у остатку програма уживала у нумерама Тамбурашког оркестра „Не-

вен”, као и у песмама и рецитацијама хора вртића „Бубамара”. Ученици нижих разреда
школе „Стевица Јовановић”
представили су се скечевима и
рецитацијама. Вече је завршено
игром чланица плесног студија
„Балерина”, које су извеле своје
кореографије уз традиционалне песме посвећене највећем
српском просветитељу. Према
речима Ђорђа Опачића, председника Месне заједнице Котеж, концерт је организован за
најмлађе, па су зато и учествовала искључиво деца. Програм
је осмишљен да за сваког буде
по нешто: од игре и песме до
рецитације и глуме.
Након завршетка програма
присутни су послужени перецама и имали су прилику да
погледају изложбу радова, која
ће након ове вечери бити пренета у Градску управу.
А. Б.

У општинама Ковачица и
Алибунар је још 3. фебруара
прошле године започет пројекат „Унапређење друштвено-економског развоја кроз
ефикасно управљање имовином”, који је финансирала Европска унија у оквиру
програма „Exchange 4”.
Предвиђено је да овај пројекат траје годину дана, а
његов циљ је ефикасно коришћење општинске имовине као подршка друштвеноекономском развоју и повећање благостања становника
Ковачице и Алибунара. Према речима Марије Бенке
Хрјешик, координаторке и
менаџерке овог пројекта, током протеклих годину дана
успешно су реализоване све
предвиђене активности.

на канцеларија намењена за
рад током пројекта, али и
након његовог завршетка. У
Ковачици је одржано 10 радионица на тему управљања
општинском имовином и
географско-информационим
системом, док је у Алибунару приређено седам радионица које су се тицале проблема из области пописа
имовине.
Чланови радне групе похађали су обуку за коришћење софтвера „MapInfo”. Захваљујући његовој примени,
општина Ковачица ће имати
могућност да убудуће брже и
боље управља простором, то
јест пописаном јавном имовином, као и урбанистичким
плановима; да направи понуду локација за будуће ин-

На самом почетку формирани су шесточлани пројектни тим, чија је одговорност била спровођење пројектних активности, и радна
група од 16 чланова задужена за попис имовине. Дефинисани су план активности и
комуникациони план. Како
би јавност била благовремено обавештена о сваком сегменту реализације пројекта,
општина Ковачица је била у
константном контакту с Радио-телевизијом општине
Ковачица и РТВ Војводином, а вести које се тичу
пројекта објављиване су и на
веб-сајту општине Ковачица, као и на „Фејсбук” страници посебно отвореној ради извештавања о овој теми.
У оквиру пројекта набављена је компјутерска опрема, као и софтвер за електронску евиденцију општинске имовине. Поред тога,
опремљена је и једна посеб-

веститоре; да боље располаже својим ресурсима; да
прикаже
расположивост
привредног земљишта и да
привуче туристе у општину,
а софтвер ће омогућити и
лакши пренос података између и унутар институција.
На овој обуци полазници
су, поред основних појмова,
имали прилику да науче нешто више о раду на слојевима, геореференцирању слика, о креирању табела и раду
на њима, цртању и едитовању објеката, креирању и
претраживању мапа, штампању карата, експортовању
и импортовању фајлова из
софтвера „MapInfo” у други
формат, као и из других
формата у овај софтвер.
Завршна конференција
пројекта биће одржана у петак, 30. јануара, у конгресној
сали Туристичког насеља
„Релакс” у Ковачици.
Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Упомоћ! Вадите ме
из Србије!
У прошлом броју нашег листа питали смо вас како би
гласила ваша СОС порука у
боци. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Порука у боци” Јусија Адлера Олсена за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Моја СОС порука би гласила: ’Упомоћ! У Србији
сам. Вадите ме одавде!’”
062/2137...
„У мојој боци не би било
поруке, већ доброг вина. Да
неко бар лепо наздрави.”
061/6225...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање: шта вам најтеже па-

да када се изместите из природне средине? Они ће
освојити по један примерак
књиге „Отворено до сумрака” Мирјане Урошевић.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Најтеже ми пада оно ’неприродно’ нормално од којег смо се у нашем ’природно’ ненормалном већ одвикли.” 060/8760...
„Повратак у исту! Могло
би бити трауматично ако је
измештање из природне
средине подразумевало одлазак на неку атрактивну
туристичку дестинацију.”
062/7121...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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Од нашег штрајка имаће
користи и грађани.
Андреја Халупа,
адвокат

СПЕЦИЈАЛНА БРИГАДА
ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ

Плакета Јелесију
Радивојевићу

ГЛИШО ВИДОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПРОВЕРИТИ ИМОВИНУ СВИХ У МУП-у
Да борба против
корупције не остане
на обећањима
Да ли су нове
полицијске униформе
квалитетне?

Поводом Светог Саве, славе
Специјалне бригаде, командант те јединице пуковник
Зоран Величковић, градоначелник Панчева Павле
Раданов и начелник Јужнобанатског округа Зоран Тасић уписали су се 27. јануара у спомен-књигу и положили венце поред плоче са
именима и презименима
двадесет четири припадника Специјалне бригаде који
су погинули у ратним сукобима на територији Југославије.

„Нека је вечна слава и
хвала припадницима Специјалне бригаде Војске Србије и Југославије који су
дали своје животе за отаџбину”, уписао је градоначелник Павле Раданов.
Након тога је прослава
славе Специјалне бригаде
настављена на ручку који је
организован у Дому Војске
Србије. Том приликом је
уручена специјална плакета
Јелесију Радивојевићу, досадашњем команданту те елитне јединице наше армије.

ПРЕДРАГ ПАТИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА

Распоређен новац
од казни
Члан Градског већа и председник Комитета за безбедност саобраћаја Предраг Патић изјавио је да ће локална
власт током ове године моћи да рачуна на дванаест
милиона динара од казни за
саобраћајне прекршаје које
се наплаћују возачима.
Тај новац ће, према његовим речима, припасти Комитету и рационално ће се
трошити. Биће искоришћен
за обележавање саобраћајница, помоћ саобраћајној
полицији и организовање
превентивних акција у шко-

уређење града, и рачунар
„ноутбук” за потребе Инспекције за саобраћај и путеве – истакао је Патић.
Он је додао да ће знатан
износ у буџету Комитета за
безбедност саобраћаја бити
искоришћен за додатно побољшање безбедности саобраћаја у близини школа,
као и за организовање превентивних акција међу ђацима. Између осталог, биће
израђен пројекат за обележавање зона школа и купљени буквари и флуоресцентни прслуци за прваке.

Четвртак, 29. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Председник Синдиката српске полиције Глишо Видовић
изјавио је да тај синдикат подржава то што је министар
унутрашњих послова ових дана изјавио да се у Нацрту новог закона о полицији предвиђа провера имовине свих
запослених у тој служби,
укључујући и највише полицијске функционере.
Видовић је рекао да је добро
и то што је министар најавио
да ће убудуће бити знатно већа
овлашћења Сектора унутрашње контроле, посебне службе
унутар полиције, која је задужена за откривање кршења
овлашћења њених припадника
и сузбијање корупције.
– Ове најаве министра Стефановића дочекали смо с великим задовољством, јер је то
потврда наше оријентације.
Синдикат српске полиције
већ годинама указује на висок
степен корупције и криминализације у Министарству унутрашњих послова и то смо чинили јавно, путем саопштења
и чланака преко нашег сајта, с
посебним акцентом на тим
појавама у високим функционерским и старешинским
круговима. Свако ко је пратио
наш сајт, може то потврдити.
Желели смо да на тај начин
упозоримо и јавност и руководство Министарства на рак-рану која неминовно наједа и
здраво ткиво и која, ако се не
лечи, ствара утисак да су криминал и корупција не само
дозвољени већ и препоручљиви. Међутим, када су у питању
резултати, доста смо уздржани, јер смо и до сада добијали
обећања. Озбиљност таквих
намера министра видећемо
само ако под њихов удар прво
дођу они на највишим позицијама. А зна се врло добро ко
су они. Све друго би било чисто разводњавање – изјавио је
Видовић.
Да ли су униформе атестиране?
Он је похвалио то што су полицајци после више година
почели да добијају нову обућу
и униформе. Међутим, додао
је да је Синдикат српске полиције добио више пријава с

Нисмо добили све тражене информације, каже Видовић
терена у којима се упозорава
на то да је квалитет обуће и
униформи на ниском нивоу.
О томе, према Видовићевим
речима, говоре и фотографије
обуће на којој су почели да се
одлепљују ђонови после краткотрајне употребе.
Видовић је нагласио да
ССП располаже јаким индицијама да су направљени системски пропусти који се тичу, пре свега, контроле квалитета робе коју су испоручиоци
доставили Министарству унутрашњих послова.
– У складу са Законом о доступности информација од
јавног значаја, поводом тога
смо се обратили Министарству унутрашњих послова и
тражили да нам достави релевантне податке који се не могу
пронаћи на јавној презентацији МУП-а, а тичу се међуфазне
контроле, као и провере квалитета готових производа –
обуће. То сматрамо важним
јер је, према условима из конкурсне документације, Одсек
за квалитативну и квантитативну контролу имао да спроведе те процедуре. Што се тиче

униформе, већ смо добили одговор Министарства да, у
складу с конкурсном документацијом, није вршен избор референтне лабораторије за контролу квалитета, као и да међуфазна контрола и контрола
готових производа није вршена ни у акредитованим лабораторијама. Поставља се питање зашто је пропуштена ова
радња. Да ли се испоручиоцу
баш толико верује? То је врло
неодговорно, посебно ако се у
узме у обзир да, према уговору, сви трошкови контроле падају на терет добављача. А
према слову уговора, рекламацију на квалитет и на квантитет обуће Министарство може
поднети у року од осам дана од
дана пријема робе. Шта то
практично значи? Прихватите
робу, у овом случају обућу, задржите је у централном магацину, после неколико дана је
расподелите корисницима,
након две недеље вам се ђон
на обући одлепи, али ви немате право рекламације. Да ли је
то нормално? Осим тога, када
је реч о чарапама које су нам
подељене, у најмању руку је

чудно да је склопљен уговор с
приватном фирмом која је регистрована за трговину воћем
и поврћем на велико и мало.
Посебан проблем представља
то што је избором величина
чарапа из конкурсне документације дискриминисан велики
број колегиница, а према неким информацијама, оне
представљају трећину униформисаног састава полиције и
сигурно не носе мушке бројеве. Значи, не говоримо само о
квалитету материјала који је
коришћен за израду, већ и о
практичној употребљивости
дела униформе. Синдикат
српске полиције још увек прикупља податке у вези с набавком и контролом квалитета
униформи и обуће. Поводом
тога смо покушали да ступимо
у контакт и с неким фирмама
које се јављају као добављачи,
али наишли смо на зид ћутања. Очекујемо неке одговоре и
од Министарства унутрашњих
послова, али као да некоме тамо и није баш стало да нам
што хитније достави тражене
информације – додао је Видовић.
Незаслужен негативан имиџ
полиције
Он је скренуо пажњу и на то
да се у медијима већ дуже
време извештава о полицији
само у негативном контексту.
Додао је да позитивни случајеви ангажовања полицајаца,
као што је, на пример, био хероизам који су показала два
припадника те службе спасавајући пострадале у пожару у
Бачкој Паланци, не наилазе
ни на какво интересовање новинара и јавности.
– Због тога не можемо замерити новинарима ни медијима, јер је њихова таблоидизација довела до таблоидизације
живота у Србији. Људе више
занима кога су, где и када – а
зашто, то већ није битно –
жандарми негде неког претукли, како је полицајац тражио
или узео мито, који су то лидери полицијских синдиката
претња по државну безбедност
и сл. него када неко од наших
колега учини неко херојско
дело. Проблем је, међутим,
што само Министарство унутрашњих послова, а ни државни медији, који још увек
постоје, не чине ни приближно довољно да би се позитивни примери у полицији
истакли. А постоје људи који
су за то и плаћени – закључио
је Видовић.

АДВОКАТ АНДРЕЈА ХАЛУПА О ПОСЛЕДИЦАМА ЧЕТВОРОМЕСЕЧНОГ ШТРАЈКА
Патић је нагласио да током 2014. и ранијих година
није било ниједне саобраћајне несреће у близини
градских основних и средњих школа која се завршила
повређивањем или страдањем неког ђака. Према његовим речима, то говори да
рад чланова Комитета за саобраћај има ефекта.
Систем од осам камера за
надзор саобраћаја које су
постављене на раскрсници
улица Светог Саве, Цара Душана и Војводе Радомира
Путника још крајем децембра 2013. године још увек
званично није пуштен у рад,
иако је за ту инвестицију издвојено 8,5 милиона динара
из градског буџета.
Како „Панчевац” незванично сазнаје, панчевачка
градска власт је учинила све
што је било до ње, али те камере још увек не снимају
Страну припремио прекршаје возача зато што
Михајло се чека да саобраћајна поГлигорић лиција заврши припреме за
тај посао.

лама ради побољшања безбедности у саобраћају.
– Између осталог, могу да
најавим да ће ове године
бити урађен семафор на
раскрсници улица Жарка
Зрењанина и 7. јула. Наставиће се постављање покривених аутобуских стајалишта, јер је то изазвало позитивне реакције грађана. Два
милиона и сто хиљада динара биће потрошено за побољшавање осветљења на
пешачким прелазима, а милион и пет стотина хиљада
динара за набавку компјутера и радарског уређаја за
мерење прекорачења брзине за потребе панчевачке
саобраћајне полиције. Поред тога, биће купљена вага
за мерење тежине теретних
возила, коју ће користити
Дирекција за изградњу и

Победа за нас, али и за грађане
– Завршетак штрајка је велика победа за нас адвокате у
Србији јер смо, изузев малог
броја наших колега који су кршили обуставу рада и ишли на
суђења, до краја били солидарни. Добили смо готово све
што смо тражили, јер су промењене одредбе Закона о јавним бележницима на основу
којих су нам одузета права
што смо годинама имали. Измењени су и Закон о ванпарничном поступку, Закон о оверавању потписа, рукописа и
превода и Закон о извршењу и
обезбеђењу. Тражили смо да
нам се смање основице за паушално опорезивање и тај наш
захтев је усвојен. Сматрам да
то није успех само нас адвоката, већ и свих грађана Србије,
јер су добили већу правну сигурност. Посебно бих желео да
нагласим да је позитивно и то
што је, у великој мери захваљујући нашој колегиници Биљани Бјелетић, повучен из
процедуре Нацрт закона о бес-

платној правној помоћи. Да се
то није десило, добили бисмо
адвокате који би били плаћени од државе и зависни од државе. Након тога више не би
могло да се говори о независности адвокатуре, што је један од најважнијих предуслова сваке демократске државе –
изјавио је панчевачки адвокат
Андреја Халупа, говорећи о

последицама четворомесечне
обуставе рада припадника те
професије.
Подсећамо, након измена у
Закону о јавном бележништву
које је усвојила Скупштина,
јавни бележници сада сачињавају уговоре о располагању непокретностима пословно неспособних лица, споразуме о
законском издржавању, угово-

ре о хипотеци и заложне изјаве када треба да имају својство
извршне исправе и јавно-бележничка завештања. Осим
тога, они ће убудуће потврђивати уговоре које су саставили
адвокати и грађани.
Што се тиче адвоката, они
поново имају право да сачињавају уговоре о купопродаји
и размени непокретности,
уговоре о поклону, уговоре о
доживотном издржавању, уговоре о уступању и расподели
имовине за живота, уговоре о
преносу наследног дела, брачне уговоре и уговоре о обећању поклона.
Иначе, у медијима је ових
дана саветовано грађанима
који треба да саставе неке уговоре, пуномоћја или изјаве да
сачекају с тим док се не смање бележничке и адвокатске
тарифе, јер су оне још увек
високе. Најављено да ће ускоро бити усвојени подзаконски
акти на основу којих ће се оне
смањити.
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ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ВИКЕНДА У ДОЛОВУ

ЈУБИЛЕЈ БАНАТСКОГ НОВОГ СЕЛА

ПОЧИЊЕ ВИНАРИЈАДА

Почињу припреме
за прославу

Пријем узорака за
такмичење
од 6. фебруара

Удруженим снагама
до квалитетног
програма

Предавања,
дегустације,
орезивање...
На пијачном тргу у Долову у
суботу, 31. јануара, од 8 до 11
сати, дегустацијом домаћих
вина, али и других производа
од винове лозе, почиње овогодишња, седамнаеста „Доловачка винаријада”. И иза овогодишње манифестације стоји удружење винара и виноградара „Свети Трифун”, уз
помоћ већих и мањих спонзора.
Иако дани вина у Долову
трају готово читаве године,
најважнија дешавања у вези с
божанским пићем су у зимским данима, тј. током јануара и фебруара. Након промоције у Долову и Панчевци ће
моћи да дегустирају домаћа
вина у четвртак, 5. фебруара,
од 11 до 16 сати, на Корзоу.
Пријем узорака за такмичарски део почиње у петак, 6.
фебруара, у Месној заједници, а трајаће од 15 до 20 сати.
Истог дана, од 18 сати, у Дому
културе ће бити отворена изложба радова доловачких
сликара. Сутрадан ће се, такође у Месној заједници, од 9 до
15 сати, наставити пријем
узорака за такмичарски део.
Узорак чине две боце истог
вина. Комисија ће већ од 15
сати почети да оцењује. За то
време на пијачном тргу биће
приређен занимљив програм,

планирано да у наредне две
недеље буде формиран организациони одбор за прославу јубилеја, који ће одмах затим предузети неопходне кораке ради што бо-

о животу Румуна у Новом
Селу, а у припреми је и нова монографија Банатског
Новог Села, тако да се можемо надати и промоцијама нових књига.
М. Ј.

Опанци, бачве и флаше: доловачки фолклор
уз свечано отварање манифестације у 9 сати.
Винарима ће тог суботњег
дана притећи у помоћ и „Доловке” са својим штрудлама,
као и сликари. За 10 сати је
заказано сада већ традиционално такмичење у брзом испијању шприцера, а од 11 сати
ће се делити бесплатне саднице винове лозе. Од поднева ће
заинтересовани моћи да обиђу вински подрум удружења у
породичној кући Ђорђа Стајића, а занимљив дан завршиће
се дружењем у Дому културе
од 17 сати, а потом и прогла-

шењем победника два сата касније.
Мештани Старог Тамиша
моћи ће да дегустирају доловачка вина у недељу, 8. фебруара, од 9 до 15 сати, а исту
прилику у свом месту имаће и
Баваништанци у четвртак, 12.
фебруара. Низ предавања у
сали Месне заједнице почеће
у уторак, 10. фебруара, док ће
Панчевци на Корзоу још једном моћи да уживају у домаћим винима у среду, 11. фебруара, од 9 до 16 сати. Овогодишња винаријада се завршава на сам дан Светог Трифуна

– 14. фебруара. Најпре ће још
једном бити могуће дегустирати вино на пијачном тргу, а
од 12 сати ће бити организован одлазак у виноград удружења, уз симболично орезивање. Завесе ће се на манифестацију спустити завршном
вечером у холу основне школе у 19 сати, уз резање славског колача и доделу награда
и признања.
Доловци вас позивају да се
наредних дана дружите с њима, а они су обезбедили довољно домаћих текућина од
винове лозе.
Н. Радоњин

АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКИХ БАЈКЕРА

Деда Мраз на два точка
Чланови Мото-клуба „Ghost
Riders” из Долова искористили су протекле празничне дане да сумирају резултате из
претходне године, као и да се
припреме за предстојећу сезону, а спровели су и своју традиционалну хуманитарну акцију поделе новогодишњих
пакетића. Спонзор дарова био
је „Авив парк”, на чему су бајкери неизмерно захвални.
Бајкери увек крајем године
посете ученике у основној
школи и обрадују их симболичним поклонима. Тако је и
у последњим данима 2014.
године малишане из комбинованог румунског одељења у
ОШ „Аксентије Максимовић” посетио Деда Мраз на
мотоциклу и поделио им божићне и новогодишње поклоне. Поред хуманитарних
акција, којима се увек одазивају, доловачки бајкери се
надају да ће ове године коначно успети да одрже свој

први велики мото-скуп, који
би трајао више дана.
До сада су приредили неколико једнодневних дружења
мотоциклиста и љубитеља
двоточкаша, а након прошлогодишњег пријема у Мото-асоцијацију Србије с правом
се надају да ће успети да организују и први велики мотоскуп. Као увертиру за то, с првим лепим данима одржаће
мото-журку. Очекује се и нови
циклус едукације, пре свега за
возаче двоточкаша, али ће у
њу бити укључени и сви остали учесници у саобраћају.
Владимир Субин, један од
оснивача Мото-клуба „Ghost
Riders”, задовољан је досадашњим резултатима и обећава
да ће се његови саборци на
„гвозденим коњима” и он трудити да и у наредном периоду,
како у свом окружењу, тако и
на даљим релацијама, на најбољи начин представе поднебље из којег долазе.
Н. Р.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ЛЕГАЛНА СМЕНА, ПУЧ ИЛИ ДВОВЛАШЋЕ?”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4593

Уместо силе права, право силе
Скупштина МЗ Јабука не
функционише у претходних једанаест месеци због самовоље
бившег председника Скупштине Савета МЗ Јабука Живадина
Митровића. О овоме су у два
наврата обавештавани функционери Града Панчева, односно
руководилац за рад МЗ, као и
председник Скупштине града,
али никаквих реакција одговорних лица није било.
У прошлонедељном издању
„Панчевца” бивши председник
Савета МЗ Јабука Живадин
Митровић без трунке срама
изнео је неистине о раду тог
тела. Истина је да се чланови
Савета нису састали од фебру-

У години пред нама Новосељани обележавају велики
јубилеј – 250 година од
оснивања Банатског Новог
Села. Планови за програм
прославе ове значајне годишњице почели су да се кују
још крајем прошле године.
Очекује се да ће Скупштина
Месне заједнице координисано са сеоским удружењима, с једне стране, и Дом
културе, с друге стране, изнети бреме организације
прославе јубилеја уз заједнички договор, као што је и
до сада бивало.
Од новоизабраног председника Скупштине Месне
заједнице Славета Бојаџиевског сазнали смо да је

љег повезивања свих релевантних институција, удружења и појединаца који могу допринети изради квалитетног програма прославе.
Један од важних задатака
одбора биће и налажење довољно новца за ту сврху.
Према речима Сорина
Бољанца, директора новосељанског Дома културе, у
највећој месној институцији културе већ су израђени
и предати пројекти за обележавање јубилеја, који чекају одобрење надлежних.
На листи планираних дешавања налазе се изложбе
старина (из Спомен-собе) и
концерти од класичне, преко традиционалне, до рок
музике.
За ову прилику Новосељани раде и на три публикације о месној српској
православној цркви, затим

ара 2014. године до данас. На
такозваним телефонским седницама доношене су одлуке о
завршним рачунима, јавним
набавкама, сменама и постављању чланова надзорних одбора, као и још много тога са
чиме већина одборника Савета
МЗ Јабука није упозната.
Овим путем вас обавештавамо да је 14. јануара одржана
седница Скупштине МЗ Јабука,
којој је присуствовала већина
састава и донела одлуку о разрешењу Живадина Митровића
с места председника Скупштине, те низ других одлука којима
покушава да се уведе ред у рад
Скупштине МЗ Јабука.

Општа дужност је да се заштите интереси грађана Јабуке од самовоље појединаца и
група којима је демократско
понашање страно и који покушавају да застрашивањем
и заташкавањем истине и
фактичког стања одрже своју
позицију. Уместо владавине
силе права, сведоци смо права силе којим се поменути
обилно служи, па је, између
осталог, познат и по физичким обрачунима с неистомишљеницима.
Не смемо дозволити да грађани Јабуке буду таоци нерешених позиција и ставова водећих политичких структура у

Панчеву. Будући да све одлуке које се тичу грађана МЗ Јабука долазе из „центара моћи”, поставља се питање
оправданости постојања институције Скупштине Савета,
као представника свих грађана. Демократија је власт већине, а очигледно је да је Јабуком руководила групица
политичких послушника који
су нарушили основни принцип демократичности.
Драган Апостолски
и Владимир Швец,
председник и заменик
председника Скупштине
МЗ Јабука

ПРВA БРИЏ ЛИГA СРБИЈЕ

Бриџ клуб БНС међу
најбољима

У Банатском Новом Селу у
недељу, 1. фебруара, биће
одржано четврто, пето и шесто коло такмичења у бриџу
у Првој лиги Србије. Том
приликом снаге ће одмеравати екипе домаћег клуба
БНС, НС 1 из Новог Сада,
„Земуна” и „Центра” из Београда. Истовремено у Нишу
преостале четири екипе из
ове лиге играју други део
ових кола са истом поделом
карата, после чега ће се правити заједничке појединачне и парске ранг-листе.
Такмичење у Новом Селу
почиње у 11.30, у малој саЧИТАЈТЕ

ли Дома културе. Мечеве ће
судити Зоран Сибиновић из
Панчева, председник Судијске комисије Бриџ савеза Србије. Принцип игре је
турнирски због смањења
трошкова организације.
Прва лига Србије постоји
осам сезона, а Новосељанима је ово пети пут да се налазе међу осам најбољих
клубова у држави, с надом
да ће и ове године опстати у
највишем рангу такмичења.
У фебруару следи наставак
такмичења, а завршница је
у марту.
М. Ј.
И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ
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КУЛТУРА

Изложбе
Четвртак, 29. јануар, 19 сати, галерија Дома културе
Старчево: изложба радова „Скулптуре и цртежи” Светлане
Карановић Деранић, вајарке из Панчева.
Субота, 31. јануар, 20 сати, Кафе-галерија: изложба фотографија „On the Corner” Душана Продановића.
Понедељак, 2. фебруар, 19 сати, Галерија савремене
уметности: изложба скулптура и акварела „Низ ЕКВ (Емоције кроз време)” Тамаре Цветић и Горског Кабадаје.
Понедељак, 2. фебруар, 19 сати, Народни музеј: изложба
фотографија награђиваних младих уметника.

Дечји програм
Петак, 30. јануар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Принцеза и два љута гусара” (3 +) Дечјег позоришта „Максимус арт” из Београда.

Тематски програм
Четвртак, 29. јануар, 19.30, Градска библиотека: пројекција анимирано-документарног филма „Михајло Пупин
Идворски – Пут ка светлости” и предавање о Михајлу Пупину. Гост је Александра Нинков Тасић.
Петак, 30. јануар, 19.30, Градска библиотека: предавање,
разговор и промоција књиге „Регресотерапија”. Гост је
Александар Бренђан.
Среда, 4. фебруар, 19 сати, Народни музеј: представљање
катедре глуме Академије уметности у Београду, уз глумачке интерпретације.

Мањак од 20 милиона
неће се превише
осетити
Отворен конкурс
за суфинансирање
пројеката из области
културе
У 2015. години за културу ће
из буџета Града Панчева бити издвојено близу 216 милиона динара, што је 4,8 одсто
целокупног градског буџета.
Тиме се мање-више остало на
досадашњем нивоу улагања у
ову област, који је досад
углавном био око пет одсто.
Поред тога, установе културе
ће располагати и са 55 милиона динара сопствених средстава, тако да ће без финансирања из Републике, Покрајине и из других извора панчевачким културњацима бити на располагању око 271
милион динара.
Како је рекла Јасмина Вечански, чланица Градског
већа задужена за културу,
прошле године је из градске

За „Екс театар фест” биће издвојено 300.000 динара
турних институција, тако да
су очуване све градске манифестације (у наредној години биће их четрнаест) и водило се рачуна да сви програми остану на досадашњем
нивоу.
За капиталне инвестиције у
култури проглашене су: реконструкција другог дела
„Апола” (билетарнице), изра-

ГАЛЕРИЈА БАТЕ МИХАИЛОВИЋА

Филм
Уторак, 3. фебруар, 19 сати, Изабински простор КЦП-а
(улаз код Суда): у оквиру „Дана домаћег филма” биће приказан филм „Жућко – прича о Радивоју Кораћу” Горана
Матића. Улаз је слободан, а након пројекције следи разговор с аутором.
Од 29. јануара до 1. фебруара, у 20 сати, у дворани Културног центра: пројекција филмова у оквиру француског
филмског каравана, циклус „Раскршћа” (видети поред).

ФОТОГРАФИЈЕ ДУШАНА ПРОДАНОВИЋА

Ћошак из истог угла
Наш суграђанин Душан
Продановић осмислио је занимљив пројекат – да свакодневно, тачно у подне, направи фотографију са истог
места. У фокусу његове пажње био је угао улица Жарка
Зрењанина и Др Светислава
Касапиновића. Фотографије
„On the Corner”, које су ре-

БУДИ МИ СИЛАН И ДОБРО МИ СТОЈ

„ПАНчЕВЦА”

Субота, 31. јануар, 22 сата, „Аполо”: журка BASS.CODON.
Уторак, 3. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: концерт групе „Легенде”.

АРХИВЕ

Музика

БУЏЕТ ЗА КУЛТУРУ У 2015. ГОДИНИ

ИЗ

Културни телекс

Четвртак, 29. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

зултат тог рада, посетиоци
ће моћи да погледају у суботу, 31. јануара, од 20 сати, у
Кафе-галерији. Како се наводи у најави за отварање
изложбе, иако је реч о истом
амбијенту, смена годишњих
доба и пролазници учинили
су да ниједна фотографија
није истоветна другој.

Ове године ће вероватно бити отворен простор који носи
име сликара Бате Михаиловића у Улици Жарка Зрењанина
(некадашња зграда „Панчевца”). У уторак, 27. јануара, донета је одлука о оснивању спомен-собе и галерије Бате Михаиловића, пошто се испоставило да то не може бити легат,
јер је уметник у писму о намерама (али не и у тестаменту)
навео да он уступа (не поклања) своја дела Граду Панчеву.
Слике Бате Михаиловића биће тематски излагане и мењаће се на две године.
Остатак тог простора моћи ће да користи удружење
„Електрика”, односно „ГРРР!”, док ће у трећем делу бити
уређен резиденцијални кутак за госте који долазе у наш
град и биће на располагању свим институцијама културе.
касе било издвојено 236 милиона, те је сада било неопходно осмислити функционисање са 20 милиона динара мање. А то је урађено у сарадњи с руководиоцима кул-

да пројектно-техничке документације за реконструкцију
Народног музеја и санација
крова на згради Магистрата, а
за све то је обезбеђено 18 милиона динара.

ФРАНЦУСКИ ФИЛМСКИ КАРАВАН
„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ноћ младог месеца”
Линде Лаферти
У освит 19. века, негде између Азије и Европе... Уз
сваки наговештај беличасте зоре на хоризонту, чамац се отискује у дубоке
воде хладног Босфора с
намером да прогута један
живот. Једна од најмоћнијих и најнеобичнијих жена
у историји исламског света, султанова сестра и отоманска принцеза Есма,
сваке ноћи заводи другог
љубавника, а након тога
му одузима живот. Ипак,
њено хладно срце куца само за војника хришћанског порекла, босфорског
џелата задуженог да с првим зрацима сунца изврши окрутну казну. Политичка амбиција и строго
чуване харемске тајне,

проткане између самих
крајности раскоши и беде
чудесног Истанбула, откривају причу о снази љубави која може да промени ток историје.

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 4. фебруара, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Колико је растојање између крајње раскоши и
тоталне беде?”, наградићемо по једним примерком књиге „Ноћ младог месеца” Линде Лаферти. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Живот на раскршћу
У четвртак, 29. јануара, у дворани Културног центра биће
отворен четвородневни француски филмски караван. Циклус „Раскршћа” – избор који
је сачинио Француски институт – представља преглед новијих филмова о кључним
тренуцима у животу протагониста, моменту када се нађу
пред избором, раскршћем
што ће заувек редефинисати
њихове животе. Филмови
представљени у овом циклусу
веома често експлицитно тумаче друштвене теме, те нису
препоручљиви за гледаоце
млађе од четрнаест година.
ПРОГРАМ
• Четвртак, 29. јануар, 20 сати:
„Галопом” (2012, 93 минута),
режија: Лој-До де Ленкесен,
играју: Марта Келер, Валентина Церви, Алис де Ленкесен
и други.
(Ада је мислила да живи испуњеним животом – у срећној
је вези, има дете, планира
удају, кад упознаје Пола, писца који живи сам са кћерком
и има нападну мајку. Све се
убрзава. Било је и време.)
• Петак, 30. јануар, 20 сати:
„Луиза Вимер” (2012, 80 минута), режија: Цирил Менеген,
играју: Корин Масјеро, Жером
Киршер, Ан Беноа и други.
(Након болног растанка Луиза Вимер је свој претходни

живот оставила далеко за собом. Уочи свог педесетог рођендана живи у својим колима
и једини јој је циљ да нађе стан
и почне из почетка. Наоружана својим колима и гласом
Нине Симон, она ће учинити
све да поново освоји живот.)
• Субота, 31. јануар, 20 сати:
„Преступници” (2010, 95 минута), режија: Оливије МасеДепас, играју: Ан Коесенс, Ес
Лосон, Александар Голнчаров
и други.
(Тања и њен четрнаестогодишњи син Иван су Руси и већ
осам година живе илегално у
Белгији. Једног дана имиграционе власти хапсе Тању и растављају мајку и сина. Тању
смештају у прихватни центар.
Она ће учинити све да поново
буде са сином, али је процес
екстрадиције већ почео.)
• Недеља, 1. фебруар, 20 сати:
„Џими Ривијер” (2011, 90 минута), режија: Теди Луси-Модест, играју: Гијом Гуи, Беатрис Дал и Хафсија Херзи.
(Џими Ривијер је млади
Ром, динамичан, живчан, понекад и превише. Под притиском заједнице, преобраћа се
у пентостализам и одриче се
својих двеју страсти: тајландског бокса и Соње. У међувремену му тренер предлаже нову борбу, а ни жеља за Соњом
не јењава.)

Убедљиво највише новца из
буџета за културу одлази на
плате запослених и друге обавезе према њима, те на материјалне трошкове, као што су
одржавање објеката, рачуни,
набавка опреме и сл. (око 177
милиона динара из градске
касе плус 37,5 милиона из

сопствених прихода). За програмске активности у 2015.
години биће утрошено око 56
милиона динара, од чега је 38
милиона из буџета, а 17,5 милиона из прихода културних
институција.
Јасмина Вечански је најавила да ће до краја ове недеље бити расписан конкурс за суфинансирање пројеката из области културе. За пројекте удружења биће обезбеђено 5,4 милиона динара, а за појединце
1,5 милиона. За разлику од раније, овај конкурс ће бити отворен током целе године, односно све док има средстава. Због
мера штедње које су се одразиле на све ставке у градском буџету, и за суфинансирање је ове
године предвиђено два-три милиона мање него лани.
Како смо сазнали, размишљало се и о резервним средствима, а реч је о износу од
2,8 милиона динара, намењеном установама културе за
иновативне, посебне и непланиране програме.

НОВИ СПОТ „ВИБРАТОРКИ”

Посвета Фредерику
Бегбедеу
Панчевачки женски бенд „Вибратор у рикверц” снимио je
спот за сингл „Begbede Wonderbra”, који jе премијерно
приказан у понедељак, 26. јануара, на МТВ-у.
Песма је посвећена једном
од најзначајнијих савремених
француских писаца Фредерику Бегбедеу, а у њој
гостује Давор Гобац,
легендарни фронтмен бенда „Психомодо поп”. Поред
њега, у споту се појављују Марко Шелић
Марчело,
Стефан
Капичић и Дилан
Дог!
Спот су режирали
наш суграђанин Милан Тодоровић и Вера Саблић.
– „Вибратор у рикверц” је
мој омиљени домаћи бенд.
Мислим да у временима када
шунд и кич господаре, ово што
ове девојке раде заслужује максималну подршку и промоцију.
Ми смо супер сарађивали на
мом првом филму „Зона мр-

твих”, за који су „Вибраторке”
урадиле оригиналну песму –
„Фитиљ”. С друге стране, ја сам
режирао њихов први спот за
песму „Порно-караоке”. Када
сам чуо нову песму, која, поред
тога што је апсолутно „хитична”, говори о једном урбаном
зомбију, знао сам да је време

да поново сарађујемо – рекао је
редитељ Милан Тодоровић.
Сингл „Begbede Wonderbra”,
други по реду с новог албума
„Стерео-језик”, објавила је
крајем септембра прошле године издавачка кућа „Lampshade Мedia”.

НОВИ АЛБУМ КРИСТИЈАНА, МЕЛИНДЕ
И НОРМАНА

Позив на музичко
истраживање
Наши суграђани Мелинда Лигети (синт и клавијатуре) и
Кристијан Симић (електрична
гитара), као и Норман Бајоки
(вејвдрам), ових дана су објавили нови албум, под називом
„Explorers”, који се може бесплатно преузети са сајта
www.acustronica.com/explorers.html. Реч је о интересантним амбијенталним импровизацијама снимљеним током „Campiglia Summer Festival-а” 2014. године.
Албум обухвата десет контемплативних нумера, а оне
„граде” причу о напредној, не
нужно људској врсти, која истражује путујући кроз космички простор и време. Аутори издања су изградили читав наратив о „експлорерсима”, тј. истраживачима – од
њиховог недобровољног доласка на Земљу до коначног

„Повратка” (како је насловљена последња нумера). Будући да је ово троје музичара

склоно истраживањима у
области музике, албум је пун
неочекиваних, фантастичних
звукова, који ће маштовитог
слушаоца успети да поведу
на необично путовање кроз
простор и време.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„АНТИПРОТИВНИ ВИКЕНД” У „АПОЛУ”

ПРИЈАТЕЉСКА ОФАНЗИВА МАРКА
БРЕЦЕЉА И ДРУГИ ПРОГРАМИ
Дом омладине Панчева је у претпоследњој недељи јануара приредио
„Антипротивни викенд”, тачније тродневни програм у „Аполу”, који је

подразумевао гостовање словеначког
кантаутора и перформера Марка Брецеља (22. јануара), промоцију збирке
рок песама Микија Радојевића,

фронтмена састава „Sixpack” и „Човек
без слуха” (23. јануара), те свирку бендова „Бриганд”, „Сељачка буна” и
„Sharks, Snakes & Planes” (24. јануара).

Равници мог успеха
Марко Брецељ је у Панчеву
гостовао у оквиру турнеје
„Равници мог успеха”, на коју је кренуо поводом четрдесет једне године од сопственог пробоја на Омладинском
фестивалу у Суботици, с песмом „Душа ин јаз”. Турнеја
је обухватила (редом) наступе у Осијеку, Новом Саду,
Београду, Зрењанину, Панчеву, Кикинди (где се, као
што је најавио у „Аполу”,
офарбао у плаво) и, најзад, у
Суботици. Кретање кроз
„Равницу успеха” он је назвао пријатељском офанзивом, у којој је главна муниција била вино (Брецељ и
његова супруга Аријана угостили су публику истарским
и банатским вином).

Наступ у Панчеву био је
мултимедијалног карактера, нешто између спонтаног перформанса, представљања појединих антиратних акција „Меког тероризма”, концерта и разговора
с публиком. Како је Брецељ
рекао, њега привлаче урбане војвођанске средине, а
контакт с публиком води ка
креативности и весељу.
– Живот постаје смисленији, јер ме пратите – поручио је Панчевцима, којих је било око шездесет.
Марко Брецељ је широј публици познат као фронтмен
рок-прогресивне групе „Булдожер”. Он у Копру води
Омладински клуб (ускраћен
је за средства за вођење клуба

због конфронтације с копранским жупаном Борисом Поповићем), председник је НВО
„Друштво пријатеља умереног напретка”, води непарламентарну странку „Акација”
и оснивач је верске заједнице
„Надање без разлога”. Како

Сума страхова и немира
„Оловке изломљеног срца” назив је збирке рок
поезије Микија Радојевића, фронтмена бендова „Sixpack” и „Човек без
слуха”, чија је панчевачка промоција одржана у
петак, 23. јануара, у
„Аполу”. Све песме које
су се нашле у тој књизи
досад су већ снимљене и
аутор их доживљава као
суму страхова и немира,
те споменике културе
који остају за њим. За
себе каже да овде вероватно никада неће постати рок- стар и
да ће вечно остати „рок-млад”, јер се
од свег музичког шунда не може допрети до медија. Према његовом мишљењу, младима се нуде „Гранд” или
топ-листе квазирок музике.
Књига Микија Радојевића је илустрована радовима фанова, пошто

их је он позвао да пошаљу сопствену
слику за неку од песама његовог састава „Sixpack”.
Занимљивији део вечери представљала је акустична свирка Микија и
Лазе, а публика је уживала како у
музици, тако и у занимљивим анегдотама које је Радојевић причао.

се и у Панчеву могло видети,
тешко је успоставити јасну
границу где се код Брецеља
завршава свакодневица, а почиње перформанс, јер сваки
иоле занимљивији догађај
претендује да постане уметнички чин.

Алтернатива
и метал
Треће вечери „Антипротивног викенда”
одржан је занимљив концерт бендова који
својим звуком припадају различитим музичким правцима.
Први је наступио састав „Sharks, Snakes &
Planes”, гранџери из Београда, смењујући
снажне рифове гитаре с мирнијим звуком.
Уследило је изненађење вечери – алтернативни рок састав „Бриганд”, чији је фронтмен Панчевац Велибор Николић. Из песме у
песму тај бенд се играо музиком и у исти мах
прецизно уклапао текстове песама с мелодијом. Није претерано рећи да су „бригандири”
одушевили публику и успели да је поведу у
„нови универзум”, пун јаких емоција.
Текстовима, који су махом хумористички
и са сатиричном цртом, и јаким звуком, атмосферу вечери је до врхунца довела београдска метал-петорка „Сељачка буна”. Тај
бенд је успео да уздрма дворану „Аполо” и
поново убеди слушаоце да је село боље од
града и кајмак од „Мекдоналдса”.
А. Б.

„ТЕОДОРИНЕ ИКОНЕ” МИРЈАНЕ НИКОЛИЋ

Колажи за помирење
После гостовања у Загребу,
Сарајеву, Зеници, Пакрацу,
Боки которској, Високом, Београду и другим местима изложба икона наше суграђанке
Мирјане Николић коначно је
отворена и у нашем граду – у
четвртак, 22. јануара, у фоајеу
Културног центра. Поставка
носи назив „Теодорине иконе”
и обухвата иконе рађене у техници колажа.
– То нису иконе у стандардном медију, већ је реч о колажу који веома подсећа на мозаик. Досад овако нешто нисмо виђали. То је специфичан
ручни рад, који подразумева
много стрпљења, прецизности, концентрације и креативности ауторке. Када је реч о
ликовности, рекла бих да
Мирјана Николић има донекле примењашки приступ
стварању, што не чуди јер је
завршила дизајн на Вишој политехничкој школи – објасни-

Стране припремила

Драгана
Младеновић

ла је Ивана Маркез Филиповић, уредница ликовног програма при КЦП-у.
Прича о иконама Мирјане
Николић постаје још занимљивија када се зна да су поједини детаљи на композицијама урађени од фотографија
или слика универзума, фрак-

тала, стакла... Ауторка слика
свеце различитих конфесија –
од оних православних и католичких до светаца македонске, црногорске и украјинске
црквене заједнице.
– Изложба је надахнута идејом помирења. И сам њен назив „Теодорине иконе” упућује

на византијску царицу Теодору Другу, која је заслужна за
прекид иконокластичких прогањања, освета и ратова у другој половини деветог века. Она
је омогућила да се иконе од тада несметано развијају – рекла
је Мирјана Николић.

КОНЦЕРТ „ТРИЈА ТИРМЕНШТАЈН”

Волите ли танго?
Панчевачки „Трио Тирменштајн”, који чине Валентина (виолина), Светлана (клавир) и Бојан
Тирменштајн (виолончело), одржао је одличан
концерт на сцени Културног центра у четвртак,
22. јануара. Музичари су
припремили програм
под називом „Tango
Night”, који је обухватао
композиције Астора Пјацоле, Николаја Ракова,
Жерарда Матоса Родригеса и
Карлоса Гардела.
Према речима Валентине
Тирмештајн, за танго су се

определили зато што је то музика пуна емоција и страсти,
коју публика воли да слуша.
Лепу атмосферу су употпунили професионални плесачи

Миша Плавшић и Јована Лончар.
Колико је било интересовање Панчеваца за
овај догађај, највише
говори чињеница да су
били попуњени сви капацитети сцене Културног центра, те да су
многи гледаоци пратили догађај стојећи.
„Трио Тирменштајн”
тренутно припрема још
већи и раскошнији концерт танго музике, који ће
следећи пут бити приређен у
адекватнијем простору – у
дворани Културног центра.

„Кофер госпође Синклер”
Луизe Волтерс
Роберта ради у књижари и
воли да сакупља писма и
разгледнице које налази у
половним књигама. Кад
јој отац једног дана донесе
књиге које су припадале
њеној баби, међу њима нађе збуњујуће писмо од
давно страдалог деде које
је датирано у време кад би
требало да је он већ погинуо.
Дороти је несрећно удата
за Алберта, који је отишао у
рат. Кад се у поље близу њене куће сруши авион, она
упознаје вођу пољске ескадриле Јана Пјетриковског.
Како им се веза продубљује,
Дороти почиње да се нада
заједничкој срећи. Међутим, судбина им је наменила нешто друго. Убрзо ће се
у Доротином животу догодити нешто од изузетног
значаја, нешто што ће мно-

го година касније дотаћи и
њену унуку.
„Кофер госпође Синклер” је прича о тајнама и
лажима, о односима који
нас све повезују, али пре
свега о напорима и жртвама у име љубави.

Два најбржа читаоца који до среде, 4. фебруара, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Какве бисте жртве поднели зарад љубави?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кофер госпође Синклер” Луизe Волтерс. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Емисије слободних
интелектуалаца
Александар Станојловић,
архитекта
РАДИО: Слажем се да у
мноштву ТВ канала мало тога може да се гледа. Али на радију се још
увек могу чути паметни
разговори и добра музика. Од седам меморисаних станица на скали,
једна је комерцијална, а
остале су државни и локални сервиси и приватизација медија ме чини неспокојним, јер се плашим погоршања квалитета
програма. Слушаје зато радио, па колико истраје, посебно недељом. У 10 сати
иде емисија „Закон акције и
реакције”, коју води Зоран
Модли. Иако у годинама, он
је и даље веома свеж у промовисању нових информационих технологија и објашњавању њиховог уплива
на данашњи живот и поимање света. Увече од 21 су
емисије Марка Јанковића
(још једног од старе гарде),
„Мултиваленса” или радиошоу Александра Коцића, у
коме он анализира феномене поп-музике. Свима препоручујем ове ауторске радио-емисије слободних интелектуалаца, мајстора новинарства.
ВЕБ-АКЦИЈА: Крајем месеца се завршава фото-конкурс на тему кича, за потребе израде „Кич-водича”, који организује „korzoportal.com”. Интернет-портали
често приређују акције с
критичким освртом на друштвене појаве. Као учесник
у жирирању, једва чекам да

видим како су људи одговорили на тему. Конкурс је
слободан и сви могу да учествују, јер кич је свуда око
нас и треба му се ругати.
ИЗЛОЖБА: Ми нисмо у могућности да лако видимо
слике Пола Сезана, али можемо да видимо дела врхунског домаћег сликара
који се развио под утицајем
тог великана. Гледајући
слике Јована Бијелића у Галерији САНУ у Београду,
имамо уметнички доживљај
као да гледамо Сезана. Ова
изложба није културни догађај ове зиме, али ме је
подстакла на нека размишљања. Бијелић је рођен
близу Босанског Грахова и
врхунски је представник југословенског и српског међуратног сликарства. Да ли
данашњи млади таленат из
провинције има могућност
да постане врхунски уметник или је то резервисано за
децу из великих градова?
Како би могао отићи на
школовање у иностранство
и да ли би се икада вратио у
земљу? А то се некад подразумевало.

www.pancevac-online.rs
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ГОДИШЊИ СКУП ДОБРОВОЉНИХ
ДАВАЛАЦА КРВИ

Панчево међу
шест најбољих
Служба за трансфузију крви Опште болнице Панчево приредила је 28. јануара у својим просторијама
годишњи скуп добровољних давалаца, на којем су
представљени досадашњи
резултати рада и планови
за наредну годину.
Шеф одсека давалаштва
крви др Радмила Раилић
Ристовска нагласила је да
је протекла година била

веома успешна за рад те
службе, о чему говоре и
подаци да је прикупљен
довољан број крвних јединица за лечење свих пацијената у Општој болници.
– Током године је било
осцилација у погледу стабилности резерви крви,
али је захваљујући нашим
редовним даваоцима, који
чине већину укупног броја
актива, овај проблем брзо
решаван. Забележен је и
пораст суграђана који желе да учествују у нашим
акцијама – рекла је др Радмила Раилић Ристовска.
Поред сталних давалаца,
међу којима су „Петрохемија”, „Азотара” и јавна ко-

мунална предузећа, ове године су се акцијама прикључили Храм Светог Преображења, Мото-клуб „Којот” и запослени у Суду. Поред територије града Панчева, надлежност у прикупљању крви обухвата и општине Белу Цркву, Алибунар и Ковин. Највећу помоћ
раду ове службе дају јединице Црвеног крста на тим
територијама, а поред прикупљања крви, организују
се и едукације за ученике
средњих школа који желе
да се прикључе акцијама.
Резултат успешног рада
ове институције је и завидан број лечених болесника. Др Јелена Пешић, начелник Службе за трансфузију крви, изјавила је
да је ове године у Општој
болници лечено преко три
хиљаде пацијената, док је
део резерви послат Институту за трансфузију крви у
Београду.
– Једини проблем с којим се тренутно сусрећемо
је недовољан број тромбоцита. И поред велике количине крви, због недостатка опреме, болница је
у немогућности да пацијентима обезбеди онолико
колико је неопходно – додала је др Јелена Пешић.
За текућу годину је планирано сто деветнаест акција, а Град Панчево је
због свог успешног рада
сврстан међу шест најбољих институција које се
баве истим проблемом.
А. Б.

ТРАДИЦИОНАЛНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
СЛАВЕ У „СПОМЕНКУ”

Приказ успешног
годишњег рада

ЗАВРШЕНА „САШИНА ПОЕТСКА СТВАРАОНИЦА”

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

Лопта
Волим лопте, велике и мале,
шарене, зелене, црвене и плаве.

На терену, у базену
прави сам татамата,
лопта тада лети као граната.

Кад у парк идем,
ја и пса водим
и увек се добро проводим.

Лопто драга, није ми те доста,
макар те шутирао
чак до Панчевачког моста.

Кад у школу идем,
знам да се понашам.
И да знате:
другарима увек опраштам.

Војин Јокић (II-4),
ОШ „Бранко Радичевић”

Моја сестра
Моја сестра је драга,
ја је волим
јер је она моја снага.
Она је паметна, лепа и добра,
име јој је Теодора.
Рођендан је њен септембра,
тада поклоне отвара
и својом радошћу
с ногу нас обара!
Саша Остојин (II-4),
ОШ „Бранко Радичевић”

Најдражој
учитељици

На растанку нећу плакати,
с великим осмехом обећавам:
никада вас нећу заборавити!
Теодора Остојин (V-4),
ОШ „Бранко Радичевић”

Успаванка

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

Ја знам
свашта
Ја знам да трчим,
ја знам да пишем,
ја знам да берем,
ја знам да сејем.

Не само бројке, слова и знање
већ и нешто много више,
научила сам волети себе и друге
и сада се поздрављам с вама
са срцем пуним туге.

старешина и свештеника
традиционално је пресечен славски колач.
– У оквиру програма
Светосавске академије,
наши чланови су имали
прилику да прикажу делић успешног прошлогодишњег рада, у којем су
им помагали њихови ментори и васпитачи – рекла
је Тања Лукић Апт, в. д.
директора ове установе.
Она је искористила прилику да захвали свим донаторима и људима који
су помогли „Споменку” у
тешким тренуцима, а посебно Пекарској индустрији Панчево, која је
овом приликом обезбедила кифлице и славски колач, као и пекари „Хермес”, што се такође прикључила овој акцији. Присутни су након програма
могли да уживају у традиционалним јелима која су
припремиле куварице Дома „Споменак”.
А. Б.

ца стижу сјајни радови најмлађих
панчевачких песника.
Ове недеље објављујемо последњу
епизоду „Ствараонице”, па можемо
констатовати да су клинцезе и
клинци били веома вредни и
креативни: на конкурс је стигло
неколико стотина песама!
Тачан термин суперфинала, као и
имена двадесет троје најбољих аутора, објавићемо у следећем броју.
Вредне награде они ће добити сре-

Свака игра мени прија,
када се шутира,
жонглира или дегажира.

Једна реч „хвала” довољна није
за сву доброту што се у вама крије,
нити године могу избледети
оно што сам од вас успела научити.

Као и претходних година,
Дом за незбринуту децу
„Споменак” у уторак, 27.
јануара, традиционално је
обележио славу установе.
У програму је, поред деце
из тог дома, која су рецитовала песме у част Светом Сави, учествовао и хор
„Звончићи”. Приказан је и
кратак филм којим су
представљени досадашњи
резултати многобројних
пројеката, као и најзначајнији тренуци рада током
протекле године. Манифестацији су присуствовали
Ласло Чикош, државни секретар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Гојко Вујановић,
помоћник покрајинског
секретара, и Филип Митровић, председник Скупштине града, а панчевачки
глумац Мирослав Жужић
присутнима је прочитао
стихове Светог владике
Николаја Велимировића о
светосављу. Уз присуство

Четвртак, 29. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Сара Симоновић (II разред),
ОШ „Свети Сава”

Звуци мога
завичаја
Панчево је најлепши крај,
оно је за мене прави рај.
Панчево је мој завичај,
највише га волим кад је месец мај.
Волим да шетам поред реке,
да седим с неким испод старе смреке.
Осетим, љубав се ту нека створи,
јер срце почне да ми гори.
Најлепши тренуци су у завичају,
у мом најдражем крају.
Птице се са југа враћају,
у мом граду најлепше певају.
У Панчеву има много знакова љубави,
због тога су становници града весели.
Панчево је град пун радости и среће,
живети у њему је задовољство највеће.
Кристина Шевић (VI разред),
ОШ „Свети Сава”

У пролеће
У пролеће цвета цвеће,
враћају се с југа ласте,
испред моје куће
висибаба мала расте,
тада је мој срећан дан
јер славим рођендан.

Мајка
Моја мама мене воли
и зато ми све дозволи.
Моја мама мене пази,
па ме тако и размази.
Она мене свуда води
јер хтела је да ме роди.
Небојша Божић (II разред),
ОШ „Свети Сава”

Спавај ми, спавај, луткице мила,
свашта сам ти за снове припремила.
У снове ће доћи снежна вила,
понеће и за тебе сребрна крила.
Луткице моја, заспи што пре,
позвала сам у госте животиње из џунгле.
Биће у сновима чајних колача,
слатких пита од црног рогача.
Спавај ми, луткице,
и ја ћу с тобом,
свему ружном рећи ћемо збогом.
Понећу торбу и у торби свашта,
јер у њој је наша машта.
Спавај, моја луткице красна,
сад спавам и ја јер ноћ је касна.

А шта ако?
А шта ако?
То питање пита свако.
А шта ако у представи не ваља нешто?
Избациће нас жири, и то врло вешто.
А шта ако дође до смака света?
Нестаће цела планета.
А шта ако школа се сруши?
Бићемо тужни дубоко у души.
А шта ако се све то стварно деси?
Да потражимо помоћ, на којој адреси?
Да ништа не буде лако,
увек постоји једно „ако”.

Јованка Мандарић (VI разред),
ОШ „Свети Сава”

Александра Петронијевић
(VI разред), ОШ „Свети Сава”

Ако...

Година
ЈАНУАР – први у години,
коловођа свима знан,
весео и чио, деци посебно мио.
Са њим стижу Деда Мраз
и Божић Бата,
весело они на врата куцну,
пожеле нам срећу
и отворе дарова пуних врећу.
Па за њим иде снежни
и краћи ФЕБРУАР,
а са брега Снешко Белић
радосно свима се смешка,
само му фали Снешка.
Затим нам долази
БАБА МАРТА весела и чила,
испред кишовитог АПРИЛА.
Долети нам и цветни МАЈ,
па распевано зове
све бубице на чај –
враголан тај.
За њим трчи, трчи ЈУН,
топлих дана пун.
У ЈУЛУ и АВГУСТУ
сунце жеже,
па деца на све стране беже:
неко на море, у село, град,
распуст је свима драг.
СЕПТЕМБАР весело звони,
па у школу зове:
„Дођите, ђаци, стари и нови”.
ОКТОБАР ветровит стиже,
свира он тужну серенаду
нашем граду,
оголео дрво, грану,
отерао птица пој –
безобразник твој и мој.
НОВЕМБАР хладни
по небу пише,
биће снежне кише.
ДЕЦЕМБАР је дванаести,
свако дете снегом части,
па све виче:
„Бежите ми с пута,
стиже зима хладна и љута”.
Па онда све из почетка,
година за годином тече,
и тако укруг,
срећу нам година
донесе сваки пут.
Предраг Миленковић (VI-5),
ОШ „Мирослав Антић”
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Четвртак, 29. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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- - - - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - -

НА ЗИМОВАЊЕ АУТОМОБИЛОМ

АХ, ТА КИНА...

Прописи у земљама
региона
Савети за угодније
путовање
Сезона скијања и зимских одмора је у пуном јеку и увек постоје они који одлуче да пут
планине крену својим возилом.
За то су, поред доброг расположење и исправног аутомобила,
потребне још неке ствари...
Неопходна опрема
Обавезна зимска опрема подразумева четири зимска пнеуматика, као и употребу ланаца
уколико возите ван насељеног
места а на коловозу се налази
снег. Велика је вероватноћа да
ћете на прилазима зимским
центрима који су на већим надморским висинама наићи на
завејан коловоз, па зато пре поласка на пут пробајте да монтирате ланце на точкове уколико
то већ раније нисте радили.
Тако ћете скратити време
монтирања и видети да ли се
на ланцима налазе све компоненте које су вам потребне за
монтажу. Поменута зимска
опрема је неопходна и у земљама у окружењу (Босна и
Херцеговина, Мађарска, Хрватска, Црна Гора, Румунија,

У Кини се на сваке три секунде прода један аутомобил.
Бугарска). Од обавезне опреме
потребно је у аутомобилу имати све оно што је прописано
нашим законом, а томе треба
додати и противпожарни апарат, који треба да постоји у колима ако идете у Румунију и
Бугарску, док је у Босни он
неопходан само у возилима
која као погонско гориво користе течни нафтни гас.
Уколико имате децу, седишта за њих су обавезна. У Хрватској деца до пет година морају да се возе у седишту које
одговара њиховој висини, што
је случај и у Црној Гори. Када
је у питању Мађарска, деца нижа од једног и по метра морају

користити специјална седишта
која одговарају њиховој тежини. Она млађа од три године
могу се возити само у посебним седиштима и не смеју се
превозити на други начин. Деца старија од три године, виша
од 1,35 м, могу путовати на
задњем седишту возила користећи сигурносне појасеве.
Прописи у Бугарској налажу да
се деца до три године морају
возити у специјалним седиштима која одговарају ЕУ стандарду 44/03, док она старија од
три године и нижа од 150 центиметара не морају имати посебно седиште.
Документи и дозволе
Када су у питању документа
потребна за транзит или боравак у тим земљама, напомињемо да вам није неопходна
међународна возачка дозвола
ако поседујете тај документ
на новом обрасцу (дозвола са
чипом), а уколико пролазите
кроз Босну и Херцеговину
или тамо боравите, неопходно је да имате и зелени картон. Битно је и да знате шта
да радите уколико изгубите
документа или вам их украду
у иностранству.

Неопходно је обавестити полицију земље у којој се налазите и затражити издавање потврде да је пријављен губитак или
крађа. У неким од земаља ЕУ и
потписница Шенгенског споразума полицијски органи неће издати потврду уколико наши држављани не знају број пасоша, личне карте или возачке
дозволе, па је пожељно код себе
имати фотокопију документа
или знати број украдене исправе. Истичемо да се пријава нестанка исправа не може обавити у некој другој земљи.
Када сте добили потврду од
полиције, неопходно је да се
обратите најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у истој
држави, које ће издати путни
лист, документ с којим се можете вратити у Србију. Напомињемо да с путним листом не
можете путовати у друге земље,
јер тај документ важи искључиво за повратак у Србију. Процедуре су компликоване и одузимају време, тако да морате водити рачуна о документима.
Уз безбедну вожњу и поштовање прописа, неће бити
препрека да лепо проведете
још један одмор.

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

Ауто-индустрија најмногољудније земље света има
око 170 произвођача аутомобила.
Процењује се да би до 2025.
године мрежа путева у Кини могла да буде толико
развијена да се њоме површина Велике Британије покрије чак двадесет пута.

У Пекингу је почетком
2013. године регистровано
око 5,2 милиона возила, а
челници града желе да се
тај број, због несносних гужви, заустави на шест милиона возила. Стога од
2017. године неће моћи свако да купи и региструје возило, већ се планирају игре
на срећу које ће се организовати периодично, а срећни добитник ће стећи право
да региструје свој нови аутомобил.

- - - - - - - САВЕТИ - - - - - - -

ЗА БЕЗБЕДНУ ВОЖЊУ И ОДРЖАВАЊЕ
Возила која имају погон на
задњој осовини веома су
нестабилна при кишовитом времену или када је на
путу снег. Зато возите пажљиво.
Уколико сте прешли дужи
пут, немојте паркирати аутомобил на сувој трави, лишћу или на неком другом
лако запаљивом материјалу. Током рада катализатор
достиже веома високу температуру, па је могуће изазвати пожар.
Постоје недоумице у погледу паркирања: да ли оставити аутомобил у брзини?
Уколико сте паркирали на

Ако наилазите на узбрдицу,
покушајте да убрзате пре ње.
Тако ћете уштедети и до двадесет одсто горива, а и мотор
ће бити мање оптерећен.
Притисак у гумама контролишите када су оне хладне,
односно пре вожње. Током
котрљања трење греје пнеуматике и ако тада контролишете притисак, нећете
добити праве вредности.
Понекад је потребно заменити филтер кабине и пре редовног „малог сервиса” на
возилу. Често се дешава да се
тај филтер прилично запрља
и пре рока, поготову ако возило паркирате испод дрвећа

ЗАШТО СТРАДА ТУРБИНА?
Савремени дизел-мотори се
одликују високим перформансама, поузданошћу и малом потрошњом, али да би задржали те особине, потребно
је њихово редовно и адекватно одржавање. Један од виталних делова на тим агрегатима је свакако турбокомпресор, који има улогу убацивања
ваздуха у цилиндар агрегата,
што је неопходно у процесу
сагоревања смеше.
Турбина (турбокомпресор)
јесте склоп који је конструисан да траје дуго и ретки су
случајеви да откаже сам од
себе, већ је квар условљен неисправношћу неког другог
дела на мотору. Дешава се да
у кућиште турбине улети
страно тело и оштети лопатице – кажу сервисери из „Ауторемонта Пивашевић”. Овакво
оштећење узрокује појаву
дисбаланса на осовини на којој су монтиране лопатице,
чиме се оптерећују лежајеви и
заптивне карике, што доводи
до бржег хабања. Последице
тога су сагоревање уља у мотору, смањена снага, већа потрошња горива и дим из издувног система.
Страно тело у усисној грани
може бити део оштећеног
филтера за ваздух, шелне са
оштећеног црева или неког
другог дела који је заостао на-

Страну припремио

Немања
Урошевић

кон пређашњег ремонта турбине. Сервисери из „Ауторемонта Пивашевић” напомињу
да је пре замене поквареног
компресора веома битно
утврдити узрок оштећења, јер
ће се у супротном квар највероватније поновити. Лопатице компресора покрећу издувни гасови, а исправност
издувне гране је самим тим
веома битна.
У случају да се издувни систем делимично или у потпуности запуши, притисак гасова оптерећује кућиште турбине због недовољне пропустљивости. Пошто гасови не
могу неометано да прођу кроз
издувну грану, практично
притискају ротор на страну,
што оштећује лопатице и друге делове. То доводи до истицања уља из компресора, а
квар се најчешће манифестује
тако што из ауспуха излази
бели или плави дим – кажу у
„Ауторемонту”.

У путничка возила су уграђени и катализатори који
филтрирају издувне гасове,
односно скупљају честице
чађи. Као и код сваког филтера, и код катализатора долази до „засићења” и недовољне пропустљивости. Овај

квар, као и у претходном случају, ствара притисак у издувном систему, а резултат је
исти.
Неправилно подешен систем за напајање горивом или
његова неисправност доводе
до знатно више температуре
издувних гасова. Врео ваздух
сагорева уље у турбини, а материјал од којег су направљене заптивне карике на компресору губи своје својство.
Сервисери „Ауторемонта Пивашевић” наводе да су поменути случајеви кварова на
компресорима последица неадекватног и нестручног одржавања возила. Зато возачима
који поседују аутомобиле с
турбомоторима саветују да
одлазе на редовне сервисе и
контроле како би возили поуздан и исправан аутомобил, а
себе решили непотребних издатака за ремонт или куповину нове турбине.

узбрдици, убаците у прву
брзину, а у случају низбрдице у рикверц.
Мотор с турбином након
дужих релација не треба
одмах гасити, већ га треба
оставити да ради у леру
петнаест до двадесет секунди. На тај начин ћете продужити радни век турбокомпресора.

или у средини где је већа вегетација. Ово би свакако требало урадити пред зимску
сезону, јер ћете тако обезбедити бољу вентилацију кабине и смањити могућност магљења стакала. Запрљаност
филтера можете проверити
и сами ако је на доступном
месту и није потребна демонтажа неког другог дела
кабине или мотора.

НОВИ ПУНТО, НОВА НИЖА ЦЕНА
„Ауторемонт Пивашевић” у својој понуди издваја нови „пунто”
по јединственој цени од 8.890
евра уклјучујући и ПДВ.

Овај аутомовил можете купити и путем кредита „Креди агрикол” банке уз веома повољне
услове. Такође, купцима је дата
могућност да уз купљено возило
фабричку гаранцију продуже
пакетом додатне заштите „Maximum care” и то до 5 година.
Искористите прилику и посетите продајни салон „Ауторемонта Пивашевић”.
Крените на одмор новим колима!

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ПОВОДОМ ПРИВОЂЕЊА ПУТНИЦЕ ЗБОГ
НЕПЛАЋАЊА АУТОБУСКЕ КАРТЕ

Комунална полиција:
све у складу са законом
Дозвољено
легитимисање лица
које не плати
аутобуску карту
У одређеним
околностима могуће
везивање лисицама
и употреба физичке
силе
Крајем прошле недеље у јавности се подигло много прашине због инцидента на аутобуској станици у Београду
до којег је дошло зато што
путница у аутобусу градског
саобраћаја није хтела да купи карту, а потом ни да се
легитимише када су то од ње
затражили припадници Комуналне полиције.
Они су јој због тога ставили лисице и спровели је у
најближу полицијску станицу ради идентификације,
што је разбеснело неке грађане који су посматрали тај
призор и било повод да камерама на својим мобилним

телефонима сниме њено
привођење. Убрзо после тога
снимак је доспео на друштвене мреже и изазвао
многобројне негативне коментаре и осуде због везивања и привођења путнице.
Начелник панчевачке Комуналне полиције Срђан
Милетић изјавио је да не жели да коментарише тај догађај с обзиром на то да нема
довољно информација о
околностима под којима се
све одиграло.
Међутим, истакао је да комунални полицајци имају
право да у одређеним случајевима који су прописани законом легитимишу друга
лица како би утврдили њихов идентитет, као и да примењују средства принуде.
– У члану 19 Закона о
Комуналној полицији пише
да комунални полицајац врши проверу идентитета лица
чије понашање или деловање представља кршење про-

писа из делокруга наше
службе. То може урадити на
лицу места, а пре тога је дужан да упозна лице чији
идентитет утврђује с разлозима за ту проверу. Она се
врши увидом у личну карту
или на основу изјаве лица
чији је идентитет проверен.
У случају да идентитет тог
лица не може да буде утврђен, у члану 20 Закона о Комуналној полицији пише да
ће то лице без одлагања бити
доведено надлежном органу
да би се то учинило, а то значи у најближу полицијску
станицу. Поред тога, Закон
регулише и употребу средстава принуде. Он прописује
да у одређеним случајевима
могу да се употребе лисице,
палица и физичка снага. У
члану 24 се јасно наводи да
комунални полицајац може
и да веже лице које крши
прописе и притом пружа отпор или покушава да побегне – изјавио је Милетић.
Прошлонедељни инцидент у Београду наметнуо је
и питање смеју ли грађани да

снимају припаднике Комуналне полиције током њихове интервенције. Начелник
панчевачке Комуналне полиције је поводом тога рекао
да у Кривичном законику
Србије, у члану 144, пише да
неовлашћено снимање неког
лица без његовог знања представља кривично дело, а да
се у члану 145 прецизира да
је недозвољено и противзаконито објављивање снимка
или фотографије ако су они
настали без сагласности лица на које се односе. Милетић је додао да то значи да
особа која је била снимана
без сагласности може поднети кривичну пријаву, а да ће
коначну одлуку донети суд.
Начелник панчевачке Комуналне полиције додао је и да
свако ко је заинтересован
може на интернету прочитати Закон о Комуналној полицији и видети каква су овлашћења те службе.
М. Г.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ КОМЕСАРИЈАТА
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Нова шанса за
прогнане из Хрватске
Избеглице, повратници и
бивши носиоци станарских
права у Хрватској могу до 15.
фебруара поднети захтеве да
буду поново стамбено збринути у тој држави. Захтеви се
предају канцеларијама државне управе у жупанијама и
управном телу у Загребу, а
детаљне информације о томе
могуће је наћи на интернетадреси www.duosz.hr.

Државни уред за обнову
и стамбено збрињавање Хрватске саветује да након
подношења захтева заинтересовани обавесте уреде
државне управе у жупанијама и надлежну институцију у Загребу о адресама
на којима тренутно живе
како би с њима могло да се
контактира.
М. Г.

Четвртак, 29. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ПРАКСИ

ОБРАЗОВАНЕ, А МАЛО ПЛАЋЕНЕ
Мноштво закона који
се не примењују
Позитивна
и негативна искуства
наших суграђанки
Друштвена неравноправност
по основу пола широко је распрострањена у нашој земљи.
То потврђују различите анкете и анализе. Једна од њих је
истраживање јавног мњења
које је повереник за заштиту
равноправности спровео крајем 2013. године.
Подаци показују да се на
првом месту по изложености
дискриминацији у Србији налазе жене, што је оценило 42
одсто испитаника. Оне се сусрећу с кршењем права у готово свим областима друштвеног живота. Према подацима
Републичког завода за статистику, више жена него мушкараца у Србији је завршило
основну, средњу или високу
школу, али зарађују мање од
њих и више од половине њих
су издржавана лица. Најчешће раде два посла – у кући и
на радном месту. Њихов рад,
само зато су женског пола, мање се вреднује него посао који
обављају мушкарци.
Родна равноправност у једном друштву претпоставља постојање једнаких шанси и за
жене и за мушкарце, како би
могли равноправно да учествују у друштвеном и приватном
животу. Међутим, у нашем
друштву, према мишљењу Милице Тодоровић, председнице
Савета за родну равноправност
Скупштине града Панчева,
родна улога и идентитет и даље одређују жени место.
– То су обрасци које нам
друштво намеће. Те улоге постоје од рођења, када дечака
облачимо у плаво одело, а де-

војчицу у гардеробу
розе боје. Затим, разлике
се између мушког и женског
детета праве у избору играчака, као и у васпитавању. Мушкарцу се касније намеће улога да је снажан, да не показује
емоције, да брзо вози, да се
побије и због тога статистика
говори да мушки род страда у
саобраћајним несрећама, на
улици, у тучама. С друге стране, родни идентитет намеће
женама улогу неговатељице и
особе која води рачуна о породици. Тако се опредељују и занимања, која се везују само за
жене и које углавном оне и
обављају, као што су кафе-куварица, конобарица, васпитачица, социјална радница и
друго – објаснила је Милица
Тодоровић.

Резултати
истраживања о искуству
жена запослених у јавним
предузећима и органима управе у АП Војводине у оквиру публикације „Жене и дискриминација” покрајинског омбудсмана из 2012. године показују
да су у друштву још присутни
јаки утицаји патријархалног
социокултурног обрасца који
условљава дискриминацијски
однос према женама. Чак 62
одсто испитаница у том истраживању сматра да пол утиче на
запошљавање у нашем друштву. Према подацима Републичког завода за статистику, у
Србији је у 2010. години запослено 32 одсто жена, а мушкараца 45 одсто. Жена је све више у слабије плаћеним гранама и услужним делатностима,

као што су образовање, здравство и социјална заштита, где
су запослене у већем броју него
мушкарци.
Даме се, како пише у истраживању покрајинског омбдусмана, више него мушкарци
суочавају са старосном дискриминацијом, јер послодавци избегавају да запошљавају
оне које имају више од 40 година. На местима доношења
одлука (парламенти на свим
нивоима) жена је мање него
мушкараца. Такође, мање су
заступљене и на високим менаџерским функцијама.
Различите родне улоге, према подацима из публикације,
изазивају у пракси неравноправност између жена и мушкараца која се може уочити
и у јавној и у приватној сфери:
доминација мушкараца у политици, родна подела рада,
домаћи неплаћени рад жена,
насиље над женама и дискриминативни ставови и пракса.
Код жена велику важност
има физички изглед (често и године живота), иако послодавац
не би смео да тражи одређени
ниво привлачности за одређене
категорије посла. Према наводима ауторки публикације, у
пракси је уочена и „сексуална
фаворизација” – када се пол користи за напредак у каријери.
Дискриминацију на послу доживела је и наша суграђанка
Мирјана Ђ. Она каже да је посао
тражила око две године и да се
на готово сваком разговору сусретала са сличним питањима.
(Наставиће се)
И. Предић

(Текст је део пројекта „Реци НЕ
дискриминацији и насиљу, реци
ДА толераницији“, реализованог
уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину“)

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: ЈАСНА МИЛИЋЕВ

Живот је груба игра
Неки људи су неухватљиви.
Или бар тешко достижни. Никако због уображености, гордости или умишљене висине.
Тако нешто припада покондиренима и новокомпонованима. Ови други се, једноставно,
увлаче у властите мале светове у оним ретким тренуцима
када нису у непрекидној јурњави за материјалним. И
играју животну игру.
Људи попут Јасне Милићев. Сретнем је, ретко додуше, код наше заједничке докторке Љубице или, још ређе,
крај Тамиша.
– Да није било ледене кише
и снега тог зимског поподнева, вероватно бих се родила
на тамишкој плажи. Крај Тамиша су се упознали моји родитељи, а моје прво летовање,
када сам имала тек неколико
месеци, било је на песку између моста и „Шарана”. И годинама после тога. Тата је био
заљубљеник у природу и, посебно, воду. Данас река није
водећи мотив у мојој поезији,
али јесте неизбежни, као и
подсвесне боје које у песмама
преовлађују – зелена и модра.
Река је река. Да је само мало
више времена... – започиње
причу Јасна Милићев.
А време јој измиче између
часова у омољичкој основној
школи, уређивања „Квартала”,
директоровања организацијом наших књижевника и преводилаца, самообразовања,
писања. Донедавно уз само 40
одсто правог радног односа.
– Просвета је мој посао, мада сам увек мислила да ће то
бити новинарство или нешто

блиско журналистици. Упознала сам многе просветаре,
на одређено време или као замена улазила у многе школе,
најпре у ону нашу, горњанску,
и покушавала, с мање или више успеха, да мотивишем децу. Некада се причало о уливању школског знања малишанима. „Левка” нема, никада га
није било. Суштина је у самообразовању – и ученика и предавача. Најважнија је мотивација једних и других, а управо
ње нема. Како мотивисати некога да учи и ради на себи када су многе факултетлије без
посла, када је породица нестабилна и када су идоли они који се богате преко ноћи? Ипак,
нећу побећи из школства –
тврди наша саговорница.
У Јаснином случају породица је светиња. Отац јој је улио
љубав према књигама, бране-

ћи јој једино да упише медицину, ваљда због сопствених
искустава. Поред књига, посебно је обожавала енциклопедије, а кришом је завиривала и у татине медицинске
лексиконе. Њена мајка је често стајала у њеној соби с прстом на прекидачу, чекајући
да стигне до тачке. А тачке
нема па нема.
– Отац је, и свесно и несвесно, утицао да будем оно што
јесам. Далеке осамдесете године прошлог века ми клинци
смо били у сталном сукобу са
старијима из зграде због паркића и травњака. Мој отац је
решио да рат окончамо тако
што нам је тај паркић дао на
одржавање. Богами смо га и
одржавали! Сакупљали смо и
продавали стару хартију, садили цвеће, исписивали табле. Прочуло се, па смо били

позвани у тек основани Радио
Панчево, а онда сам ушла у
пионирску редакцију, касније
у омладинску, а после сам била радијски хонорарац. Једно
је повлачило друго, отварало
нове видике и могућности.
Кроз живот сам била окружена уметношћу. Мој први самостални одлазак у свет био је
полазак у школу, и то музичку. Од музике до поезије био
је само један корак. Корачам –
одлучна је Јасна Милићев.
Када човек жели да завири у
сваки ћошак стварности, политика или бар излет у њу наметне
се као љубопитљивост и обавеза.
– Немам амбиције да будем
политичарка. У једном моменту морала сам да се декларишем, да пре свега себи
кажем ко сам и шта сам, да
нешто знам и могу. Ако интелектуалац не жели да дела тако да нам буде боље, онда нам
и неће бити боље. У овом тренутку на овим просторима то
је могуће кроз политику и
странке, у оној области у којој
је неко најверзиранији и најбољи. Моје политичко ангажовање, ако се то тако и може
назвати, било је везано за културу. Ако мој рад може да допринесе икаквом бољитку, добро је, ако не, радо ћу се измаћи – истиче Јасна Милићев.
Између ординација и Тамиша, преко свих дневних обавеза и јурњаве за неумољивим
временом, до стихова које не
памти, сместио се њен сићушни микрокосмос. И живот
као уметност и игра.
Груба игра, додуше.
С. Зенг

Четвртак,29.јануар 2015.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 3 бензин, плин,
1.800, караван, 94 сивометалик,
повољно.
060/751-87-20. (СМС)
ДАЧИЈА логан 2006, 1.4,
регистрован, март, 2.500
евра.
065/263-28-78.
(188485)
ОПЕЛ вектра, 1.6, с плином, 1992. годиште, у
добром стању, 700 евра.
060/383-40-41. (188489)
СИТРОЕН саксо, 2000.
годиште, 1.1, 1.200 евра.
064/240-67-56. (188494)
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ДЕНОН рисивер и ЦД,
аудио ТВ комода, пуно
дрво.
064/586-85-00.
(188633)

ГОЛФ 4, 2002, ТДИ, власник, петора врата, регистрован, урађен мали и
велики сервис, 3.300 евра.
064/469-84-88. (188697)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење и замрзивач с
фиокама, усправан, горење.
060/154-94-93.
(188746)

ФИЈАТ пунто, класик,
2010. годиште, власник,
46.000 км, бензин/гас, цена 2.850. 065/370-9830. (188693)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10,
063/703-76-07.
(188822)

РЕНО 5 кампус, 1991.
годиште, црвен, уредан и
регистрован до 3. новембра 2015, 600 евра.
063/271-843. (188729)

ПРОДАЈЕМ
полован
фрижидер liebherr comfort, 50 евра. 065/669-4826. (188870)

МИЦУБИШИ
лансер,
регистрован, реатестиран
плин до 2018. године,
нигде труо, 520 евра.
065/361-13-13. (188732)

ПРОДАЈЕМ рачунар пентијум 4. 063/583-385.
(188893)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ГОЛФ 2, регистрован, атестиран гас, 1985, 5 В, 4 Б,
радио са ЦД-ом. 061/16234-63. (188505)
ФИЈАТ пунто, стило, мултипла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома, у
деловима, најповољније,
сви мотори и модели.
063/289-350. (188557)
ПЕЖО 407, SW, 2005, 1.6
ХДИ, на име, панорама
кров.
064/508-60-40.
(188522)

МЕРЦЕДЕС 123, 200 Д,
1983. годиште, регистрован, добар, нове гуме, 900
евра.
063/372-162.
(188758)

ДЕБЕЛА свиња на продају. 013/632-581. (СМС)
ОГРЕВНО дрво, цер,
храст, буква, багрем, цена
3.800 дин. 061/251-07-50.
(СМС)

ДЕЛОВИ, суза, југо,
кец, мотори, петостепени мењачи, алу-фелне
15.
064/856-60-65.
(188780)

ПРЕОСТАЛА багремова
дрва на продају. 060/60332-32. (187250)

ГОЛФ 2, 1.3, 1987, 3В, 5Б,
плин, црвен. 064/856-6065. (188780)
СТИЛО, 1.9, мултиџет,
2002, троја врата, абарт
опрема,
фабричка.
064/130-36-02. (188834)
ПРОДАЈЕМ голф 2, регистрован, 1985. годиште.
064/204-90-97. (188821)
ГОЛФ 4, караван, 1.9
ТДИ, 2001. годиште,
регистрован. 063/731-1158. (188837)

ФИЈАТ пунто, 1.3, мјет,
2004, црвен, 5 В, регистрован, у екстра стању, 2.600
евра. 063/581-516. (188594)

ПРОДАЈЕМ
голф
3,
дизел, регистрован до
августа 2015. 060/533-3575. (188815)

ФОЛКСВАГЕН
пасат,
тегетплави, лимузина,
аутоматик, у одличном
стању, крајем 1998. године, 2.450 евра. 062/647326. (188845)

ФИЈАТ мареа, 1.9 ЈТД,
2000. годиште. 060/04015-42. (188630)

ПУНТО 1.2, 16 В, крај
2004, петора врата, динамик опрема, власник.
064/130-36-02. (188827)

ПРОДАЈЕМ југо 55, 2000.
годиште, регистрован до
1.
септембра
2015.
064/471-71-39. (188870)

ХИТНО голф 3, бензин,
1997. годиште, 1.100 евра.
062/847-34-83. (188879)

ПРОДАЈЕМ голф 2, дизел,
1992, 5 Б, 5 В, одличан.
064/122-43-70. (188908)

ЈУГО корал ин, 1.1, 2006,
атестиран плин, металик
црвен.
064/142-55-93.
(188780)

НА ПРОДАЈУ мотор за
круњење кукуруза и елеватор. Тел. 063/752-1213. (188509)
КОЖНА гарнитура, тросед, три фотеље, табуре,
повољно. 065/241-09-52.
(188512)
ДЕЧЈА играоница, комплетна опрема. 064/70060-44. (188514)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, као нове, достава, монтирање, гаранција,
110 евра. 061/137-98-10.
(188521)
АГРЕГАТ ломбардини,
дизел, снаге 10 kW, брусилице мале, бушилице.
063/743-29-54. (188526)
НА ПРОДАЈУ дебеле свиње.
063/748-05-96. (188540)

ЕСКОРТ, маунтин бајк,
50 цм3, гуме 26’’, шимано
STX, 21 брзина, као нов,
200 евра. 013/345-590.

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних, исправних, хаварисаних, продаја половних,
резервних делова, аутомеханичарске
услуге.
064/552-31-19, 069/20300-44. (185461)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хаварисаних, неисправних.
066/409-991, 063/782-8269. (185461)
КУПУЈЕМ све врсте
половних, страних и
хаварисаних возила и
продаја половних делова.
063/110-68-87, 069/36411-42. (188737)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (188860)

ГАРАЖЕ

ГАРАЖУ, 21 м2, издајем,
Тесла, струја, грејање гратис, погодно складиште,
радионица. 061/225-1643. (188364)
ИЗДАЈЕМ гаражу, магацин, 52 м2, 10 х 5 х 3.
063/747-95-26, 616-024.
(188499)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
у „Конструкторовој” гаражи, на Котежу 2. 063/12255-22.

ПРОДАЈЕМ пелет, врхунски квалитет, преостала
количина. 065/251-03-57.
(188065)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, радијатор, сто, столице, регал,
фотељу, комоду. 013/373420. (188542)

СВИЊЕ дебеле продајем.
372-768, 064/172-44-10.
(188075)
БРИКЕТ, 4.400 динара
кубик, буков, калоричан,
џакови, достава. 064/48265-53. (188247)
ПАЛАЧИНКАРНИЦУ
продајем и пица пећ.
064/403-51-32. (188439)
ДВА прекрупара оџаци,
столарска машина, петора метална врата, храстов
регал.
065/263-28-78.
(188485)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 6
kW или мењам за мању,
од 2 до 2,5 kW. Тел.
064/305-80-29. (188558)
ХИТНО продајем дечју
собу за двоје, фотељу, сто
за дневни боравак, витриницу за ТВ. 063/709-5313, 362-041. (188565)
АГРЕГАТ хонда, плински
шпорет горење. 062/600365. (188600)

АПАРАТИ

КИНО филмове 8 мм, 16
мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563,
063/288-278.
(188548)
ТВ, половни, из увоза, 37,
55, 63, 72. 348-975,
066/348-975. (188500)

АКУМУЛАТОР 12 В 55 А,
у гаранцији, 3.000 и женски
бицикл
3.000.
066/804-46-38. (188607)

ПРОДАЈЕМ нож за кројење материјала. 061/80382-88. (188426)
ТА пећ, 6 kW, као нова и
крека пећ на продају.
063/778-62-81. (188487)
ПРЕОСТАЛО багремово
дрво на продају. 060/60332-32. (188501)

КУПУЈЕМ кола у исправном и неисправном стању, долазим на позив,
исплата одмах. 062/19336-05. (188855)

МАШИНЕ

ЧЕТВОРЕДНИ шпартач с
кутијама
за
ђубре.
064/303-28-94, Качарево.
(188637)
ТВ ПАНАСОНИК Е 72,
санио Е 54, одлично стање.
064/586-85-00.
(188633)

ПРОДАЈЕМ
шиваће
машине и ендлерицу с
три конца, повољно.
063/828-16-52. (188500)

ПРОДАЈЕМ
балирану
детелину. 062/634-112.
(188674)

ПРОДАЈЕМ фотељу од
еко-коже, повољно. Тел.
013/371-409. (188502)

МЕСНАТА прасад на продају. 063/314-454, 618908. (188690)
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КУПУЈЕМ: старе вешмашине, старе замзиваче,
старе фрижидере. Тел.
251-28-77, 060/180-2583. (188632)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, регале, гарнитуре,
витрине, комоде, сто +
шест столица, спаваћу
собу, комбиновани фрижидер, дечја колица,
телевизоре,
двоседе,
електрични шпорет, сто +
четири столице, ТА пећи,
машину за веш, суђе,
мост регале, тепихе...
разно. 063/107-78-66. (Ф)
ГУМЕ мишлен, летње,
зимске, продајем, 15
цоли.
064/179-31-08.
(188688)
ПРОДАЈЕМ шпорет алфа
плам, смедеревац, краљицу пећи, ТА, нафта пећ.
013/372-124. (188629)

КУПУЈЕМ
неисправне
веш-машине, шпорете,
фрижидере, замрзиваче,
бојлере, гвожђе. 061/28748-87. (188483)

ПРЕОСТАЛИ брикет, за
пећи, шпорете, парне
котлове, висококалоричан,
нема
пепела.
061/296-91-67. (извод)

ПРАСИЋИ, јагњићи, свиње, услужно клање, печење, Панчево. 064/290-5029,
060/037-11-96.
(188828)

ПРОДАЈЕМ врата (10
ком.) без штокова, фурнирана, мат офарбана,
увоз.
064/179-31-08.
(188826)

ПРОДАЈЕМ грејаче за ТА
пећи, цигле, остало,
повољно. 061/137-98-10.
(1188850)
ПРОДАЈЕМ пет акваријума,
оформљени,
ТВ
филипс Е 72, 100 херца.
Тел.
013/342-000,
060/628-05-29. (188867)
РЕГАЛИ, шпорети, ТА
пећи, сто + столице, вешмашине, тросед, судопера, комода и витрина,
ормани, кухиња, судопере, трпезаријски ормарић, дневни сточић, барсур столице, фрижидер,
уљани радијатор, косилица, баштенска столица.
064/155-38-13. (188859)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97, 371568. (188641)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
украсну живину (јапанке). Тел. 063/436-801.
(188667)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер 145 л, 180 л, 280 л,
замрзивач 260 л, висећи
елемнти, регал, лежајеви,
орман, трпезаријски сто
са столицама, бојлер 80 л,
ТВ. Тел. 063/861-82-66.
(188803)
НА ПРОДАЈУ собни бицикли, кревет за масажу.
064/152-08-90. (188830)

ПРОДАЈЕМ пећ, пуњач
акумулатора, блекендекер бушилицу. 062/88858-55. (188876)

ПРОДАЈЕМ
кукуруз,
јечам и жито, доносим на
кућну
адресу.
Тел.
064/129-45-43. (188734)
СТЕПЕНИШТА
храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда, монтирање.
063/732-82-16.
(188765)

КУПУЈЕМ половне кревете, регале, технику, комплет покућство у стану,
кући, добро очувано.
063/107-78-66. (Ф)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину, шпорет електрични, делове исправне.
Мића,
013/346-790,
064/129-73-60. (188810)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, акумулаторе, долазим на кућну
адресу. 061/206-26-24.
(188730)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, сушилице, шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(188900)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ
балирану
детелину и ротациону
косачицу. 064/319-30-88.
(188832)

КУПУЈЕМ
ТА
пећи,
исправне, неисправне.
064/366-57-87, 335-974.
(188877)

ПРОДАЈЕМ брачни кревет и душек, у одличном
стању.
063/702-83-19.
(188827)

КУПУЈЕМ перје старо,
ново, мењам за лио јастуке.
062/148-49-94.
(188885)

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

ХИТНО продајем викендицу с мало винограда и
воћа, 12 ари и 47 м2, стари виногради код Црепаје, 2.600 евра. 013/672279. (188475)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
плац у Улици Моше Пијаде, 8,5 ари. 064/290-4555. (ф)

КУЋА са две стамбене
јединице, Црепаја, хитно.
013/672-279. (188475)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, грађевинска дозвола,
плац 17 х 25 метара,
33.000 евра. 065/258-8777. (188685)

ПРОДАЈЕМ плац, башту,
14 ари, у Баваништу,
фронт 36 м. 063/878-4052. (188508)

НА ПРОДАЈУ викендица,
25 ари под воћем и два
ланца земље. 064/078-6906. (188694)

ПРОДАЈЕМ кућу у Горњем граду. Тел. 069/737479. (188519)

ЧЕТИРИ њиве у доловачком атару продајем.
Тел.
063/702-76-84.
(188695)

ПРОДАЈЕМ плац 40 ари
на парцели 9638/2, на
црепајском путу, код
Скробаре (Надина кривина).
063/258-986.
(187800)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локација, укњижено. 063/87951-40. (188682)
КУПУЈЕМ мотокултиватор с опремом или без,
купујем прекрупач-круњач.
063/739-76-72.
(188753)
АЛАТ, разни купујем,
мотокултиватор дизел,
тома винковић, ауто-приколицу, круњач оџаци.
064/144-36-03. (188806)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (188843)
КУПУЈЕМ старо, половно
покућство, стилски намештај,
белу
технику.
066/900-79-04. (188852)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу, на
Котежу 1. Тел. 062/19382-55, Тамара. (СМС)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 122
м2, 4,8 ари, две стамбене
јединице. 063/314-803.
(188169)

ПРОДАЈЕМ плац на Старом Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (188683)

ПРОДАЈЕМ кућу са 10
ари плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (187674)

ПРОДАЈЕМ кућу, 350 м2,
16 ари, плац, башта, 15
ари, и башта њива 17 ари.
Сефкерин. Све 25.000.
063/878-40-52. (188508)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, повољно, достава.
064/494-90-23.
(188885)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног клања, Новосељански пут
175-б.
064/303-28-68.
(188901)

ПРОДАЈЕМ бродић, 9 х
2,80, мотор меркур 40 кс.
060/312-90-00. (188724)

ОТКУПЉУЈЕМ неисправне веш-машине, фрижидере, замрзиваче, пећи и
гвожђе. 061/630-83-79,
064/158-44-02. (188550)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина,
достава,
монтирање,
гаранција. 063/182-08-95,
335-930. (188877)

УНИКО котао за ЦГ, 32
kW, још под гаранцијом.
063/704-86-32. (188884)

ПРОДАЈЕМ трајножарећу пећ. Тел. 013/341-731

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали
метални
отпад.
060/521-93-40. (188525)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (188620)

ПРОДАЈЕМ преостала
букова дрва. 063/822-9726,
063/767-31-42.
(188659)

ПРОДАЈЕМ индустријску
шиваћу машину, ибердек,
марке маузер с пет конаца.
063/801-27-15.
(188708)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, добро плаћам,
замена за лио јастуке.
062/974-14-04. (188521)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
алуминијум,
месинг,
бакар,
веш-машине,
замрзиваче, фрижидере и
остали метални отпади.
061/288-20-19. (188672)

КАВКАСКИ овчар, штенци снажног костура и
крупне главе. 060/444-5503. (188647)

ПРОДАЈЕМ чиеланске
веверице, два месеца, 500
динара комад. 064/88718-83. (188623)

КУПУЈЕМ старе вешмашине, фрижидере, бојлере, старе шпорете и
старо гвожђе, добро плаћам. Златко, 061/627-0654,
064/227-68-03.
(188520)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
обојене метале, долазим
на кућну адресу. 061/32204-94. (188725)

АЗИЈАТИ, штенци, крупни, медвеђе главе од веома оштрих родитеља.
060/444-55-01. (188647)

ПОВОЉНО: норвешки
радијатор ровекс, лустер
плафоњера, двокрилни
плакар, белгијски тепих,
оригинал штоф за мушка
одела. Тел. 063/869-3162. (188670)
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ПРОДАЈЕМ плац, 2,5 ари.
Тел.
063/749-55-08.
(188696)
МИСА, кућа 300 м2, два
улаза, ЦГ, 6 ари, 77.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (188631)
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ПОНУДА

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на
3
ара,
продајем/мењам. 063/768-9643. (188754)

АГЕНЦИЈА
„Мустанг”
продаје повољне куће у
селима.
331-341,
062/226-901. (188772)

КУЋА, Баваништански
пут, 112 м2, 10 ари,
42.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (188631)

ПРОДАЈЕМ кућу, 130 м2,
14
ари,
Војловица.
063/778-48-35. (188757)

ЦАРА Душана, улични
део куће, без улагања,
16.500 евра, власник.
063/716-65-46.

ЦЕНТАР, плац 10 ари,
фронт 22 метра. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(188631)

ПРОДАЈЕМ
обрадиву
земљу у Старчеву, три и
по ланца, у комаду. „Тина
РС”,
060/709-72-99.
(188761)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, звати после 16
сати. Тел. 064/280-22-80.
(188663)
БЛИЗУ центра за реконструкцију кућа на 3 ара,
54.000; Цара Лазара на
2,5 ари, 42.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(188704)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
на новој Миси, повољно,
може замена за стан.
060/393-71-84, 013/371747. (188764)
ХИТНО продајем плац у
Банатском Новом Селу,
15
ари,
повољно.
065/933-23-97. (188763)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, Старчево, 5 ари плаца, ЦГ, сређена за једноипособан, Тесла, ЦГ, лифт.
065/281-94-70. (188798)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову с помоћним објектима,
одмах усељива. 062/17694-86. (188817)
ПРОДАЈЕМ
спратну
кућу, Краљевачка, Котеж
2, Панчево. Тел. 063/537003. (188820)
ПРОДАЈЕМ
кућу.
064/488-38-39. (188839)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари.
062/379-430. (188866)
ПРОДАЈЕМ два плаца на
новој Миси код цркве.
063/232-086. (188844)
ПРОДАЈЕМ
воћњакбашту, крај Надела, 28
ари. Тел. 063/771-18-49.
(188849)
ПЛАЦ 5 и 10 ари, грађевински, стара Миса.
062/830-85-42. (188896)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена градња, 13 ари. 064/921-0157. (188715)
ПРОДАЈЕМ пола куће у
центру, гарсоњера и двособан, може и одвојено.
343-390, 060/434-45-01.
(188729)

КУЋА код старе „Утве”,
70 м2, комплет сређена,
ПВЦ, 30.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(188766)
ПРОДАЈЕМ кућу, 64 м2,
на 3,6 ари, ЕГ, паркети,
одмах усељива. 063/70952-64. (188767)

КУЋА, Тесла, две стамбене јединице комплетно
сређена, 4 ара, може
замена. 064/218-15-72.
(188890)
ПЛАЦ, 4 ара, продајем
код Стоваришта „Тмушић”, нова Миса. Тел.
064/959-42-79. (188892)
20 АРИ, Караула, вода,
струја, започет темељ,
легализована,
40.000.
061/187-99-87. (188888)

ПЛАЦ, 18 ари, Баваништански пут с укњиженим објектом, струја,
вода.
064/651-16-86.
(188727)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
1/V,
ЦГ,
укњижен.
060/415-52-05. (186071)
ТЕСЛА, трособан с грејањем, 80 м2, с терасама,
усељив. 063/770-45-55,
013/331-079. (186514)
КОД Болнице продајем/мењам три мање гарсоњере за трособан.
065/353-07-57. (187398)

ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран трособан стан,
64 + 6 м2 тераса, храстов
паркет, ПВЦ столарија с
ролетнама, насеље Стрелиште код вртића и школе, 36.500 евра. 069/21441-49. (187432)

СТАНОВИ, 40 м2, 15.500,
16.500, 55 м2, 22.500,
Миса.
063/377-835.
(187667)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар, трећи спрат, ЦГ, изузетна локација, власник.
062/112-63-25. (187896)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар распоред, интересантан, власник.
062/112-63-25.
(187896)
СОДАРА, 38 м2, једнособан, ЦГ, одржаван, власник.
060/555-25-42.
(188163)
ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ
кућу с два стана, плацем с
воћем. 064/066-78-43.
(188177)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Стрелиште, 40 м2, ВП, ЦГ,
власник, 24.000 евра,
договор. 063/774-27-26.
(188304)
НОВ стан, 65 м2, и гаражу
у
Таковској
улици.
063/342-220, 063/701-1977. (188036)
СОДАРА, трособан стан,
ПВЦ, реновиран, 71 м2,
власник.
063/325-916.
(188398)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевинског плаца. Тел. 064/66589-64,
064/549-08-78.
(188726)

ГАРСОЊЕРА, центар, 18
м2, ЦГ, власник. Звати
после 16 сати. 063/697360. (188571)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново, 7 ари, 70 м2, хитно.
064/317-91-30, „Ковачевић”. (188736)

ПРОДАЈЕМ повољно двоипособан стан у приземљу, центар Котежа 2.
060/447-44-80. (188497)

СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА, кућа 100 м до улице,
5 ари, 9.000 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (188728)

ПРОДАЈЕМ стан, 37 м ,
центар, хитно, власник.
065/408-57-09. (188537)

УЛИЧНИ део куће, Ослобођења, 60 м2, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(188728)

МЕЊАМ стан у Београду,
0,5, 34 м2, нов, усељив,
укњижен, за локал у Панчеву. Тел. 060/333-94-59.
(188549)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари, 57.000, 90 м2, 3 ара,
67.000. „Гоца”, 063/89977-00. (188728)
2

ЈАБУЧКИ пут, кућа 61 м ,
двособна, може поткровље, 7,2 ара, 28.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(188748)
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2

ЈЕДНОСОБНИ, Котеж,
ЦГ, I, 23.000, Тесла, ТА,
23.000, центар, 24.500.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (188676)
КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, други спрат. 060/343-11-50.
(188683)
ХИТНО продајем/мењам
за мањи трособан, Котеж
1, 88 м2. 069/339-29-90.
(188689)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, трособна,
18.500. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(188772
СТАРЧЕВО, двособна, 88
м2, 9,3 ара, 24.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (188772)

КУЋА, 500 м2, десет соба,
три купатила, 14 ари плаца, 1/1, погодно за етноресторан, код бувљака,
Рибарска, 65.000 евра.
Тел.
061/187-99-87.
(188888)
КУЋА, 120 м2 + локал,
фризерски салон, Светог
Саве 141, 40.000 евра,
1/1.
061/187-99-87.
(188888)
НОВОГРАДЊА, продајем
стан од 45 м2, добра позиција, део може у компензацији.
062/443-367.
(1889)

ДВОСОБАН стан у центру
Иланџе
с
гаражом.
063/191-24-77. (188576)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
кућу на Јабучком путу,
преко
„Пивашевића”.
065/219-14-22. (188588)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража. 064/938-4199. (188602)

ПОНУДА

Ш. ЦЕНТАР, лепа дворишна гарсоњера, 23, усељива, 12.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(188676)

ЦЕНТАР, стан 30 квадрата, хитно. 060/311-29-64.
(СМС)

СОДАРА, једноипособан,
одличан, тераса, усељив,
27.000, договор. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(188676)

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

ДВОСОБНИ:
Тесла,
30.000, Котеж, 32.000,
Стрелиште,
26.000,
Зеленгора,
24.500.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (188676)

СТАНОВИ

СВЕТОЗАРА Милетића,
једнособан, I, 32 м2,
24.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (188634)

ЦЕНТАР, двособан, 56,
39.000, трособан, 66,
35.000, Котеж 2, Стрелиште, Тесла, двособни,
30.000, једноипособан
23.000. „Јанковић”, 348025. (188656)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
укњижен, 25.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(188634)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, V,
38.500 и двособан, I, ТА,
договор. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (188703)

Н. МИСА, новија зграда,
трособан,
II
спрат,
37.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (188634)

СОДАРА, ТА, двособан, IV,
27.000 и једнособан, III,
23.500. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (188703)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, без посредника.
Тел.
064/324-07-87.
(188657)

ДВОРИШНИ, близу центра,
одлични, договор; Котеж 2,
ВП, ЦГ, мањи двособан,
24.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (188703)

СОДАРА четворособан
стан, 83 м2, два мокра
чвора, Улица Доситеја
Обрадовића 13, власник.
064/213-97-92. (188633)
ПРОДАЈЕМ
трособан
стан, Содара, 75 м2, I
спрат, ЦГ, може замена
за мањи једнособан/једноипособан, Котеж 1.
064/616-47-67. (188632)
СОДАРА, двособан, 57 м2,
III,
ЦГ.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (188634)
ЦЕНТАР, ново, дуплекс,
110 м2, ЦГ, 65.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(188634)
2

Ж. ЗРЕЊАНИНА, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 38.000, договор.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (188772)

КОТЕЖ 1, једнособан, 33
м2, ЦГ, 24.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (188634)

СОДАРА, трособан, 83 м ,
ЦГ, лифт, 48.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(188634)
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ПОНУДА

ТЕСЛА, двоипособан, V,
ЦГ, 64 + Т, леп распоред,
35.000.
„Мустанг”,
069/226-66-58. (188796)

ГАРСОЊЕРА, центар, 16
м2, 11.000, као стан или
канцеларија. 063/165-2254. (188711)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
стан, 57, VII, ЦГ, 27.000,
договор. 064/617-80-88.
(188840)

ПРОДАЈЕМ стан, 66 м2,
на Стрелишту код базена.
Тел.
064/150-85-24.
(188720)

ТРОСОБАН стан на продају, хитно, 32.000 евра,
без посредника. 063/83791-30. (188846)

СТАНОВИ

КОПАОНИК, продајем
апартмане у сивој фази,
може замена. 060/31290-00. (188724)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, нов, ПВЦ столарија, ЦГ на струју, цена по
договору. 065/811-48-11.
(188727)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двособан, 29.500, трособан,
80 м2, 37.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (188728)
ЦЕНТАР, 115 м2, петособан,
66.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (188728)

ТЕСЛА, двоипособан, 64
м2, V, лифт, ЦГ, тераса,
35.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(188772)

ЗЕЛЕНГОРА: мањи двособан, ТА, II, укњижен,
22.000. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(188794)

ЦЕНТАР, улични део
куће, 67 м2, реновиран,
33.000. „Гоца”, 063/89977-00. (188728)

СТРОГИ центар: гарсоњера, III, TA, зграда поред
Музеја, 20.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(188794)

ГАРСОЊЕРА, дуплекс, 12
м2 + 8, центар. „Јуричан”,
346-737. (188739)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, трособан, сређен, ПВЦ, III,
ЕГ. 064/317-91-30, „Ковачевић”. (188736)
ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
двособан, I, ЦГ и једнособан, 35 м2. „Ковачевић”,
064/317-91-30. (188736)

ЦЕНТАР, једноипособан,
нов,
екстра
сређен.
065/811-48-11. (188727)
ЦЕНТАР, двоипособан,
60 м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија. 065/811-48-11.
(188727)
ЦЕНТАР, троипособан,
88 м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија. 065/811-48-11.
(188727)
ТЕСЛА, станови у изградњи разних структура.
065/811-48-11. (188727)
2

МИСА 37 м , 18.000 евра,
једноипособан, 48 м2,
двособан, 27.000, 100 м2,
комфоран,
трособан,
43.500. „Гоца”, 063/89977-00. (188728)

СОДАРА, двособан, 56 м ,
VI, ЦГ, тераса, 28.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (188772)

ХИТНО, најлепши, најповољнији, трособан, Котеж
2, 72 м2, III, мирна страна,
43.000.
„Кров”,
060/683-10-64. (188747)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, тераса, ВП, 26.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (188772)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
м2, IV, без лифта, власник.
063/770-45-55,
013/331-079. (188752)
ТЕСЛА, 40, ТА, једноипособан, 22.000, гарсоњера,
ЦГ, 18.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (188761)
СТРЕЛИШТЕ, 41 м2, једноипособан, ВП, ЦГ,
23.000, договор. „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(188766)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, двособан, VI, ЦГ, усељив,
28.000. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(188766)

МИСА, 90 м2, трособан,
леп, 33.000, 40 м2, двособан,
20.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (188728)
ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
25.500, трособан, 74 м2,
43.000. „Гоца”, 063/89977-00. (188728)
КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан, реновиран, 48.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(188728)
КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан, изворно очуван,
43.500. „Гоца”, 063/89977-00. (188728)

2

2

СВЕТОГ Саве, 85 м , новоградња, једнособан, 54 м2,
паркинг,
гас,
лукс.
065/372-37-50, 063/309535. (188776)

КОТЕЖ 2, 60 м2, ВП, ЦГ,
усељив, 30.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(188766)
СОДАРА, 71 м2, трособан,
комплет сређен, ПВЦ,
усељив, Х, ЦГ, 43.000,
договор. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(188766)
КОТЕЖ 2, 80 м2, трособан, III, ЦГ, 43.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (188766)

МАРГИТА: трособан, 62
м2, новоградња, I спрат,
гас, 43.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(188794)

НОВ, неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 + 12
м2, галерија, дуплекс, једнособан + галерија, леп и
миран крај, најквалитетнија зграда, IV, нема
лифт, 17.500, без посредника.
065/567-56-78.
(188788)

ПРОДАЈЕМ једнособан
на Тесли, ЦГ, лифт, хитно, 20.000 евра. „Весна
2”,
066/937-10-13.
(188798)

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, једнособан,
47,70, лукс, гас, паркинг,
приземље. Тел. 065/37237-50,
063/309-535.
(188776)

ТРОСОБНИ: Стрелиште
42.000, Котеж 2 44.000,
центар 45.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(188794)
СОДАРА: двособан, 55 м2,
ЦГ, паркети, тераса, VII,
30.000,
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (188794)

ТЕСЛА, 35 м2, једнособан,
Х, ЦГ, 18.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(188766)

СТРЕЛИШТЕ: почетак,
двособан, 54 м2, ВП, тераса, укњижен, 29.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (188794)

ШИРИ центар, дворишни, реновиран, 38 м2,
двособан,
15.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (188772)

СТРЕЛИШТЕ: двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и 52
м2, IV, ТА, 22.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (188794)

ЦЕНТАР, нов, укњижен
стан, 37 м2 + галерија 15
м2, власник. 063/208-352.
(188905)
ЦЕНТАР, нова гарсоњера,
24 м2, укњижено, власник.
063/360-584. (188905)
ШИРИ центар, ПР, нов, 34,
26.500; Горњи град, ПР,
нов, 18.500. 063/744-28-66.
„Милка М” (188899)

НОВА Миса, двоипособан, I, 72 м2, ЦГ, 37.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (188868)
КОТЕЖ 1, гарсоњере,
ВПР, III, ЦГ, 29 м2,
17.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(188868)
ТЕСЛА, једноипособан,
34 м2, IV, новији, добар,
21.000.
„Мустанг”,
069/226-66-58. (188796)
КОТЕЖ 2, ВП, једноипособан, 36 м2, сређен, тераса, 26.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (188796)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру, без
грејања. 062/811-08-13.
(188503)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
непосредна близина станице „беовоза”, 50 м2, I
спрат, ЦГ. 064/208-13-63.
(и)

ИЗДАЈЕМ
једнособан,
намештен,
комфоран
стан у згради, у центру
Стрелишта, кабловска,
интернет. 063/878-40-52.
(188508)
НАМЕШТЕНА гарсоњера
за самца или самицу.
064/866-21-13. (188513)

СТРЕЛИШТЕ, ПР, 28 +
тераса, 19.000; 7. јула,
кућица,
36,
19.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (188899)

ДВОРИШНИ стан, 30 м2,
у Браће Јовановића, код
школе, ТА, цена по договору.
064/076-86-67.
(188507)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

СТАН на продају, договор.
064/130-27-34.
(188805)

ЦЕНТАР, двособан, II, 46
м2, ТА, са стварима,
32.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(188868)

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

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, нова Миса, 120
евра. 064/665-86-21, 366266. (188516)

КУПУЈЕМ
станове,
исплата одмах. 064/31791-30. (188736)

КОТЕЖ 1, двособан, IV,
ЦГ, 56 м2, 32.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (188868)

У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену
гарсоњеру,
самцу.
069/353-07-57. (188495)

КОТЕЖ 1, 19 м2, ЦГ,
10.500; самачки, II, 16 м2,
14.500. 063/744-28-66,
„Милка М”. (188899)

КУПУЈЕМ двособан стан,
центар, први или други
спрат, без посредника.
062/896-76-45. (188673)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, VI, ЦГ, 28.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (188868)

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

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине, све
локације, брза реализација. 063/744-28-66. (188899)

ПРОДАЈЕМ леп двоипособан, Тесла, ЦГ, лифт,
хитно.
„Весна
2”,
066/937-10-13. (188798)

ТЕСЛА, једнособан, ВПР,
41 м2, ТА, ПВЦ, 23.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (188868)

НОВОГРАДЊА,
локал
42,15 м2, Светог Саве 85,
продаја, повољно. Тел.
065/372-37-50, 063/309535. (188776)

ПРОДАЈЕМ
стан,
дуплекс, 65 м2, „Куткова”
зграда, у Лава Толстоја.
060/687-26-90. (188883)

КУПУЈЕМ двособан стан,
ВП, I, II, спрат, без грејања.
064/243-88-06. (188531)

СТАН, Котеж 2, 37 м2, V
спрат, веома леп, 24.000
евра. 060/676-65-21.

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве, лукс, замена за
плац у граду, повољно.
Тел.
065/372-37-50,
063/309-535. (188776)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан од 59 м2, у
киндер згради. 063/10294-45. (188887)

КУПУЈЕМ стан или кућу
до 22.000 евра, без
посредника. 063/281-891.
(188392)

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, дуплекс, 49,70 +
25, лукс, паркинг, гас,
паркет,
енергетски,
повољно. Тел. 065/372-3750, 063/309-535. (188776)

ТЕСЛА, 30 м2, једнособан,
сређен, VII, ЦГ, 20.000,
договор. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(188766)
КОТЕЖ 1, 40 м2, једноипособан, IV, ЦГ, 22.000,
договор. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(188766)

ЦЕНТАР, 41 м2, једноипособан, нов, 28.000, 50 м2,
двособан, намештен, нов,
35.000. „Гоца”, 063/89977-00. (188728)

МИСА, новији, једнособан, 34 м2, тераса, укњижен, 23.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(188772)

ВОЈВОЂАНСКИ булевар,
1,5, 41 м2, VII, тераса,
власник, 22.000. 064/22010-92. (188740)

СТРОГИ центар прелеп,
двособан, све реновирано, 52 м2, III, ЦГ, 41.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(188747)

ЦЕНТАР: једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња, 27.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(188794)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
самачком. 064/351-18-78.
(188572)

ЦЕНТАР, једнособан, ЦГ.
Тел. 064/267-49-72, звати
после 17 сати. (18837)
ИЗДАЈЕМ комфоран једносипособан, намештен,
дворишни, почетак Маргите,
АДСЛ,
ИПТВ.
064/313-89-72. (188128)
ИЗДАЈЕМ повољно стан у
кући, ЦГ, Стрелиште,
близу „беовоза”. 063/219532,
013/361-872.
(188476)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 м2,
ненамештен, Стрелиште,
депозит
обавезан.
064/226-67-31, 251-9603. (188543)
ИЗДАЈЕМ стан, једноипособан, Тесла, зграда,
ненамештен. Тел. 231-5600,
065/468-76-27.
(188551)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
полунамештен стан, ЦГ,
клима, застакљена тераса. 063/709-53-13, 362041. (188565)

КОТЕЖ 2, издајем двособан ненамештен стан, VI
спрат.
064/823-88-59.
(188)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
полунамештен стан, на
Миси.
064/274-00-63,
371-077. (188577)

ИЗДАЈЕМ
намештену
собу самцу, с грејањем,
купатило, кухиња, Миса.
060/444-76-83. (188490)

СТАН, нова Миса, 50 м2,
ненамештен, ЦГ, КТВ,
интернет,
повољно.
062/196-39-47. (188578)

НАМЕШТЕН, једноипособан стан, Котеж 1, 45
м2, 130 евра. 301-165.
(188491)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру на Котежу 1,
30 м2, ЦГ. Тел. 064/07206-92. (И)
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ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ кућу с двориштем у Качареву, на дужи
период. 064/186-97-56.
(188773)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
Стрелишта, ненамештен,
ЦГ, повољно. 063/225714. (188586)

ЈЕДНОСОБАН, намештен
стан на Тесли, издаје се,
ТА грејање. Тел. 064/21430-86. (188778)

ИЗДАЈЕМ мањи, једнособан, намештен стан, 80
евра. Максима Горког 96.
Тел.
060/517-82-53.
(188584)

ТЕСЛА, код „Авива”,
издајем двособан стан,
екстра. 069/235-34-96.
(188782)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
намештену, центар, грејање ТА. 061/131-79-04.
(188784)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Тесли, клима,
телефон, ТА пећ, одмах
усељив. 064/212-51-83.
(188591)
ИЗДАЈЕМ собу. 064/90151-53. (188614)
ИЗДАЈЕМ комплет намештен стан, Тесла, близу
„Авив парка”. 062/600365. (188600)
ИЗДАЈЕМ целу кућу или
одвојено по спратовима,
становима (Синђелићева).
063/372-124.
(188629)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
64 м2, Котеж 2, повољно,
договор. 069/306-19-46.
(188653)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
једноипособан, празан,
ТА, зграда, на дуже. Тел.
060/095-83-05. (188706)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру. Тел. 064/32407-87. (188657)

ИЗДАЈЕМ стан с грејањем, клима, комплетно
намештен. 063/808-4063,
061/613-39-13,
064/452-42-70. (188712)

ИЗДАЈЕМ стан, 44 м2,
Котеж 1, ЦГ, I спрат, комплет опремљен. 064/01481-24. (188660)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двоипособан стан, 63 м2,
на Содари. Тел. 063/87619-81. (188615)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Содари, са ЦГ, у
одличном
стању.
063/634-291. (188617)
СТАН, двособан, намештен, у кући, приземље,
тераса, башта, мирно,
Котеж 1. 061/225-16-43.
(188618)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
54 м2, први спрат, намештен, ЦГ, МЗ центар.
064/700-38-21. (188624)
ИЗДАЈЕМ самици намештен двориштни стан,
соба, кухиња, купатило,
60 евра, Тесла. 064/11070-71. (188639)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, Панчево, Ж.
Зрењанина
120-б.
063/725-23-43. (188643)
ИЗДАЈЕМ стан, мања
кућа у дворишту, посебно, Рибарска улица 110,
Панчево. Тел. 060/33770-46. (188652)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан на Стрелишту, близу „Авива” и
„беовоза”, од 1. фебруара
2015.
060/745-06-34.
(188718)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж 2,
ЦГ, на дуже, повољно.
060/633-13-00. (188698)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у центру.
064/154-95-65. (188661)
ИЗДАЈЕМ стан у А. Максимовића. 064/866-22-54.
(188669)
КОТЕЖ 2, празан, двособан стан, лифт, грејање,
телефон. 063/765-84-50.
(188671)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, ЦГ, опремљен, ученицима, самцима, близу
аутобуске
станице.
062/824-50-38. (188674)
БРАЧНОМ пару или двема девојкама издајем
двособан намештен стан
од 10. фебруара, центар.
063/860-56-27. (188675)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли. Тел. 064/28808-80. (188642)

21

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан, ЦГ, на
Тесли преко пута „Авива”. Тел. 064/222-79-69.
(188679)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, 25 м2, ЦГ, телефон,
тераса, Тесла. 064/14088-36. (188687)
ИЗДАЈЕМ кућу брачном
пару на дуже. 064/98621-74. (188700)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
једноипособан, ЦГ, намештен,
реновиран.
063/436-67-78. (188735)

ИЗДАЈЕМ
намештену
кућу
у
Војловици.
064/928-90-38, 062/16767-69. (188786)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, 27 м2, центар. Тел.
063/831-48-74. (188787)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Содари. Звати
после 16 сати, 064/11108-68. (188816)
ТЕСЛА, изнад „Љубичева”, двособан, ПВЦ, IV
спрат, лифт, празан с
кухињским елементима,
кабловска, подрум, ЦГ,
140 евра. После 18 сати,
063/891-56-14. (188818)
СОДАРА, издајем једнособан стан, 35 м2, ЦГ, III,
лифт.
063/827-23-65,
013/632-046. (188808)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан.
013/341-571,
065/440-97-00. (188800)

ПОТРЕБАН за изнајмљивање стан, део куће,
локал, око 60 м2. 063/84741-62. (188739)
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ИЗДАЈЕМ кућу, 65 м , с
двориштем,
„Утвина”
колонија,
Стрелиште.
063/816-77-96. (188869)

ИЗДАЈЕМ
једнособан,
нов, намештен, у центру.
062/524-746. (188740)

ИЗДАЈЕМ самици малу
дворишну гарсоњеру у
најужем центру, 10.000
динара са свим рачунима
и грејањем. 065/520-5300. (188895)

ИЗДАЈЕМ празан, двособан стан у центру, зграда,
грејање, други спрат. Тел.
064/372-87-42. (188741)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан женској особи,
повољно. 064/942-89-29.
(188742)
СТАН, једнособан, са централним грејањем, 27 м2,
полунамештен, за издавање.
063/816-04-93.
(188750)
ИЗДАЈЕМ собу с употребом кухиње и купатила.
064/850-70-33. (188769)
ПРАЗАН двособан стан за
издавање на дужи период,
Стрелиште. 064/267-4505,
061/286-41-00.
(188771)

ИЗДАЈЕМ на дужи период једноипособан стан на
Стрелишту код амбуланте. Тел. 065/376-36-39.
(188874)

ИЗДАЈЕМ
намештену
собу с употребом купатила
самцу,
самици.
064/130-36-02. (188833)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан у центру града, СББ
кабловска и ТА пећ.
064/420-62-71. (188831)
ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли,
спрат, све ново, намештено,
етажно
грејање.
064/549-72-05. (188835)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Тесли.
066/355-926. (188836)
ИЗДАЈЕМ стан, 45 м2, на
Котежу 2. 060/404-91-70.
(Р)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран, ненамештен стан
у згради, насеље Зеленгора.
063/872-31-99.
(188823)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце. 064/305-7301. (1888852)
ИЗНАЈМЉУЈЕ се једнособан стан у центру, 55 м2,
намештен,
грејање,
интернет,
кабловска.
063/211-115. (188855)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, комплет намештен,
ТА, IPTV, I спрат, Немањина 8. 063/436-828.
(188865)
ИЗДАЈЕ се стан, 50 м2 и
локал 38 м2, Цара Душана
38.
062/886-56-07,
013/351-477. (188864)
ИЗДАЈЕМ нову намештену гарсоњеру и двособан
стан,
шири
центар.
064/489-65-50. (188879)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, ТА, код хотела
„Тамиш”,
70
евра.
064/122-48-07. (188897)
ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
2, двоипособан, други
спрат,
намештен.
069/100-80-86. (188889)

ИЗДАЈЕМ двоипособан,
потпуно намештен стан у
ширем центру, без централног грејања, на трећем спрату, одмах усељив.
069/193-56-45.
(188882)

ИЗДАЈЕМ простор погодан за тиху пословну
делатност. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (188544)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
Његошева, шеталиште,
два излога, 60 м2.
063/745-64-26. (188554)

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

ЛОКАЛ, 28 м2, у Његошевој, издаје се. Тел.
064/427-54-49. (188560)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
Моше Пијаде 4. 063/313944. (187272)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
ауто-лимарску радионицу с каналом, мокрим
чвором. Моше Пијаде 99,
063/749-58-33. (188553)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, 40 м2, на прометном месту, Ул. Димитрија
Туцовића. Тел. 063/86740-25,
063/889-93-11.
(188226)

КИОСК штампе, 7.700,
аларм, фастфуд киоск
11.500, продајем/мењам.
063/700-38-51. (188547)

ЛОКАЛ за издавање, 23
м2, близу пијаце, Л. Толстоја, телефон, грејање.
333-058. (188606)
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ЛОКАЛИ

ПОСАО
ПОНУДА

ОГЛАСИ

УВОЂЕЊЕ хасап стандарда. 063/351-709. (188848)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, грејање, клима,
телефон и у Карађорђевој,
повољно.
Тел.
063/173-64-93. (188610)

ПОТРЕБНИ радници с
искуством
перионици
„Пионир”. Јавити се на
број
069/108-06-54.
(188094)

ПИЦЕРИЈИ „New York
Slice” потребни возачи с
искуством у достави и
пица-мајстори. Доћи лично у петак, 30. јануара, у
18 сати, у Скопску 17.
(188872)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКИ простор издајем, 70
м 2.
064/158-01-53,
064/807-57-01. (188621)

ПЕКАР потребан и бурегџија.
064/403-51-32.
(188439)

ПОТРЕБНА конобарица
за рад у кафићу. 060/36222-21.

ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. 064/503-6875. (Р)
ПОТРЕБНА конобарица,
бифе „Бољи живот”.
065/908-13-18. (188529)

ИЗДАЈЕМ локал између
аутобуске станице и пијаце, погодан за пекару.
063/372-124. (188629)
СТРОГИ центар, 14 м2,
локал + лепо двориште,
издајем.
063/240-817.
(188631)

АУТО-МЕХАНИЧАР,
ремонт мотора, кочница,
замена ламеле, тражи
посао.
065/684-33-31.
(188570)

ЦЕНТАР, издајем локал,
55 м2, с великим излогом,
интернет,
паркинг.
062/830-10-73. (188677)
ПРОДАЈЕМ локал, 26 м2,
у центру, замена плац
или кућа. 060/312-90-00.
(188724)

РАДИМ хладну депилацију лица, руку и ногу.
061/675-54-94. (188587)

АЛУ и ПВЦ столарија,
венецијанери, ролетне,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (188596)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
20
година
искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (188603)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ
енглеског,
немачког и српског, преводи.
064/486-05-98.
(СМС)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора, ТВ и сателитске антене, монтирање.
064/866-20-70. (188527)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптација купатила, сервис, одмах, повољно. 377930,
064/586-85-39.
(188608)

ПОПРАВКЕ, све врсте
ситних поправки, столарија, браварија, санитарија. Слободан, 063/86580-74. (188528)

ИЗДАЈЕМ локал, 20 м2, у
Немањиној 8. 063/85393-29. (188669)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 120 м2, Мите Топаловића 10 (код Социјалног).
063/278-151.
(188681)
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ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
машински сечемо влажне
зидове, дајемо гаранцију.
060/691-01-13. (188533)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. 063/80007-94. (188613)
ПОТРЕБНЕ четири раднице за рад у продавницама воћа и поврћа и на
Зеленој пијаци с искуством. Тел. 063/862-1147. (188636)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (187405)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са
искуством. 062/801-9758. (187433)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА
пећи, индикатора, инсталација. Мића, 064/31044-88. (187526)
МАСАЖА, физотерапија,
киропрактика. 064/45870-12, Неша. (187619)

ЕНГЛЕСКИ, српски и географија, припрема за
пријемни. Тел. 343-749.
(188539)
ПРЕВОЗ, селидбе свих
врста комбијем. 069/63083-79,
064/158-44-02.
(188550)

ПОВОЉНО
продајем
киоск на Аутобуској станици, рено лагуну, фијат
темпра караван. 061/15626-00.
(188762)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра
Бојовића
19.
063/314-803. (188767)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице, велики излог, тенда, клима,
решетка, 20 м2. 064/19949-96. (188775)
ИЗДАЈЕМ локал, може
све намене, близу бувљака, 70 м2, цена повољна.
064/137-47-89. (1888829)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, локација
одлична. Тел. 063/74852-50. (1888)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, шпорете, бојлере, климе, поправљамо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(188802)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, пријемни, месечно
плаћање, професор. Центар,
013/353-569,
066/405-336, 061/603-9494. (188599)

КЕРАМИЧАР поставља
све врсте керамичких
плочица, тражим посао.
063/668-451. (188559)

СРЕЂУЈЕМ станове, локале, канцеларије и чувам
децу, одговорно и повољно.
060/089-99-83.
(188678)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
одгушења купатила, адаптације, поправке, замене,
одмах. 331-657, 064/49577-59. (188566)

ДРВОСЕЧА исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (188685)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
путника 8 + 1, најповољније. 064/538-65-36. (Р)
ДУБИНСКО прање намештаја са керхер машинама, цена 400 динара по
седишту. 060/517-93-00.
(188827)
ПОТРЕБНИ дипломирана медицинска сестра за
бригу о старијој особи,
пуно
радно
време.
063/388-331. (188799)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
локал, 29 м2, у киндер
згради. 063/102-94-45.
(188887)

ПОТРЕБНЕ женске особе
од 30 до 45 година за рад,
обавезан си-ви, пријаве
на email адресу dominofp@yahoo.com и позивом на бројеве 064/64530-95, 064/645-30-96, од
10 до 16 сати.

ИЗДАЈЕ се пословни простор на Котежу 2 (фризерски салон), 30 м2.
064/134-62-62.

ФРИЗЕРСКОМ
салону
„Биса” потребан фризер с
искуством. Тел. 061/13008-43. (188834)

ПРОФЕСОРКА српског,
припрема за вишу оцену,
пријемни испит. Тел. 301085,
064/131-59-56.
(188498)

ПЕДАНТНО радим финалне грађевинске радове,
гипс, керамику, моловање,
фасаде.
Слободан,
062/178-90-24. (188568)

СЕРВИС рачунара и лаптопа, инсталација програма по жељи, излазак на
терен, најповољније, тражим посао. 064/854-9673. (188507)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња
нове
инсталације,
машинска
одгушења,
санитарија. 062/382-394.
(188583)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел.
251-19-81,
063/852-22-43. (188510)

ПОУЗДАН
керамичар
изводи све врсте керамичарских радова, повољно,
квалитетно.
Горан,
066/976-89-46. (188580)

СЕЧЕМ и цепам дрва,
повољно. 064/271-56-57,
063/767-31-42. (188659)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75.
(188639)
СПРЕМАЊЕ:
станова,
кућа, пословног простора, помоћ у кући. Тел.
251-28-97, 061/366-6565. (188642)
ДУБИНСКО
прање
меблираног намештаја,
тепиха, душека, унутрашњости
аутомобила.
060/361-47-41, Наташа.
(188648)
МАЛТЕРИСАЊЕ, реновирање кровова, зидање,
бетонирање, извлачење
кошуљице, гаранција квалитета. 063/865-80-49.
(188655)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плејстејшена 4 , конзоле,
ПС 4, забавите се.
064/914-79-81. (187003)
ИЗДАЈЕМ локал код
Машинске
школе.
060/707-44-04. (188707)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (188635)

СИТНИЦЕ по кући, замена утичница, прекидача,
уградња лустера, гарнишни, вирбле, бојлери,
типловање, браве и друго,
долазим, тражим посао.
064/956-02-29. (188692)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе, капије, веранде, ограде, гараже, тражим посао.
Тел. 312-408, 064/926-5943. (188666)
КЕРАМИКА,
водовод,
квалитетно,
поуздано,
повољно. 063/318-780.
(188714)

ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ радови. 062/726272. (188759)
РАЗНЕ
физикалије
радим: чишћење снега,
селидбе, обијање плочица, све остало. 065/60005-30. (188774)
СТАРОЈ, тешко покретној
особи нудим помоћ,
озбиљна, с искуством.
Тел.
061/289-76-84.
(188777)
ОДГОВОРНА жена чувала би децу или старију
особу.
064/928-90-38,
062/167-67-69. (188786)
НЕГОВАТЕЉИЦА негује
стара, болесна, непокретна лица на сат, потреби.
060/366-63-69. (188791)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (188800)
СВЕ врсте физикалија,
утовар, истовар робе, сечење, цепање дрва, копање,
кошење, чишћење тавана,
шупа, подрума и слично.
Дејан,
013/341-571,
065/440-97-00. (188800)
НЕГОВАЛА бих старију
госпођу и обављала кућне
послове. 064/214-30-84.
(188810)
ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(188812)

РАДИМО све физичке
послове: рушење кућа,
утовар шута, робе, обарање стабала, одношење
непотребних
ствари.
060/035-47-40, 064/12269-78. (188739)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (188732)

КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
керамичких
плочица,
повољно. 063/744-08-24.
(188831)
ПОВОЉНО: гипсарскомолерски радови, равнајући слојеви, материсање.
061/310-79-58, 061/303-3098, 013/414-319. (188861)
СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312408,
064/926-59-43.
(188847)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, крчење, кошење,
фрезирање
баште.
064/196-17-32. (188738)

СВАКОГ дана после 12
сати чувала бих старију
особу или дете. 062/88099-26. (188616)

СРПСКИ, часови, припрема пријемних за средње школе и факултете.
064/462-37-64. (188749)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, адаптације, плаћање
чековима
на
рате.
063/893-39-94. (188879)

ПИЦА мајстор или радница у пекари, тражим
посао на печењу или у
продаји. 064/887-18-83.
(188623)

ДУБИНСКО прање тепиха и мебл намештаја,
кирбијем. 063/755-76-98.
(188760)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, повољно,
брзо и чисто. 064/265-9421,
061/636-36-48.
(188894)

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

Четвртак,29.јануар 2015.
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, изолација,
гипс, веома повољно.
013/372-247, 060/037-2247. (188886)
КОЗМЕТИЧАРСКЕ услуге
на позив. 060/366-00-63.
(188903)
ЕНГЛЕСКИ, италијански,
латински, часови, превођење. 063/730-69-06.

УСЛУГЕ

НОВО, ново, ново пик-ап
превоз, акција овог месеца, тура у локалу 700
динара, ваш „Бомбончић”,
Борис превоз. 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. (186883)
СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, комплетна услуга
селидбе камионима 3, 5 и
7 т, комбијем 2 т, с радницима или без њих, у свим
правцима, плаћање могуће чековима 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)
СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој
жељи, за фирме специјали попусти, бесплатан
долазак и процена посла.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)

СЕЛИДБЕ Борис, комби 2
тоне, камиони 3 до 7
тона, утоварна рампа, са
или без радника. Гаранција за безбедност вашег
намештаја,
могућност
складиштења
ствари.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)
СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата,
за вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком
из новина, попуст на све
селидбе и превозе 10
одсто.
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, комбијима, екипа радника,
монтирање/демонтирање, паковање ствари,
кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (186883)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (177371)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (186709)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације,
адаптације,
замене, поправке. 331657,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (188566)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477. (187245)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације,
адаптације
воде, батерије, вентиле,
све за воду, пензионерима попуст, 0–24, долазимо
одмах.
348-139,
064/151-82-64, 064/49344-63,
063/811-74-89.
(188552)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-74-50,
Славиша. (187271)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Aсqua”,
062/532-346. (187440)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (187633)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља вешмашине, фрижидере, бојлере, шпорете, пећи,
електроинсталације.
060/180-02-83, 013/25128-97. (187711)
РАДИМО зидање, бетонирање,
малтерисање,
оправка старих кровова,
разне изолације, пресецање влаге. 013/664-491,
063/162-53-89. (188048)
СЕРВИС телевизора, ТВ
антена, осталих електроуређаја, продаја половних телевизора. Дејан,
063/800-01-96. (188515)
ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина и остале
беле технике, уградња и
сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”. 063/771-24-16,
013/301-300. (188518)
ПЕРФЕКТ, фасаде, зидање, малтерисање, кров,
глетовање, кречење, керамика, ламинат. 063/12214-39. (188524)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом,
Војводина,
Србија, с радницима или
без њих. Најповољније,
Иван.
063/107-78-66.
(186885)

ПЕНЗИОНЕР, удовац, 65
година, живим сам, имам
кућу, тражим жену од 55 до
65 година, ради дружења,
могућ брак. 063/841-22-98,
061/619-31-66. (188481)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила и санитарије. Пензионерима екстра
попуст, долазим одмах.
013/235-39-21, 064/29045-09,
061/348-20-00.
(188662)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у
комори.
302-820,
064/129-63-79. (188651)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије и
санитарије, све за воду
0–24
сата,
долазим
одмах.
Пензионерима
екстра попуст. 013/23539-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (188662)
РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ПВЦ, алуролетни, венецијанера,
тракастих, роло, римских, панелних зебра
завеса, роло-комарника,
тенди, туш-кабина, хармо-врата, роло заштитних
врата.
Горан,
013/351-498, 063/816-2098. (188713)
ИЗДАЈЕМ кафић за журке и рођендане. 060/36222-26.

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, тушкабина,
роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с
највећом
гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (188854)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара градска тура, бесплатно монтирање и заштита намештаја, одвоз старих ствари на депонију, екипа
радника, попуст на ванградске туре, 0–24 сата
ми смо ту због вас. Задовољан клијент је наш
једини циљ. 064/334-8564, 063/811-98-32, Поповић. (188880)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке,
адаптација
купатила, замена санитарије, одгушења. 061/32298-51,
061/264-18-87.
(188891)
ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка
телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића.
353-463.
(188898)

РАЗНО

СТАРИЈУ госпођу, искључиво без наследника,
примамо у нашу породицу, у замену за некретнину.
061/309-80-07.
(187366)
ОГЛАШАВАМ неважећом службену легитимацију АТП-а, број 377, на
име Драган Судимац.
(188479)

ГОСПОЂИ или господину,
искључиво
без
наследника, доплаћујем
разлику смештаја у дому
уз месечни додатак у
замену за некретнину.
Тел.
061/249-82-32.
(188567)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година,
ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352203. (188535 )
ОЗБИЉАН „1968”, тражим жену, озбиљну плаву
жену ради брака, сличних
година. 065/672-87-01.
(188678)
ОГЛАШАВАМ неважећом службену легитимацију АТП-а на име Златко
Станковић. (188691)
БРАЧНИ пар би чувао
старију особу доживотно,
договор.
345-874.
(188797)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, двособан, центар, паркинг, кабловска.
063/759-98-77. (188416)

КОПАОНИК, изнајмљујем
четворокреветни
апартман код хотела
„Гранд”. 060/312-90-00.
(188724)
АПАРТМАН у центру Златибора, издајем повољно.
063/709-44-97. (188744)
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ОГЛАСИ

„Almex – Stari Tamiš” a. d. Pančevo raspisuje Konkurs za sledeće radno mesto:
MEHANIZATOR – inženjer poljoprivredne tehnike
jedan izvršilac
Opis posla:
– Organizacija i nadgledanje remonta poljoprivrednih mašina;
– Kontrola eksploatacije mašina na terenu;
– Ostali poslovi vezani za mehanizaciju.
Potrebne kvalifikacije:
– VSS, VII/1 stepen stručne spreme, poljoprivredni fakultet – inženjer poljoprivredne
tehnike ili mašinski fakultet – poljoprivredno mašinstvo;
– Znanje engleskog jezika;
– Prethodno radno iskustvo nije neophodno.
Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs.
Kontakt telefon: 013/263-82-01.
Konkurs je otvoren do 13. februara 2015. godine.
(F)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гла-

marketing@pancevac-online.rs

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

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

ОГЛАШАВА

ОГЛАШАВА

јавни увид у студију о процени утицаја
на животну средину

јавни увид у студију о процени утицаја
на животну средину

Носилац пројекта „ХИП – Петрохемија” а. д. Панчево – у реструктуирању, Спољностарчевачка улица
бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну
средину ПРОЈЕКТА изградње складишта за прашкасте адитиве, изградње складишног резервоара за
отпадно уље RS-1 и реконструкције система кондензата, у погону ПЕНГ у фабрици „ХИП – Петрохемија”
у Панчеву.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид до 25. фебруара 2015.
године, радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
и у просторијама Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I бр. 2–4.
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 26.
фебруара 2015. године, у 13 сати, у згради Владе АП
Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).
(Ф-103)

Носилац пројекта „ХИП – Петрохемија” а. д. Панчево – у реструктуирању, Спољностарчевачка улица
бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну
средину ПРОЈЕКТА изградње зграде с опремом за
хроматографе, изградње зграде новог MCC-а са TS
6/0,4 KV и изградње зграде манипулације утоварноистоварне рампе за етилен, у погону ПЕВГ у фабрици
„ХИП – Петрохемија” у Панчеву.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид до 25. фебруара 2015.
године, радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
и у просторијама Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I бр. 2–4.
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 26.
фебруара 2015. године, у 14 сати, у згради Владе АП
Војводине (приземље, канцеларија бр. 39) .(Ф-105)

„Stari Tamiš” a. d. raspisuje Konkurs za sledeća radna
mesta:

„Almex – Stari Tamiš” a. d. Pančevo raspisuje Konkurs

сник РС”, бр. 135/04)

ОГЛАШАВА
јавни увид у студијуо процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта „ХИП – Петрохемија” а. д. Панчево – у реструктуирању, Спољностарчевачкаулица бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА доградње зграде
котлова, доградње зграде MCC H-2, изградње складишта за боце носећих гасова за

za sledeće radno mesto:

RADNIK U PRASILIŠTU

хроматографе и изградње складишног резервоара за метанол у погону Етилен у
фабрици „ХИП – Петрохемија” у Панчеву.

DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE –
RATARSTVO

RADNIK U TOVU

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид до
25. фебруара 2015. године, радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4.
За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику

jedan izvršilac

RADNIK U ODGAJIVALIŠTU
Opšti uslovi:

Opis posla:
– Učestvovanje u izradi tehnološkog plana u proizvodnji

– Do 35 godina starosti;
– Prethodno radno iskustvo nije neophodno.

ratarskih kultura;
– Organizacija planiranih agrotehničkih mera za pojedi-

поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на адресу
Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 26. фебруара 2015. године, у 12 сати,
у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-104)

Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs
ili poštom na adresu: „Stari Tamiš” a. d., Kestenova
br. 4, 26000 Pančevo. Kontakt telefon: 013/263-82-01.
Konkurs je otvoren do 13. februara 2015. godine.
(F)

ne kulture i parcele;
– Ostali poslovi vezani za funkcionisanje rada i proizvodnje u ratarstvu.
Potrebne kvakifikacije:
– VSS, VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer poljoprivrede – ratarstvo;

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

– Znanje engleskog jezika;

на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гла-

– Prethodno radno iskustvo nije neophodno.

сник РС” бр. 135/04)
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR U RATARSTVU

ОГЛАШАВА

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

јавни увид у студију о процени утицаја на животну средину

MESAR

Opis posla:
– Učestvovanje u organizovanju procesa proizvodnje;

jedan izvršilac
Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево у реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Адаптације ПФ секције у фабрици ПЕВГ,
на кп. бр. 15932, 15933, 15934, 15935, 15939, 15940, 15941 и 15942 КО Панчево 3.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид до
26. фебруара 2015. године, радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), и у просторијама
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4. 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 27. фебруара 2015. године, у 12 сати,
у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).

Opis posla:
· Rad na poslovima u klanici,
· Usluživanje kupaca,
· Briga o čistoći, higijensko-zdravstvenoj ispravnosti
robe, alata i uređaja.

– Odgovornost za pravilno korišćenje mašina i njihovo
održavanje;
– Vođenje evidencije i učestvovanje u organizovanju
procesa proizvodnje.

Opšti uslovi:
· Srednja stručna sprema mesarske ili prehrambene
struke,
· Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
· Organizovanost, urednost, ljubaznost.

Opšti uslovi:

Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs.
Kontakt telefon: 013/263-82-01.

Biografije (CV) slati na mail adresu:

– IV stepen poljoprivredne škole, poljoprivredni tehničar;
– Radno iskustvo nije neophodno.

zaposlenje@staritamis.rs.
Kontakt telefon: 013/263-82-01.
Konkurs je otvoren do 13. februara 2015. godine.

Konkurs je otvoren do 15. februara 2015. godine.
(Ф-102)

jedan izvršilac

(F)

(F)

Четвртак,29.јануар 2015.

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Одлуке о буџету града Панчева за
2015. годину („Службени лист града Панчева” број
28/14), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 3/2011) и Стратегије културног развоја града Панчева 2010–2015. године, градоначелник града Панчева
расписује

КОНКУРС
ЗА (СУ)ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У
КУЛТУРИ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Пројекти и програми треба да су усаглашени са
циљевима и мерама из Стратегије културног развоја
града Панчева 2010–2015. године и Акционог плана за
имплементацију Стратегије културног развоја града
Панчева за 2015. годину. Такође треба да испуњавају
услове из члана 5. Правилника о начину, мерилима критеријумима и мерилима за избор пројеката и програма
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева (најмање три критеријума).
Пројекти и програми обухватају области деловања
који се односе на: ликовне, примењене и визуелне уметности, издаваштво и дискографију, музичко, музичкосценско стваралаштво, филмску и позоришну продукцију, истраживање, заштиту и коришћење културног/индустријског наслеђа и друга научна и стручна
истраживања у култури, подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва, подршку дечјем стваралаштву, стваралаштву за децу и др. мањинским и осетљивим групама, подршку манифестацијама.
Предност ће имати пројекти/програми који се реализују у партнерству између организација цивилног
друштва, појединаца, установа културе и образовања и
других субјеката.
Подносиоци предлога могу аплицирати с највише
три предлога пројекта/програма, с тим да не могу да се
појављују с истим пројектом на другим конкурсима које
расписује град Панчево.
Период реализације пројекта је до краја 2015. године.
Право учешћа на Конкурсу имају правна и физичка
лица с територије града Панчева, и то организације
цивилног друштва, приватни сектор и појединци, као
носиоци активности, a партнери могу да буду између
осталих и субјекти из Србије и иностранства.
Градоначелник града Панчева ће на основу Закључка Комисије за вредновање пројеката и програма у
области културе, којим се предлаже избор, извршити
коначан избор програма/пројеката и закључити уговоре
с корисницима средстава.
Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом
једнострано раскидање уговора и обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.
Пријава на Конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебном обрасцу у затвореној коверти с
напоменом „Не отварати – Конкурс – култура”.
Пријава се може добити у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања – Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор, II
спрат, соба 204, зграда Градске управе града Панчева,
Трг краља Петра I 2–4, или преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs.
Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.
Предлози пројеката и програма достављају се у два
штампана примерка у Услужном центру Градске управе
града Панчева и електронском поштом на и-мејл
nevenka.kljajic@pancevo.rs.
Рок за подношење пријава на Конкурс за (су)финансирање пројеката и програма у култури je 30. новембар
2015. године, односно до утрошка средстава, а резултати Конкурса ће бити објављивани на сајту града Панчева www.pancevo.rs.
Конкурс ће бити објављен у недељном листу АД „Панчевац”.
Додатне информације се могу добити на телефоне
308-795, 308-906 – Одсек за културу, информисање,
спорт, бригу о младима и цивилни сектор.
Напомена: Инструктажа за заинтересоване који ће
учествовати на Конкурсу биће одржана 17. фебруара
2015, у 13 сати, у малој сали зградe Градске управе града Панчева.
(Ф-109)
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На основу члана 11. Одлуке о располагању становима града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 19/2014) Надзорни одбор ЈП-а Градска стамбена
агенција Панчево, на предлог Комисије за давање у закуп градских станова, на 18. седници, одржаној 22. јануара 2015. године, расписује и објављује:

КОНКУРС
за давање у закуп градских станова на одређено време
1.
У закуп на одређено време на период од пет година дају се следећи станови:
1. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр. 28, четврти спрат, двоипособан, укупне површине 64,68 м2, са централним грејањем.
Трошкови закупа приближно: 12.400,00 динара, остали комунални трошкови (грејање, струја, вода...) у приближном износу од: 10.400,00 динара.
2. Панчево, Вељка Влаховића бр. 56, стан бр. 1, приземље, двособан, укупне површине 54,05м2; са централним грејањем.
Трошкови закупа приближно: 9.100,00 динара ,остали комунални трошкови (грејање, струја, вода...) у приближном износу од: 9.400,00 динара.
3. Панчево, Вељка Влаховића бр. 52, стан бр. 7, први спрат, гарсоњера, укупне површине 26,08 м2, са централним грејањем.
Трошкови закупа приближно: 4.380,00 динара, остали комунални трошкови (грејање, струја, вода...) у приближном износу од: 5.200,00 динара.
4. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр. 9, први спрат, гарсоњера, укупне површине 26,60 м2, са централним грејањем.
Трошкови закупа приближно: 5.000,00 динара, остали комунални трошкови (грејање, струја, вода...) у приближном износу од: 5.250,00 динара.
5. Панчево, Вељка Влаховића бр. 54, стан бр. 22, трећи спрат, гарсоњера, укупне површине 33,99 м2, са централним грејањем.
Трошкови закупа приближно: 5.800,00 динара, остали комунални трошкови (грејање, струја, вода...) у приближном износу од 7.500,00.
6. Панчево, Вељка Влаховића бр. 52, стан бр. 20, четврти спрат, једноипособан, укупне површине 44,32 м2, са централним грејањем.
Трошкови закупа, приближно: 8.455,00 динара, остали комунални трошкови (грејање, струја, вода...) у приближном износу од 7.400.00 динара.
7. Панчево, Филипа Вишњића бр. 14, приземље, једнособан, дворишни, укупне површине 23,81 м2, без грејања.
Трошкови закупа приближно: 1.300,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода...) у приближном износу од: 3.500,00 динара.
8. Јабука, Бориса Кидрича бр. 17, стан бр. 8, први спрат, гарсоњера, укупне површине 29,13 м2, са могућношћу грејања на гас или у сопственој режији.
Трошкови закупа приближно: 3.723,72 динара, остали комунални трошкови (струја, вода...) у приближном износу од: 3.500,00 динара без трошкова грејања.
9. Панчево, Вељка Влаховића бр. 50, стан бр. 13, други спрат, гарсоњера, укупне површине 29,29 м2 , са централним грејањем.
Трошкови закупа приближно: 3.900,00 динара, остали комунални трошкови (грејање, струја, вода...) у приближном износу од: 6.700,00 динара.
2.
Право учешћа на Конкурсу има појединац/породица који немају решено стамбено питање, а живе најмање пет година на територији града
Панчева (пријављено пребивалиште), имају држављанство Републике Србије или поднет захтев за стицање држављанства и не остварују приходе на основу којих би стамбено питање могли да реше на тржишту.
3.
Поступак избора закупца станова и доношења решења о додели градских станова у закуп на одређено време спроводи Комисија за давање у
закуп градских станова.
4.
Пријава на Конкурс подноси се Комисији за давање у закуп станова у ЈП-у Градска стамбена агенција Панчево, у року од 30 дана од дана
објављивања К,онкурса у затвореној коверти с документацијом и назнаком „пријава на Конкурс”.
Образац пријаве преузима се у ЈП-у ГСА Панчево. Образац пријаве садржи списак потребне документације за учешће на Конкурсу. На Обрасцу пријаве назначити адресу и број стана за који се конкурише.
У складу са Законом о социјалном становању може се конкурисати за стан мање површине, али не мањи од 10 м2 по члану домаћинства, односно, не мањи од 20 м2 у случају једночланог домаћинства.
5.
Критеријуми за давање станова у закуп су:
1. стамбени статус,
2. услови становања,
3. здравствено стање, инвалидност, телесно оштећење,
4. број чланова породичног домаћинства,
5. једнородитељско домаћинство,
6. висина примања,
7. имовинско стање.
Редослед на ранг листи утврђује се бројем бодова. Број бодова на ранг листи утврђује се стањем на последњи дан рока за подношење пријаве.
6.
Пријава за Конкурс мора бити попуњена у свим елементима обрасца. Пријава мора бити уредна и благовремено предата са свом документацијом којом се потврђују наводи у пријави по елементима.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве биће одбачене и неће се разматрати.
7.
Комисија за давање у закуп градских станова након разматрања и бодовања свих благовремених и уредних пријава на Конкурс сачиниће и
објавити предлог ранг листе на огласној табли ЈП-а ГСА Панчево.
Подносиоци пријава имају право на подношење приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања Комисији за давање у закуп градских станова. Приговори се предају ЈП-у ГСА Панчево.
Комисија о приговорима одлучује у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Након доношења одлука по приговорима Комисија сачињава и објављује коначну ранг листу.
На основу коначне ранг листе Комисија доноси решења о додели станова у закуп на одређено време. На основу решења закључује се са ЈПом ГСА Панчево уговор о закупу стана на одређено време.
8.
Закупац стана дужан је да плаћа месечну закупнину у складу са Законом о становању, Уредбом о стандардима и нормативима за планирање,
пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање и другим прописима који регулишу стамбену
област.

Општински ватрогасни савез Панчево организује
посебну обуку и полагање стручног испита из области
заштите од пожара.
Обука и полагање одржаваће се фебруар–март 2015,
у просторијама ОВС-а Панчево. Заинтересовани се могу
се пријавити до 15. фебруара 2015, на тел: 060/343-5470 или лично у просторијама ОВС-а, Жарка Зрењанина
96 Панчево.
(Ф-106)

9.
Права и обавезе закуподавца и закупаца ових станова регулисаће се уговором о закупу стана на одређено време, који закључују ЈП ГСА Панчево, као закуподавац, и учесник Конкурса, као закупац.
За све информације можете се обратити ЈП-у ГСА Панчево на телефон 304-932.
НАПОМЕНА: Конкурс траје 30 дана од дана објављивања на огласној табли ЈП-а Градска стамбена агенција Панчево, почев од
петка, 30. јануара 2015. године, а закључно с понедељком, 2. мартом 2015. године.
(Ф)
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23. јануара 2015. године
преминула је наша вољена

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

У суботу, 31. јануара
2015, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен нашем вољеном мужу, оцу, деди

Последњи поздрав бабатетки

Последњи поздрав бабатетки

ОЛГИ ВАСИЉЕВ

ОЛГИ ВАСИЉЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 3, у ламели 9, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, укупне повр-

од МИЛАДИНА, ИВАНА
и СМИЉЕ

шине 100 м2, по почетној цени од 500,00 дин./м2.

ГОРДАНА

Локал је одмах слободан.
Локал бр. 8, у ламели 9, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, укупне површине 32,55 м2, по почетној цени од 500,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 10, у ламели 5, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, укупне површине 10,52 м2, по почетној цени од 1.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 11, у ламели Е-4, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара
Шемића, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 9, у ламели Е-4, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2.

(115/188862)

од АНЕ, ДАВОРА,
БОЈАНЕ и ЕМЕ
(114/188863)

ВЕРЕЖАН
рођ. Урошев
1950–2015.

Последњи поздрав

МИЛЕНКУ

Остаћеш нам у трајаном
сећању вољена и незаборављена.
Твоји најмилији: отац
АНЂЕЛКО, брат ЈОВА,
РАЈКА, ФИЛИП,
ЈОВАНА, МИРКО
и САВКА

ПЕРИЋУ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Породица ПЕРИЋ

(118/188881)

(123/4594)

Локал је одмах слободан.

БИСЕРКИ МИЛОВАНОВ
1936–2015.

Локал бр. 7, у ламели Е-2-3, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара
Шемића, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 5, у ламели Е-2-3, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара

Последњи поздрав драгој прији

Последњи поздрав драгој баки

Шемића, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2.

од супруга СРЕТКА, синова БРАНЕ и ЉУБИШЕ,
снаје ЉУБИЦЕ, унучади ДРАГАНЕ и ДЕЈАНА,
зета МАРКА и праунука ВЕЉКА
(85/188714)

Локал је одмах слободан.
Локал бр. 7, у ламели Е-4, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.

24. јануара 2015, у 69. години, преминула
је наша драга

Локал бр. 7, у ламели Ц, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000,00 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице

ЉИЉИ

ЉИЉИ

КУЗМАНОВИЋ

КУЗМАНОВИЋ

(Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у
Панчеву.
(Ф)

Последњи поздрав

Радно време
благајне:

Тужног срца и с болом
обавештавамо родбину
и пријатеље да је 22. јануара 2015. преминула
наша драга мајка и бака

С поштовањем опраштамо се од нашег дугогодишњег
колеге

БОБИ
БОЖИНОВСКИ
Станари у Вардарској 4

СЛОБОДАНКА БОБА
БОЖИНОВСКИ

Колектив Опште болнице Панчево

Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, унук
АЛЕКСАНДАР, унука КАТАРИНА, зет
ВЛАДИМИР, брат ВУК с породицом, као
и остала родбина и пријатељи

(124/ф-110)

(77/188791)

(39/188593)

Уз најлепша сећања, последњи поздрав драгој
Мајки

ЗАГОРКА МИЉКОВИЋ

БОБИ

(78/188702)

(69/188658)

спец. гин. акушер у пензији

а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

последњи поздрав од
породице БОШКОВИЋ
и њеног ДУЦЕ

од породице ШТИМАЦ

(68/188658)

Прим. др МИХАИЛО
ЛЕПОСАВИЋ

понедељком и уторком
од 8 до 20,

Драгој

од пријатеља ИВЕ
и МАЦЕ

ЉИЉА
КУЗМАНОВИЋ
1948–2015.
Ожалошћени: ћерке
ДРАГАНА и ЗОРИЦА
с породицом

ЕВИЦИ ДАМЈАНОВИЋ

Снаја АНА и унуци ДЕЈАН и КЛАРА
с породицама

У суботу, 24. јаунара 2015. године, преминула је
наша драга

ОБРАДУ

ОЛГА

СРЕТЕНОВИЋУ

ВАСИЉЕВ

Последњи поздрав драгој мајци и баки од сина СЛАВИШЕ, ћерке
ГОРДАНЕ и унука МИЉАНЕ, НИКОЛЕ и ТИЈАНЕ
(116/188868)

(42/188598)

(67/188658)

Последњи поздрав боксерском великану

1931–2015.

ЕВИЦА ДАМЈАНОВИЋ

од клупског другара
ЛАЈКА КАРОЉА
и његове породице

Последњи поздрав
драгој тетки од
ВЛАДИМИРА
и СЛАВИЦЕ

Вечно ћеш бити у нашим срцима и вечно ћемо
чувати успомену на тебе.
Твоје ћерке ДУДА и ГОГА с породицама, снаја
АНА, унуци, праунуци и остала родбина

(75/188686)

(65/188650)

(117/188873)

29. јануара 2015. навршава се тужна година без наше драге

БИСЕРКЕ ЗЕЉКОВИЋ
Време пролази, а туга не престаје.
Породица
(28/188569)

Четвртак, 29. јануар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Драгом стрицу

26. јануара заувек је отишао наш вољени супруг, отац и деда

Поштованом, најдражем деди

СЛАВОЉУБУ
ТОМИЋУ
МИЋИ

СЛАВОЉУБ ТОМИЋ МИЋА
18. VII 1940 – 26. I 2015.

СВЕТИСЛАВ КОСТИЋ

Остаће сећање на заједничке тренутке, љубав, пажњу, његову доброту и племенитост.

1928–2015.

Отишао си тихо и неприметно, али никада из наших срца, једини дедице.

Његови: супруга СЛАВКА, син МИЛУТИН, ћерка МИЛЕНА,
снаја МАРИЈА, зет НЕМАЊА и унуци УГЉЕША, АЊА,
ВУКАШИН и ТИЈАНА

Последњи поздрав од
синовице ГОЦЕ
с породицом
(102/188807)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:

(92/188755)

013/301-150

Ожалошћени: син МАРТИН, унук ИВАН и снаја САЊА
с праунуцима БАРБАРОМ и ОГЊЕНОМ
и многобројном родбином

23. јануара 2015. преминула је наша тетка, нана
и баба

(4/188493)

22. јануара 2015, на Кипру, преминула је
моја драга сестра

СЛАВОЉУБ ТОМИЋ

КАТАРИНА СЕКА ХРИСТОВ

18. VII 1940 – 26. I 2015.

1932–2015.
С љубављу и поштовањем чуваћемо те у својим
срцима.

СТОЈАН
ЦВЕТКОВИЋ

РАДОЈКА ПОПОВИЋ РАДА
1941–2015.

1958–2015.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Брат ВЕСЕЛИН
с породицом

Последњи поздрав пријатељу Мићи
од пријатеља СТЕВЕ с породицом

Породице МАКСИМОВИЋ и ИВКОВ

(93/188756)

(24/188563)

Последњи поздрав нашој драгој нани

После крате и тешке болести, преминуо је наш

(54/188625)

Хвала јој на несебичној и безграничној
љубави.

МЕТОДИЈЕ
Брат МИРКО са супругом НАДОМ
(7/188506)

ЕРВИН МИЈАЧ

АНЂЕЛЕВСКИ

1969–2015.

2. II 2014 – 2. II 2015.

КАТАРИНИ
СЕКИ

Живећеш вечно у нашим срцима.

Последњи поздрав драгом пријатељу

СТОЈАН
ЦВЕТКОВИЋ

Супруга МИРЈАНА, ћерка МИЛИЦА
и таст МИЛАДИН

од ТИХЕ и СЕКЕ с породицама
(6/188505)

(53/188625)

РАДОЈКИ ПОПОВИЋ РАДИ

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом и вољеном деки

Последњи поздрав ујни

Наша мајка, бака и свекрва

ХРИСТОВ
ЛОЛА и ОЉА

(120/4519)

(61/188644)

1958–2014.
Последњи поздрав. Нек
твоја душа почива у
миру!
Породица РАЈАЧИЋ

С поносом и љубављу чувамо успомену на тебе.
Твој син ПЕРА
с породицом

Најбољи теча

(25/188563)

Последњи поздрав вољеном течи и зету

МИЛАДИН ЧАВИЋ
Последњи поздрав од
твог КРИСТИЈАНА

ЕРВИНУ
МИЈАЧУ

МИЛЕТИ

(113/188859)

МИЛАДИНУ

од ИКЕТА, МИРЕ,
КРИСТИЈАНА, МАРКА и
ЕЛЕОНОРЕ
(112/188858)

КАШИКИЋУ

РАДОЈКА ПОПОВИЋ

РАДИ

преминула је 22. јануара 2015, у Лимасолу. Хвала јој за љубав и нежност коју нам је пружала.

ПОПОВИЋ

Синови МИЛАН и СЛОБОДАН, унучад
АЛЕКСАНДАР и НИКА и снаја КАТАРИНА

НЕНАД ЖИВКОВИЋ

(121/188904)

(122/188901)

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

од паше ДУШАНА
и свастике ДРАГАНЕ
с породицом

од унука СТЕФАНА

(62/188645)

(33/188580)

1938–2015.

СЕЋАЊЕ
на драге родитеље, деку и баку

ЈЕРКОВ

Последњи поздрав нашем деки

НИКОЛА и ЗЛАТИНКА
МИЛЕТИ КАШИКИЋУ
1938–2015.
од супруге МИРЈАНЕ, ћерке СЛАЂАНЕ, унука
СТЕФАНА и зета ДРАГАНА
(32/188580)

6. VI 2004.
31. I 2005.
По добром вас памтимо, с поносом помињемо и
чувамо од заборава. Почивајте у миру и нека вас
анђели чувају!
Ћерка СЛАВИЦА и унука ЈОВАНА
(119/Ф108)
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Последњи поздрав сестри

ЈОВАНКИ
АВРАМОВИЋ

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав мајци

ЈОВАНКИ

ЈОВАНКИ

АВРАМОВИЋ

АВРАМОВИЋ

од сестре ДУШАНКЕ
с децом

од сестре ЛЕПОСАВЕ
с породицом

1937–2015.
од њених ћерки
ЉИЉАНЕ и МИРЈАНЕ
с породицама

(87/188716)

(89/188716)

(86/188716)

После дуге и тешке болести преминуо је наш вољени супруг

Последњи поздрав сестри

Прошло је шест година
од смрти мога брата

27. јануара навршава се шест година од смрти

СЛАВИШЕ САШЕ
ВОЈВОДИЋА
Сине Саша, болују и тугују
за тобом твоји родитељи.
(79/188795)

Драги наш тата

СЛАВИША

МИЛОВАНА

ВОЈВОДИЋ

БЛАГОЈЕВИЋА

Време пролази, а бол
остаје. Заувек ћеш бити
у мом срцу.
Твоја ВЕСНА

Драги мој брате, вечно
ћеш живети у мом срцу.
Твој брат ЗОРАН
с породицом

(81/188703)

(97/188785)

СЕЋАЊЕ
5. фебруара 2015. навршавају се две године откако више није с нама

У суботу, 31. јануара
2015, у 11.30, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен нашем драгом

САЛЕ ВОЈВОДИЋ

РАДОМИР ДРИЊАК

ЈОВАНКИ

1943–2015.

Пуно нам недостајеш.
Твоје БРАНКИЦА и БОЈАНА с породицама
(80/188709)

АВРАМОВИЋ

27. јануара 2015. престало је да куца његово срце.

Годишњи помен

Његови најмилији: супруга ДРАГИЦА и синови
НЕДЕЉКО и МИЛЕНКО с породицама

од сестре ОЛГЕ
ТОПАЛОВИЋ

(70/188664)

(88/188716)

Последњи поздрав брату стрицу и ујаку

Једногодишњи
драгом

помен

1. фебруара 2015. навршава се шест година од
смрти мог мужа. Никада те нећу заборавити.
Супруга МАРИЈА

РАДОМИРУ ДРИЊАКУ
С љубављу и поштовањем чуваћемо те у својим срцима.
Сестра ДОБРИНКА, братићи ЈОВИЦА и НОВИЦА
и сестрић ДЕЈАН

(105/188721)

(104/188)

МИЛЕНКУ
ЛУКОВИЋУ

СЕЋАЊЕ

Живимо с најлепшим
успоменама на тебе.

Ташта ЈОВАНКА
и шурак РАДЕНКО
с породицом
(47/188609)

Неизмерно смо тужни што смо те изгубили. С љубављау и поносом чувамо заувек
успомену на тебе.
Твоји: супруга ДЕСАНКА, син БОЈАН,
ћерка БОЈАНА, снаја АЛЕКСАНДРА
и унук ФИЛИП
(46/188609)

У суботу, 31. јануара, у
11 сати, на Новом гробљу, даваћемо помен.

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Њени најмилији

Твоји најмилији

(31/188579)

(40/188595)

МИЛАН
МИЛИЦА

МИЛЕНКУ ЛУКОВИЋУ

СТЕВАНУ
ГАЂАНСКОМ

ЛУЖАЈИЋ

31. јаунара, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

ЗОЈА
СТАНКОВИЋ

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

СПАСИЋ

2007–2015.
Увек си у нашим срцима и мислима.
Супруга СТАНА,
МИЛИЦА, ЖЕЉКО
с МАРКОМ
и КАТАРИНОМ

СЕЋАЊЕ

СПАСОЈЕ
БАЈИН

АЛЕКСАНДАР

Много је разлога да те
вечно памтимо, с поносом и захвалношћу помињемо и с поштовањем
од заборава чувамо.
Твоји: ћерка МИЛЕНА,
зет ИВИЦА и унуци
МИЛАН и ЛУКА
(84/188710)

МИОДРАГ
КОВАЧЕВИЋ
ЛАЈКА

СЕЋАЊЕ

Годишњи помен драгој
мајци

ДОЈЧИНОВИЋ

1995–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга МЕЛАНИЈА
и деца ДРАГАН
и ОЛГИЦА с породицом

3. II 2001 – 3. II 2015.
Чувамо те од заборава.
Твоји ЛЕПА, ДРАГАН,
ЗОРАН, ЈЕЛЕНА
и унуци

(27/188563)

(73/188680)

Годишњи помен

Прошло је четрдесет
дана од смрти нашег
оца

МИЛИЦИ

(107/188743)

СПАСИЋ
Недостајеш нам.
Син САША
с породицом

МИЛИЦА

(82/188709)

СПАСИЋ

МИЛОША
ПОПОВА

Годишњи помен стрицу
и деверу

МИЛЕНКО
ЛУКОВИЋ
Успомену на тебе
чувају МИРОСЛАВ,
НИНА, ДРАГАНА,
ЉИЉА и ДРАГАН
с децом
(17/188538)

IN MEMORIAM
31. јануара 2015. навршава се десет година од
смрти наше драге

БОГДАН
АДАМОВ
30. јануара 2015. навршава се четрдесет дана
од одласка нашег оца.
Ожалошћени:
МИЛИЦА, СЛАВИЦА,
ВЕРИЦА и НЕНАД
с породицама
(106/188824)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
С љубављу син ВЛАДИМИР
(96/188781)

Заувек у мислима брата
и њихових ћерки

Ћерке ЈАСМИНА
и СНЕЖАНА
с породицама

(10/188517

(72/188668)

ЂОРЂА, снаје ЛОЗЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦИ
СПАСИЋ

БРАНИСЛАВЕ ВУКАЈЛОВИЋ
рођ. Исаковић
22. VII 1937 – 31. I 2005.

31. јануара дајемо годишњи помен нашој драгој

013/301-150

Година прође, туга и
бол у срцу остају.
Супруг ЦАКИ

МИЛИЦА СПАСИЋ

МИЛОШ ПОПОВ

Увек си ту...
ЦАЦА с породицом

Увек ћеш бити у мом срцу.
Сестра ЧАРНА с децом

(83/188709)

(9/188517)

(45/188605)

Четвртак, 29. јануар 2015.
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Навршава се годину дана од смрти супруга и оца

Сећање на наше драге

ЂУРАШ

ДУШАНА МАРИНКОВИЋА

МИЛОШ

ГРОЗДАНА

16. IX 1932 – 8. II 2003.
11. IX 1937 – 27. I 2007.
Памтимо вас по добром и носимо у срцима.
Син ЗОРАН, снаја ВЕСНА и унуци ГОРАН и ЗОРАНА
(36/188589)

1963–2014.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи. Бол није у речима и сузама, већ у
души и срцу. Хвала за сву љубав и пажњу коју си
нам пружио. Остаћеш најлепша успомена, коју
време не може избрисати.
Супруга СЛАВИЦА, ћерка ТАЊА и син СВЕТОЗАР

ДУЛЕ

МАРИНКОВИЋ
Ако је твој живот морао
стати, љубав и сећање на
тебе ће вечно трајати.
Свастика РАТКА
и пашеног НИКОЛА
(56/188626)

(55/188626)

СЕЋАЊЕ

31. јануара 2015, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ДУШАН
1963–2014.

Дуле, никаква даљина
не може умањити нашу
тугу за тобом. Твоје топло срце и душа никада
неће бити заборављени.

СЕЋАЊЕ
Кумови ЗОРАН
и ВЕСНА с децом
(59/188638)

СЕЋАЊЕ

МИЛОВАН МРКОВИЋ

СТАНКО АРАЛИЦА

2006–2015.

2009–2015.

Твоји најмилији

Године после тебе, сине мили, само доносе веће
сузе, које леде наша срца. Никад те нећемо заборавити.
Твоја једина ћерка ТИЈАНА, мајка ЉУБИЦА
и отац РАДОВАН

(58/188628)

(50/188612)

Године без тебе нису ублажиле нашу тугу. Увек
ћеш нам недостајати.

РУЖИЦИ ГВЕРО
1963–2014.

МИЛОВАН
Твоји најмилији: супруг ШПИРО, син
НЕНАД и ћерка БИЉАНА с породицом

1. фебруара навршава се осам година од смрти
нашег

МРКОВИЋ

Вољеном брату

2006–2015.

(63/188646)

Заувек у нашим срцима!

У понедељак, 2. фебруара 2015. године, на Старом православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

МИЛОВАНУ МИШИ МРКОВИЋУ
Године пролазе, ал твој лик никада неће да се заборави.
Брат РАЦА и ујка ЈОВА

Твој брат ГОРАН
с породицом

(100/188797)

(49/188612)

АНТОНА ТОНИЈА
ВИНКОВИЋА

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Пролазе године, а успомене на тебе остају трајне.
Твоји најмилији
(64/188649)

МИЛИЦИ ВИШНИЋ

3. фебруара се навршавају четири године од
смрти мог супруга

Супруг МИЋА и ћерка ЈОВАНКА с породицом

ЖАРКО ГРУБЕТИЋ

(60/188640

СТЕВАН

2011–2015.

РАНИСАВЉЕВИЋ
Четворогодишњи
мен

И даље смо поносни што смо те имали и још тужнији што смо те изгубили.

по-

МИЛОШ
ЈАШИН
30. I 1998 – 30. 1 2015.

РАДМИЛА
РАДОСЛАВ
МИЈАТОВ

ЈЕЛАЧА

1939–2011.
Вољени живе у нашим
срцима.
Супруга СЕКА
с породицом

2. фебруара навршава
се осам година откако
нас је напустила наша
драга мама, нана, прабака.
Твоја ћерка с децом

(51/188619)

(111/188857)

БОШКО
ОРАШАНИН
1969–2011.

Све се може кад се много не мисли о томе.
Много – то је сваког дана по мало.

Постоје љубави које
смрт не прекида, сећање које заувек остаје.
Тако ћеш ти, твој лик,
племенитост и доброта
вечно бити у мом срцу.

Твоји ГРУБЕТИЋИ

Тугују родитељи

(110/188853)

(94/188770)

1. фебруара навршава
се шест тужних година
откад није с нама наш
драги

5. фебруара 2015. године навршава се четрдесет дана од смрти нашег
драгог супруга, оца, таста и деде

Твоји РАДМИЛА,

БРАНКО

СРЕДОЈЕ и ТАЊА

Твоја ДАНИЈЕЛА

(48/188611)

(71/188665)

ГВОЗДИЋ
2. II 2013 – 2. II 2015.

28. јануара навршило се шест месеци откако ниси с нама

Прошло је шест месеци

АТАНАСА
СТОЈКОВСКОГ
1934–2014.

Твој син ДРАГАН с породицом

Мој бол и туга не престају, мајко моја.
Твоја ћерка ДРАГИЦА и зет МАРКО

Заувек ожалошћени:
супруга ЉУБИЦА
и ћерке СЛАВИЦА и
ЗОРИЦА с породицама

(109/188843)

(108/188844)

(74/188683)

КОВИЉКА БУБЊЕВИЋ

КОВИЉКА БУБЊЕВИЋ
А тако нам недостајеш.

1996–2015.

Иза нас је још једна
тужна година, једна велика празнина, једно
дивно сећање на тебе.
Твој живот траје у нама.
С поносом и љубављу
чувамо успомене.

ЖИВОЈИН
МИЛОСАВЉЕВ
2009–2015.

Ћерка САНДРА
и супруга ЖЕЉКА

Успомену на њега и његов драги лик у срцима
чувају син
ВЛАДИСЛАВ, снаја
МИЛЕНА и унука
АЛЕКСАНДРА

(95/188779)

(38/188592

30
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ПОМЕН

Обавештавам родбину и пријатеље да ће се у суботу, 31. јануара 2015. године, у 11 сати, на Евангелистичком гробљу, које се налази на Котежу, поред
„Црвене Звезде” обележавати шестомесечни помен мојој вољеној мајци

Прошло је шест месеци откако нас је напустио наш драги

31. јануара 2015. навршава се једанаест
година откако није с нама наша драга

КАТИЦИ РЕПЕК

РОСА ЛУЧИЋ ЛОЛА

14. VIII 1935 – 2. VIII 2014.
Драга и вољена моја мама КАЈКА, како време пролази, твој одлазак ми је
све болнији... Ми смо једна другој биле све, била си крај мене, остале су
само болне успомене... Ноћи без тебе су све хладније и дуже, имам само
сузе откад небо ми те узе... Да више не постојиш, не могу да схватим, хоћу да те видим, желим да те вратим... Недостајеш ми УВЕК и ПУНО – волим теееее... Нека те анђели чувају, вољена КАЈКА моја!
Заувек те воли и у срцу носи твоја ћерка ЛИДИЈА
(35/188585)

Увек ћемо се сећати и чувати од заборава.
Твој ДРАШКО, синови САША и ДУШАН,
снаја ВИОЛЕТА и унуке МИЛИЦА
и ЉИЉАНА
(21/188555)

Драги наши

Сећање на наше драге

МИЛИВОЈ ПАВЛОВИЋ

БОЖИЋИ

Време пролази, а бол и туга не престају.
Увек си с нама.

ЛЕЛА и МИЛАНА
(30/188575)

1. фебруара 2015, у 11 сати, на Новом гробљу,
дајем четрдесетодневни помен мом јединцу

ЉИЉАНУ
ЈОВАНОВИЋ
MINRATH

ЈЕЛЕНУ
ЈОВАНОВИЋ
2003–2015.

2011–2015.
Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ваши најмилији

МИЛОРАД

САВА

СЛАВКО

2. II 2010.
13. IV 2002.
29. IV 2012.
30. VIII 2008.
С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас.
Ваши најмилији с породицама БОЖИЋ, ЈАКОВЉЕВИЋ и КОСТИЋ
(16/188536)

(22/188561)

Помен мом брату

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

26. јануара 2015. навршава се двадесет година
од смрти

СЕЋАЊЕ
на маму

ЗОРАНУ МАНИЋУ
Сине, време тече, а ја те сваког дана очекујем да
се појавиш на вратима и увеселиш ми дан. Бол је
све јача и јача. Почивај у миру!
Твоја неутешна мајка ЈАГОДА
(18/188545)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАНУ

СТЕВИЦА

МАНИЋУ

ДАБИЋ

Брате, почивај у миру и
нека те анђели чувају!
Твоја ЦОНА и МИЛИЈА

Бато, 2. фебруара ти је
42. рођендан, изаћи ћемо на твој гроб, положити цвеће и залити га
сузама.
Твоји најмилији

Болно је сећање на дан растанка с тобом. Хвала
ти за несебичну љубав и пожртвованост.
Супруг МИЛИВОЈЕ и ћерка ЗОРИЦА
с породицом

(19/188545)

(44/188604)

(3/188492)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ВЕЛИНКУ

ТУГОМИРКЕ ПАНИЋ

ГОЛИЋ

2. фебруара навршава се 11 година откако није с
нама наша драга и вољена

1. II 2000 – 1. II 2015.
ВЕСНА, ЕМИЛИЈА
и ЗОРАН
(41/188597)

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВ ИВКОВИЋ
31. I 2007 – 31. I 2015.
Чувао нас је. Пазио. Бринуо и волео безгранично. Наша туга биће вечна.
Твоје БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОГА

РАТКОВИЋ

(101/188804)

ИВКОВИЋ
Сећање на моју мајку

Породица ТОПАЛОВИЋ

29. I 2000 – 29. I 2015.
С љубављу и поштовањем твоје сестре
МИЛА, ЦАНА и ДОБРА
с породицама

(103/188809)

(37/188590)

31. I 2007 – 31. I 2015.

НИНИЋ

БОЖИЦА НИНИЋ

Твоји: БОРИС, ДРАГАН и СТОЈАНКА

2004–2015.
Никада те неће
заборавити отац
ЈОВАН, син ЂУРА, снаја
ДРАГАНА и братанац
СТЕФАН

(90/188729)

(26/188564)

У нама остаје вечно сећање на твоју љубав, топлину и доброту.

29. јануара 2015. навршава се четрдесет дана откако
није с нама наша

РАЈИН

ЂУРА БАБИЋ
29. I 2011 – 29. I 2015.

БОЖИЦА

САВО
БОРИСЛАВ

АНКУ

Остао си у срцима оних
који те воле.
Супруга МИРЈАНА, син
ИВАН, снаја ВИОЛЕТА
и унучад ЈОВАН
и СТЕФАН

Син САВА с породицом

(5/188496)

(76/188699)

ЏИНИЋ
30. I 2013 – 30. I 2015.

САВА САВКОВИЋ
МИРА

ВЕЛИМИР

28. II 1930 – 20. I 2014.
1. III 1929 – 20. I 2015.
Заувек ћете остати у нашим срцима.
Ћерка ДЕСА и унуке МАЈА и ДАЦА с породицама
(98/188789)

ЋЕРКА, ЗЕТ и УНУКА с породицом

28. I 2007 – 28. I 2015.
С тугом у срцу, твоји
најмилији

(43/188601)

(99/188790)

СЕЛЕНКА КОСОРА
Недостајеш нам.

Четвртак, 29. јануар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Пре две године отишла је без поздрава моја највећа

31

У суботу, 31. јануара 2015, дајемо полугодишњи помен

љубав

ДИКА БОГДАНОВ

Дани пролазе, па и две године прођоше и све теже то подносим јер ми много недостајеш

1955–2014.
Заувек ћеш бити у нашим срцима!

ДАНИЦА БАЛАН

Ожалошћени: супруг СТАНКО, ћерке
ЈАСМИНА и ЈАДРАНКА, зет ГОРАН
и унуци АЛЕКСАНДАР, КРИСТИНА
и ВАНЕСА

рођ. Димић

(23/188562)

СНОВИЂЕЊА ПЛОДА

ЈОВАН САМАРЏИЈА
Рану несна морам да објасним Цвету

31. јануара навршава се шест година откако није с нама

Јер чаша је празна а полена нема

30. I 2013 – 1. II 2015.

Супруга ДУШАНКА

Конобар на тацни носи епрувету

(1/188255)

у којој сав ужас будућности дрема
2. фебруара навршава се пет година откад није с
нама наша

Спалићу те слике и смртне рамове
Ако те украдем из сазвежђа ткива
Музика твог светла кротиће громове
По беспућу крика када ме закива

МИЛЕТА ПАВЛОВ

На харфу бедара где остављам руке
А паук времена нек омрежи звуке
Око калварије где ћу се заклети

Заувек си остао у срцима твојих најмилијих.

Да роб нећу бити бетона ни гвожђа
Хоћу да испијам вино од твог грожђа

Твоји БАНЕ и ПЕЂА с породицом

Док ми из пепела голуб не узлети

(20/188546)

МИЛКА ЈАГОДИЋ
2010–2015.
Време пролази, а туга за тобом никад неће проћи. Твоју доброту вечно ћемо памтити.
Твоји најмилији
(52/188622)

СЕЋАЊЕ

Вечно неутешни супруг ДУШАН

Помен нашем

(2/187930)

Тужно сећање

СЕЋАЊЕ

МЛАДЕН ДАВИДОВИЋ

ШВАБИ

2005–2015.
Вољени никад не умиру, док живе они који их се
сећају.

ВЛАДИМИР СТОЈКАНОВИЋ

ЉУБОМИР

2011–2015.

КРУДУЉ

Фебруар, четири године. Без тебе утехе немам.
Остајем да обилазим твој гроб и опрости ми на
сузама.

30. I 1985 – 30. I 2015.
Никада те нећемо заборавити.
Сестре СТОЈАНКА
и КАТА с породицама

Твоја супруга ВЕРА
(11/188523)

Прошле су три године
откако није с нама наша
мајка и бака

Његова породица
Породица

(14/188534)

(12/188530)

3. фебруара навршава
се осам година откад
ниси с нама

Двогодишњи помен

Помен нашем

(13/188532)

СЕЋАЊЕ

ШВАБИ
од друштва с Дунава: ВАРОНА, БАСИСТА, ГУЗА,
ЂУНДА, БАНЕ, КРША, МИЛАН Б., БАНЗА и ШТРК
(34/188586)

СЛАЂАНА УРС

ШВАБИ

1955–2007–2015.

МИЛИЦА
ДОБРОСАВЉЕВИЋ

ЈЕФКА
СИЉАНОСКИ
1939–2012.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(66/188654)

ЈОСИФ
СТАНКОВИЋ

Година туге и бола за
тобом пролази, али ћемо те у нашим срцима
чувати заувек.
Твоји најмилији

2011–2015.
Вољени никада не умиру.
Супруга СЛАВКА
и ћерке ГОРДАНА
и СТАНИМИРКА
с породицама

(91/188743)

(57/188627)

С љубављу коју смрт не
прекида чуваћемо те од
заборава у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији
(8/188511)

Свастике с породицама
(15/188534)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

МИЛОШ СРЕТА ГЛИГОРИН
2009–2015.
Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо успомену
на тебе.
Супруга ЈЕЛЕНА с децом
(29/188570)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

2

3

4

5

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Четвртак, 29. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
1. јануара: Леону – Алтхеа Стојадинов и Горан Милутиновић; 8. јануара:
Ивану – Биљана Тома и Јожи Шандор; 9. јануара: Јовану – Маријана и
Влада Топаловић, Ану – Марија Дупон и Марко Бојат; 11. јануара: Сару –
Марина Китановић и Драган Ловрић; 14. јануара: Лару – Ева и Предраг
Лазић, Јовану – Ана и Мирослав Ђоровић; 18. јануара: Кристину – Дијана
Стефановић и Бојан Ивановски.

Добили сина
2. јануара: Јована – Данијела Дамјанов и Александар Андоновски; 3. јануара: Александра – Јелена и Филип Хакај; 4. јануара: Лазара – Ружа Спасић; 5. јануара: Дениса – Весна Станојевић и Данијел Никола; 6. јануара:
Саву – Весна Ђукић и Горан Ритопечки; 7. јануара: Саву – Вука и Сава Барбу, Радуа – Оана Деатку и Виктор Малајмаре; 8. јануара: Филипа – Ивана
и Тибор Ембели; 9. јануара: Дениса – Ивана Генц и Срђан Вијатов, Стефана – Тамара Раду и Сани Констандин, Стефана – Мирјана и Ненад Стојанов; 10. јануара: Вукашина – Маја и Бранислав Ђуришић; 13. јануара: Огњена – Ксенија и Драган Павловић; 14. јануара: Александра – Емилија
Младеновска Репац и Игор Репац, Лава – Стела и Стеван Николов, Михајла – Гордана и Ђорђе Максимовић; 15. јануара: Димитрија – Марина Димитрић и Милан Трнић; 16. јануара: Богдана – Сања и Иван Цветковић.

УМРЛИ
16. јануара: Радомир Бабин – 1940; 18. јануара: Елза Ката Губаревац –
1934, Светислав Петровић – 1928, Вукица Жебељан – 1939, Маришка Ласло – 1947, Јулијана Буза – 1938, Лазар Јосић – 1940, Ангелина Ракић –
1926, Гера Пал – 1929; 19. јануара: Миленко Пиперски – 1924, Антал Брети – 1930; 20. јануара: Велимир Рајин – 1929, Миладин Чавић – 1952; 21.
јануара: Марија Стојсављевић – 1933; 22. јануара: Љиља Кузмановић –
1948, Олга Васиљев – 1932; 23. јануара: Катарина Христов – 1932; 24. јануара: Светислав Костић – 1928, Милица Стојковић – 1927, Даница Љубојевић – 1927, Ђорђе Станковић – 1958, Бисерка Милованов – 1936, Стеван
Стаменовић – 1943, Роман Флора – 1953; 25. јануара: Милета Кашикић –
1938; 26. јануара: Стјепан Ранок – 1937.

(23. 10 – 21. 11)

Било би најбоље да ову седмицу

Отворите срце и слушајте свој

некако преспавате. Недостајаће
вам време, новац, сан, живци...
Нервираће вас и ситнице и крупне ствари, а посебно то што све
завршавате у последњем тренутку. Пробајте да будете стрпљиви.

унутрашњи глас, јер с мозгом
немате баш добру комуникацију.
У наредној седмици изаћи ће на
видело неки догађаји који ће утицати на вашу будућност.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све што будете радили ове седмице водиће вас ка успеху. Врата ће вам отварати потпуни
странци, не рачунајте на подршку пријатеља. Слободни могу
упознати занимљиву особу, можда судбинског партнера.

Непоправљиви сте оптимиста.
Пробајте да се изолујете од свих
догађаја и радите само оно што
вам прија. Некад се неке ствари
не могу променити. Љубавни
живот вам је тренутно као мртва
трка.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Најбоље ствари у животу се до-

Пружа вам се прилика да оства-

гађају кад узмемо свој живот у
своје руке. Покрените се, борите
се за своју будућност, не осврћите се више ка прошлости. Скупите храброст и изборите се за бољи пословни положај у фирми.

рите снове. Долазак старог пријатеља покреће лепе догађаје у
вашем животу. Љубав је за вас
страна именица, али на путу сте
да се страсно заљубите и да просто не препознате себе. Пробајте.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
много састанака и непланираних
путовања. Колико год то желели,
нећете имати времена за себе.
Дуго размишљате о особи коју
сте недавно поново срели. Упустите се у ту игру, донеће вам
љубав.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
УПРКОС сазнању
да масноћа шкоди,
највише од свега
кајмак мени годи.

Преморен сам,
вели тата,
НА ПОСЛУ ме
дремеж хвата.

6

ПОЗНАТИ
ПАНЧЕВАЧКИ
МУЗИЧАР

Област у
Турској

Врста
паса

Симбол
сребра

Пробајте да успоставите баланс
– ваш мозак ради стално пуном
паром, тако да већ осећате умор.
Закаснели рачуни и нагомилане
обавезе ствараће вам додатну
нервозу, па ће ваш стомак реаговати. Чувајте се дехидрације.

МЛЕЧНИ ПРОИЗВОД

КУЊАЊЕ

5

Предлог

Оспоравати,
противити се

Четврта нота Историјско
музичке
место у
скале
Малој Азији

Стоти део
хектара

Кец,
адут

3
8

Глумица
Дерек
Географске
карте

1

6

4

5
2

Ваљан,
погодан

Симбол
фосфора
Народ у
Цејлону

7

3
9

Стасити,
узвишени

4

Умањеница
(грам.)

Ознака за
Француску

вот. Емоције ће вас носити до
понора и назад. Тражите од
партнера превише, а затворили
сте се у своју љуштуру. Спустите
се на земљу да епилог не буде
лош за вас.

Симбол
сумпора
Врста
колача (мн.)

Домаћа
животиња
Двопек

Го,
обнажен

Мало нереално гледате на жи-

СУДОКУ
Симбол
јода

Знаменитост
Истанбула

9

6

Засипати
Врста
чапље

5

3

6

7

7

1

5

2

Тврђава
крај
Дунава

8
Ударати
бичем
Симбол
берилијума

Предлог
Индустрија
текстила
(скр.)

Полуострво
у Азији

Врста
штампарских
слова

Повереник,
пуномоћник
(лат.)

Владарска
династија
у старом
Египту

3

5

3

7
2

4

5
8

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: задругар, одремати, препарат,
хуманист, згариште, катастар. Стиховни анаграми: полусан, скоруп. Судоку: 239168547, 784592361, 156473928, 491285673,
527631894, 863749215, 612857439, 948316752, 375924186. Скандинавка: Аја Софија, наг, пас, с, ар, Бо, п, деминутив, обасипати, ак,
Филип Крумес, Тар, бичевати, о, Арабија, италик, комесар, Тинити.

Пустиња у
Индији

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Мало слободног времена, а

4

Дивљи
першун

Бик

ша тврдоглавост не упропасте добре партнерске односе – било у
послу, било у љубави. Ратоваћете са остатком света, а ко ће изаћи као победник, потпуно зависи
од вашег става.

3

МУЗИЧАР
СА СЛИКЕ

ноставно доносите одлуке у тренутку. Партнерски и љубавни
живот вам је стабилан и то вам
даје снагу. Пазите шта потписујете и где и шта говорите. Не
правите дугорочне планове.

Водите рачуна да ваш его и ва-

2

Боја у
картама

Не планирајте ништа, већ јед-

Припрема: Момир Пауновић

Слогови: ДРЕ, ДРУ, ГАР, ЗА, ЗГА, КА, МА, МА, НИСТ, О, ПА, ПРЕ, РАТ, РИ, СТАР, ТА, ТИ,
ХУ, ШТЕ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. члан задруге, 2. одспавати мало, 3. материјал справљен по одређеном стручном поступку, 4. професор друштвених наука, 5. место где
је био пожар, 6. законом уређена евиденција непокретности.

Силовит
напад

(23. 9 – 22. 10)

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

1

ЏЕЗ
ВИОЛИНИСТА

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Много сусрета, много догађаја,
брзина и јурњава јесу оно што
вас у суштини испуњава. Мањи
проблеми са администрацијом,
посебно за оне који раде у приватном сектору. Љубавни живот
ће вам бити шарен као ћилим.
Уживајте.

ВЕНЧАНИ
22. јануара: Светлана Момиров и Горан Ранчић, Сузана Спасић и Далибор
Тодоров, Мариа Јона и Ивица Анђелковић; 24. јануара: Татјана Опачић и
Игор Поповић.

Ован

Када неко озбиљан природни
хендикеп претвори у сопствену предност, то значи да или
поседује чаробни штапић или
има невероватну снагу воље и
бистрину ума. Лазар Филиповић, спортиста чије очи могу
да препознају само три одсто
оног што виде здраве, што га с
медицинске тачке гледишта
ставља у категорију слепих,
власник је и једног и другог:
попут чаробњака шири позитивну енергију око себе, док
фокусираношћу на испуњавање сопствених лепих и важних циљева потцртава суштину постојања – само храбри и упорни могу да грабе
напред и испуне своју мисију
на Земљи.
Лазар је у комуникацији толико отворен и природан да је
то незамисливо, без претеривања. Хајде да ипак пробамо да
вам речима надоместимо недостатак непосредног контакта...
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Четвртак, 29. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРУЖЕЊЕ С ПОЗИТИВЦИМА: ЛАЗАР ФИЛИПОВИЋ, ЉУДИНА И ПАРАТРИАТЛОНАЦ

АВИОН ПОЛЕЋЕ УЗ ВЕТАР

– Мој, назовимо га, „проблем” – и то само фигуративно јер то тако не доживљавам
– кроз спорт је усмерен ка победи. Од детињства сам се
упознавао с „проблемом”, али
и он са мном: бивао ми је подстрек, нешто што ме је гурало

напред. Морао сам да се борим за све, а волим да сањарим. Од самог почетка сам
знао да могу да учиним све
што замислим, то сам „проблему” јасно ставио до знања
– „мађија” од старта новинарске трке овај ултраупечатљиви двадесетпетогодишњи човек, однедавно Панчевац.
У мраку не види апсолутно
ништа, периферни вид нема,
али и те чињенице он претвара у апсолутно врцави, филозофски коментар:
– То значи да је мој фокус у
центру онога што хоћу.
Његови пријатељи кажу да
он не види као ми, али осећа,
мирише, прима саговорникове вибрације, начин његовог
држања... Тако види.
– Мени је савршено, супер!
Служим се само позитивним
ставом, пошто једино тако биће може да добије оно што хоће. Разлика између оног човека што није успео у нечему и
оног што јесте, само је у томе

што је овај други више пута
покушао – о упорности као врлини говори наш суграђанин.
Почео је да схвата да је у
очима других другачији у
основној школи у Чачку. Деца
ко деца, болно су искрена.
– Ословљавала су ме сa „ћоро”, нису имала разумевања.
Можда сам и зато хтео да из
школе сам идем кући, па сам
упадао у баре, живе ограде,
каснио и по пола сата... Скупљао сам сигнале који су ми
помагали да се боље сналазим. Велики ослонац била ми
је и остала породица, онa je
билa кључ усмеравања мог
хендикепа ка правим стварима. Данас сам остварен емотивно, као и у свему што радим. Задовољан сам собом.
Апсолвент сам на Медицинском факултету у Крагујевцу,
а уписао сам и Факултет за
спорт у Београду. Реалне препреке не постоје, оне су само
у твојој глави. Важно је добити људскост, разумевање, а

НАЈБОЉИ У ЕВРОПИ!
У тиму са својим пилотом, водичем, Лазар је тренутно трећи на свету у паратриатлону. Имају и титуле вицешампиона света и Европе, као и првака Старог континента. Док
пливају, везани су им скочни зглобови, возе тандем-бицикл, а трче са спојеним ручним зглобовима. Лазар се трка и у конкуренцији регуларних такмичара, одлично му
иде, резултатски је у првих пет триатлонаца у земљи!
Каже да воли „дуге пруге” – истрчао је недавно, по снегу,
за десет дана исто толико везаних маратона, од Крагујевца
до Мостара: 422 километра! Подвлачи да има подршку Града Панчева. Скроман је Лазар, наравно. Не жели ни од кога
да тражи финансијску помоћ, мада би му она, као и сваком
врхунском спортисти, била више него добродошла.

потом нам је лепо онолико
колико смо добри једни према другима – као индијски гуру Ошо Раџнеш прича Лазар.
Ове године жели медаљу на
Светском првенству у парапливању у Глазгову. Следећи
циљ му је да учествује на Параолимпијским играма у Рио
де Жанеиру, и то у две
дисциплинe: индивидуалном
трчању и пливању. Од 2017.
до 2020. године припремаће
се за Параолимпијске игре у
Токију, где ће, каже, бити на
победничком постољу.
– Креирам планове, оно што
долази и пролази поред њих
служи томе да реализујем зацртано. Знам шта желим, све
остало је лакше; па и авиону је
када полеће, потребан отпор,
он се подиже уз ветар. Енергија неопходна за самоостваривање долази сама од себе: пошто поставим циљ и дођем до
њега, знам да сам успео – ето
нове енергије. Важно је да си
усмерен – финишира Лазар.
Постоји ли ико ко може и
помислити да Лазар Филиповић неће испунити своје циљеве? А шта је с вама и вашим жељама, имате неки
проблем?
С. Трајковић

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева
Све то пошаљите на адресу recepti@Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике, pancevac-online.rs или поштом на адрефирмом „TorteCo” и посластичарницом су „Панчевца”: Трг краља Петра I број
11, с назнаком: „Избор најлепше
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”.
торте Панчева”, који ће трајати
Уколико објавимо
до краја маја следеће године.
ваш рецепт и фотограСваког месеца најуспефију, то значи да сте
шније учеснике очекују
Победник за
ушли у ужи избор за
вредне награде у виду
фебруар освојиће
победника месеца и
професионалног послаЦД за украшавање торти
да имате шансу да
стичарског алата и матеи модле за фондан и
освојите вредан поријала, а посебно атракклон. Најбољи аутор
тивни поклони припашће
чоколаду
торте за фебруар, кога
победницима на крају читаће одабрати професионалвог избора.
ни декоратери из посластичарПошаљите нам рецепт и оригиналну фотографију торте коју сте сами на- нице „Голуб”, освојиће ЦД за
правили и декорисали. Приложите своје украшавање торти и модле за фондан
податке – име и презиме, адресу и број те- и чоколаду.
На крају читавог избора између победлефона, као и следећу потписану изјаву:
„Изјављујем да прихватам пропозиције ника сваког месеца одабраћемо троје
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја- најбољих, којима ће припасти следеће
вљујем и да сам једини аутор / једина ау- награде:
3. место – сет за декорисање са дуготорка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам да трајном дресир кесом од импрегниратекст рецепта и фотографију јела имате ног платна са шест металних наставака,
2. место – алат за израду јестивих
право да користите и објављујете без просторног и временског ограничења и у све- цветова и букета с књигом у пуном колору која садржи упутства за израду и
му према својим потребама”.
1. место –
комплет целокупног
алата
за
украшавање
торти и израду декорација за торте, који садржи
177
делова.
Ове заиста
вредне поклоне о којима сваки талентовани
посластичар
сања обезбедио је „TorteCo Shop”.

Н А Ј Б О Љ И ЗА О В У Н Е Д Е Љ У
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Зорица Јанков из Долова. Зорице, честитамо!

АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА
Коре: 12 беланаца, три жуманцета, 12 кашика шећера, 150 г чоколаде и шест кашика брашна.
Од те смесе испећи три коре.
Фил: децилитар млека сјединити са девет жуманаца и пет кашика шећера и укувати у три децилитра млека претходно прокуваног са шест кашика шећера.
Када се скувани фил охлади, помешати га с маргарином, а потом у ту смесу додати 100 г млевене плазме и воће исечено на коцкице (вишње, ананас, суве кајсије...).
Умутити 150 г шлага.
Редослед: кора – фил с воћем – шлаг –
кора – фил с воћем – шлаг – кора.
Украсити по жељи.

ПОБЕДНИК ЗА ЈАНУАР
Стручни жири сачињен од иску
поу
их
слен
запо
ра
рате
деко
сних
је
сластичарници „Голуб” одлучио
да за најбољег декоратера у јануару
прогласи ТАТЈАНУ ЛУКОВИЋ.
Она је освојила ЦД за украшавање торти и модле за фондан и чоуколаду, а пласирала се и у конк
ренцију за једну од три главне награде које ће бити додељене на
крају читавог конкурса. Татјана
може преузети поклоне радним
данима између 7 и 15 сати у про
ка
Жар
ци
Ули
у
”
teCo
„Tor
давници
Зрењанина 36.
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Четвртак, 29. јануар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

„ПАНТЕРИ” ДОБИЛИ НОВОГ ТРЕНЕРА

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

КОРИ ХОПИНГАРНЕР
ПРЕДВОДИ ПАНЧЕВЦЕ

ФМП ЗАУСТАВИО ТАМИШ
Момци из Железника
срећнији у завршници
Пораз после шест
тријумфа

Клуб америчког фудбала Пантерс из нашега града познат је
овдашњој јавности и по стратешком планирању рада. Да у
спортском колективу из нашега града добро знају шта доноси успех, потврђује и чињеница да је ангажован млади амерички стручњак Кори Хопингарнер. Он је стигао у Панчево
протеклог викенда, а после
два тренинга имао је прилику
да упозна екипу.
– Момци веома вредно раде. То сам уочио на нашем
упознавању. Реч је о атлетама и надам се да ћемо заједно урадити добру ствар ове
сезоне. За ово кратко време
колико сам у Панчеву, заиста
сам видео много лепих ства-

ри и веома сам узбуђен што
сам овде. Људи су веома пријатни, а поготово ми се свиђају ваша храна и култура – нагласио је стручњак из САД.
Кори Хопингарнер је у
Америци радио на неколико
престижних колеџа и потиче
из спортске породице. Његов
отац, деда и прадеда су такође били реномирани тренери.
Поред Корија, очекује се долазак у Панчево још двојице
држављана Америке – квотербека Џордана Мура и дефанзивца Тимотија Бишопа.
Екипа ће још две недеље
радити на стицању моторичких способности, а потом ће
се рад базирати на тактици и
техници.
С. Д.

ВЛАДИМИР ИЛИЋ, ПРЕДСЕДНИК
КК-а КРИС-КРОС

ВИШИ РАНГ ДОБАР МОТИВ
Као ретко који спортски колектив – посебно кад је реч о
кошарци, КК Крис-крос је
прве успехе остварио с млађим категоријама, а тек после тога се посветио грађењу
озбиљне сениорске екипе.
Дружина из Панчева је
препознатљива по успешном
стварању играча, а Дангубић,

месеци и њихов однос према
клубу је за сваку похвалу.
Кроз тренажни процес се обликују играчи, а јаке пријатељске утакмице, са снажнијим ривалима и искуснијим
екипама, доприносе да се
стекне стабилност и ојача
тим. Током паузе смо бирали противнике из вишег

У четрнаестом колу КЛС-а кошаркаши Тамиша су изгубили од ФМП-а из Железника
са 80:85, по четвртинама
17:21, 26:24, 19:21 и 18:19.
Око 300 гледалаца пратило је
сусрет у Хали спортова на
Стрелишту.
Панчевци нису успели да наставе успешан низ од шест победа заредом у овом рангу такмичења, али не би било незаслужено ни да су славили у мечу против фаворизоване екипе
из предграђа српске престонице. Током читавог дуела били су
равноправан ривал, а гости, лидер на табели, тек су у самом
финишу успели да сломе отпор
сасвим солидне екипе из нашега града. Колико КК Тамиш вреди, могли су се уверити и гледаоци који су утакмицу пратили у
директном преносу РТС-а. Давор Перак, капитен тима, ни
овог пута на паркет није повео
најјачи састав. Поново су изостали Вујовић, Ђорђевић и тек
пристигли Ивановић.
Поглед на резултат и однос
снага по четвртинама јасно
показују да су суботњи меч одиграле екипе сличног квалитета. То је била веома добра кошаркашка представа, са свим
елементима који овај спорт
чине тако занимљивим. У
ФМП-у је блистао млади

Сјајна кошарка у хали на Стрелишту
крилни центар Симанић, који
је нанизао 17 поена у првом
полувремену, од чега је чак
пет пута био прецизан у шутевима за три поена. Парирали
су му Крушчић и Милошевић,
а касније им се придружио и
Кесар. Добру ролу је поново
одиграо плејмејкер Манојловић, али је кључни човек победе гостију био Филип Човић,
капитен тима из Железника.
Он је ненаметљиво током сусрета подизао ниво своје игре.
Погађао је кад је највише требало, одлично је проигравао
саиграче, а у пенал-завршници скоро да је био непогрешив.
Када се утисци саберу, Тамиш
има за чим да жали, али ово је
пораз који не боли превише.

На конференцији за медије
одржаној после утакмице Милан Гуровић, некада истакнути репрезентативац наше земље, а сада тренер ФМП-а,
нагласио је да се у Тамишу одлично ради и да одавно нико
није намучио његов састав као
Панчевци. Иако су доживели
пораз, домаћи кошаркаши су
дали пун допринос лепој и занимљивој утакмици, а с тим
се сложио и Бојан Јовичић,
први тренер локалног тима.
– Има неколико елемената
којима сам прилично задовољан. Најпре, немам шта да замерим својим играчима, мада се
још увек осећа наше неискуство
у појединим тренуцима утакмице. Затим, радује ме посета на-

вијача. Хала спортова одавно
није била пуна, а посебно бих
нагласио подршку коју смо добили с трибине – истакао је млади стратег клуба из Панчева.
У наредном колу Тамиш иде
у Чачак на мегдан Борцу. Сасвим сигурно, биће то права
спортска посластица јер оба тима претендују на висок пласман, а зна се да је град на Морави прави кошаркашки центар и „врућ терен” за све гостујуће тимове. Ипак, ако Крушчић и остали момци пруже
добру партију, као што је случај
у последње време, а повређени
играчи се опораве, треба веровати да ће Панчевци моћи да
остваре повољан резултат.
С. Дамјанов

„БРЗИ ВОЗ” ЗАПОЧЕО ПРИПРЕМЕ

ЖАРКО ТОДОРОВИЋ НОВИ ТРЕНЕР

Грујић, Илкић и Нешић су
светли примери за то. У последње време, а посебно након доласка Вука Станимировића, угледног тренера из
Београда, акценат је стављен
на рад с момцима који играју
у сениорској конкуренцији.
Панчевци се сада такмиче у
Другој српској лиги група
„Север” и после првог дела
надметања налазе се на самом врху табеле. Добар рад у
претходном периоду доноси
резултате, а наши суграђани,
иначе најмлађи састав у овом
рангу, нису губили време ни
док је била пауза у првенству.

ДИНАМО БОЉИ
ОД ПИНКА
У одложеној утакмици из
првог дела првенства Динамо је прошлог викенда
у Шимановцима савладао Пинк с 57:96.
То није био тежак задатак за изабранике Ненада Раковца, а најбољи у
Динаму били су Секулић
и Стојиљковић.
Свакодневни тренинзи и
пријатељски сусрети с тимовима из вишег ранга додатно
су ојачали децу из Крис-кроса, па сада још спремније дочекују наставак лиге.
– Момци су заиста веома
напорно радили протеклих

ранга јер се само тако може
осетити шта нам недостаје и
како да то поправимо – истакао је Владимир Илић, први
човек клуба из нашега града.
Подсећамо, Крис-крос је
током јесењег дела сезоне
одиграо 12 утакмица и има
скор од 10 победа и само два
пораза. Тренутно су наши суграђани други на табели, с
добрим шансама да се домогну вишег ранга.
– То нам није био примарни мотив пре старта првенства, јер смо били фокусирани, и још увек смо, на разигравање наше талентоване
деце. Међутим, како је такмичење одмицало, схватили
смо да није тако далеко ни
Прва српска лига. Имамо
млад тим, али ако се укаже
шанса за пролаз у виши
ранг, даћемо све од себе да
то и остваримо – рекао је
наш саговорник.
Већ у првим колима наставка надметања следе два тешка
гостовања.
– Предстоје нам дуели с
Војком и Радничким из Ковина, и то у гостима. Уколико
успешно пребродимо прве
две утакмице, можда ће и ток
првенства бити одређен у
смеру којим ми желимо да
идемо – нагласио је Владимир Илић на крају разговора.
Како било, Крис-крос је
већ доказао квалитет, а сваки
нови успех је додатни мотив
да се иде даље, у нове победе.
С. Д.

У понедељак, 26. јануара,
зимска пауза је окончана и за
првотимце ФК-а Динамо.
Прозивку играча је, у одсуству
шефа стручног штаба Горана
Мрђе, извршио помоћни тренер Mирослав Mилошевић, заједно са „учитељем” голмана
Ненадом Николићем. Првом
тренингу су присуствовала 22
фудбалера, а њих су поздравили председник Динама Зоран
Радојковић, потпредседник
Драган Павловић и члан УО
клуба Горан Јањовић Думба,
који су им пожелели успешну
пролећну сезону у Српској лиги „Војводина”.
– Очекујем да својим фудбалским и људским квалитетима на најбољи начин репрезентујете клуб, али и да сви
заједно будемо тим који ће задржати место у горњем делу
табеле. Управа клуба ће вам
обезбедити све услове да се
што боље припремите. Свима
желим пуно успеха у раду и да
на крају сезоне остваримо за-

цртани циљ – рекао је Зоран
Радојковић.
„Брзи воз” ће комплетне припреме одрадити у свом граду.
– Предстоје нам напорни и
тешки тренинзи, који су нормални у припремном периоду.
Вежбаћемо на нашем стадиону,
као и на теренима на Стрелишту, где имамо одличне услове.
Уговорени су и контролни ме-

чеви, па је на момцима да
озбиљним приступом на тренинзима и утакмицама дају
максимум, како би постигли
резултате који се очекују – истакао је Мирослав Милошевић.
После првог тренинга најуже руководство клуба одржало је састанак са шефом
стручног штаба Гораном Мрђом, који је поднео оставку, и

ШАХОВСКО ПРВЕНСТВО ПАНЧЕВАЧКИХ ШКОЛА

„МИКИНА” НЕМА ПРЕМЦА
У организацији ШК-а „Светозар Глигорић Глига”, у понедељак, 26. јануара, одржано је екипно Првенство
основних школа Панчева у
шаху. Домаћин је била ОШ
„Свети Сава”, а надметало се
осам тимова. Taкмичeњe сe
oдвијало пo Бeргeровом систeму, пo убрзaнoм тeмпу од
20 минутa зa свaку пaртиjу, a
eкипе су биле сaчињене од
пo четири члaнa.
Првo мeстo, без пораза,
oсвojилa je OШ „Mикa Aнтић”, друга је била прва екипа
шкoлe дoмaћина, а трeћe
мeстo је заузела шкoлa
„Исидoрa Сeкулић”. Нajприjaтниje изнeнaђeњe је прирeдилa OШ „Стeвицa Joвaнo-

вић”, кoja je нaступилa с дaлeкo нajмлaђoм eкипoм, с Maркoм Mилaнoвићeм нa чeлу.
Oсвojила је чeтвртo мeстo, сa
сaмo пoлa пoeнa мaњe oд
трeћeплaсирaнe eкипe. Свe
пoхвaлe зaслужуjу и остали

учесници – школе „Брaнкo
Рaдичeвић”, „Вaсa Живкoвић”, „Вук Кaрaџић” (Стaрчeвo) и „Moшa Пиjaдe”
(Ивaнoво).
Као и увек, одлични домаћини су били ОШ „Свeти
Сaвa” и прoфeсoри Зoрaн
Joвaнoвић
и
Гoрицa
Mилoвaнoвић. Кooрдинaтoр
тaкмичeњa биo je прoфeсoр
Рaдoje Рaдojeвић, дирeктoр
Mилaдин Mитрoвић, a судиja je биo Aлeксaндaр
Врбљaнaц, ФИДE мajстoр
шaхa, тaкoђe прoфeсoр шкoлe
дoмaћинa. Пeхaре, мeдaљe и
пoклoнe oбeзбeдили су члaнoви
ШК-а „Свeтoзaр Глигoрић
Глигa”.
А. Ж.

после дужег разговора одлучило да нови (стари) тренер
буде Жарко Тодоровић, који је
јесенас радио у Графичару.
– Затекла нас је одлука тренера Мрђе, који је добро радио
и остварио одличне резултате,
али ни после нашег разговора
он није променио своју одлуку.
Мрђа ће остати у Динаму, али
ће бити надлежан за млађе категорије – рекао је Радојковић.
После две и по године рада
на клупи „брзог воза” Горан
Мрђа је чврсто одлучио да се
повуче с кормила.
– Дуго сам размишљао и на
крају одлучио да не будем више
шеф стручног штаба. После разговора са челницима клуба прихватио сам нову улогу у Динаму, која је врло битна за будућност овог спортског колектива.
Жеља ми је да се рад с младим
селекцијама подигне на виши
ниво и да се из наших редова
створе фудбалери који ће чинити костур сениорског тима. Моја помоћ увек ће бити усмерена
и ка првој екипи, а свом наследнику желим пуно успеха у наставку сезоне – рекао је Мрђа.
Нови шеф стручног штаба
Жарко Тодоровић већ је радио
у Динаму, па добро познаје
ситуацију у клубу. Уз заједничко деловање свих, не треба
сумњати да ће „брзи воз” стићи до свог циља.
Б. С.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗОРАНА
ОПЕТ НАЈБРЖА
На првом такмичењу у 2015.
години – Отвореном првенству Војводине за све категорије, одржаном прошлог викенда у Новом Саду, атлетичарка панчевачког Динама Зорана Барјактаровић остварила
је прву овосезонску победу.

Она је тријумфовала у апсолутној категорији у трци на
60 метара, с временом 8,02.
– Не могу у потпуности бити задовољан овим резултатом, али будући да је ово било
прво такмичење после четири
месеца припрема, као и да наши атлетичари немају услова
за зимске спринтерске тренинге, ово је вредан успех –
рекао је Љупчо Цветкоски,
тренер АК-а Динамо.

СРЕБРНИ ГАВРИЛО
У Новом Саду је прошле недеље одржан „Светосавски куп” у
џуду, на којем се окупило 500
младих бораца. Међу најбољим пионирима Србије нашла

се и екипа ЏК-а Панчево. У веома јакој конкуренцији наш
суграђанин Гаврило Кљајевић
освојио је сребрно одличје.
Он је био одличан до саме
завршнице, а у финалу је, помало несмотрено, ухватио ривала за ногу, па је уследила
дисквалификација.

ЏУДО-МАЈСТОРИ
У Нoвoм Сaду je 24. јануара
oдржaнo пoлaгaњe зa мajстoрскe пojaсeвe. Чeтири џудистa
Динaма пoстaли су нoсиoци
мajстoрскoг пojaсa 1. дан. То
су: Сара Слaвкoвић, Алекса
Стojaдинoв, Урош Ћирић и
Милош Пaлoц.
Већ сутрадан у истом граду
је одржан „Светосавски куп”
за млађе категорије. На њему
се ЏК Динамо представио са

23 тaкмичaрa, које су предводили трeнeри Петар Илиjин и
Љубомир Стaнишић.
Златну медаљу је освојила
Милица Секуловић, сребром
су се окитили Филип Француз
и Владимир Бoгдaнoвски, а
бронзана одличја су заслужили: Теодора Вaсиљeвић, Никола Mиркoвић, Андријана
Кртeнић, Тијана Стojaнoв и
Матеја Зубoвић. На пета места су се пласирали Урош
Ћућa и Вук Кoшић.
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„ЛАВИЦЕ” СЕ ПРОШЕТАЛЕ КРОЗ ЛАЗАРЕВАЦ
Очекивана
победа Динама
над Колубаром

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ
субота, 19 сати

Одбојкаши Борца
поражени од лидера
Утакмицама тринаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Суперлиги за одбојкашице.
Панчевачке „лавице” су у Лазаревцу поделиле мегдан с
последњепласираном Колубаром. Као што се и очекивало,
девојке које с клупе предводи
тренер Александар Владисављев оствариле су максималну победу од 3:0, по сетовима
25:16, 25:19 и 25:13.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о односу
снага на паркету дворане „Колубара”. Панчевке су од самог
почетка утакмице играле ангажовано, па нису дозволиле
ривалкама ни да помисле да
могу начинити евентуално изненађење. Домаће играчице
су колико-толико успеле да
парирају „лавицама” само у
другом сету, али су Катарина
Симић и њене саиграчице показале да су за класу бољи
тим од Колубаре, па су мирно
овај дуел привеле крају.
Динамо је играо у саставу:
Николина Ашћерић, Јелена
Петров, Јелена Лазић, Катарина Симић, Нина Коцић,
Милена Спремо, Наташа Божић, Александра Владисављев, Сања Ђурђевић, Драгана Марковић, Тијана Стојковић и Бојана Станковић.
Све девојке заслужују похвале за остварену победу,
као и за то што нису потцениле ривала, а посебно су се истакле Јелена Лазић, Катарина
Симић и Нина Коцић.
Динамо је поново на шестом
месту на табели и сада има 17

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ФУТОГ
субота, 17 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ВОЈКА – КРИС КРОС
Лаћарак: ЛСК–ДИНАМО

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

Старчевци жале за првим сетом
бодова, а у два предстојећа викенда играће пред својим навијачима. У суботу, 31. јануара,
у Халу спортова на Стрелишту
долази београдски Раднички, а
потом „лавице” дочекују и
Крагуј из Крагујевца.
Oдбojкaши стaрчeвaчкoг
Бoрцa су у 13. кoлу Првe лигe
Србиje на свом терену изгубили од лидера шампионата,
екипе Нишa, с 3:0, пo
сeтoвимa 25:20, 25:21 и 25:19.
Тим који предводи Марко
Симијоновић пружиo је дoстojaн oтпoр првoплaсирaним
Нишлиjaмa, aли ниje успeo дa
начини изненађење. Старчевци су у већем делу утакмице
били равноправни с фаворитом, али када се „ломио” резултат, искуство Нишлија,
али и боља концентрација, доносили су превагу на тас го-

стију. Први сeт je у вeликoj
мeри усмeриo дaљи тoк дeшaвaњa нa пaркeту Хaлe спoртoвa на Стрелишту. Да је којим случајем Борац добио први део меча, ко зна како би се
утакмица завршила. Сличнa
сликa виђeнa je и у наставку
меча. Старчевци су у трeћем
сeту водили и са 7:3, а када се
учинилo дa ћe успeти дa се
врате у мeч, гости су додали
гас и на крају заслужено освојили сва три бода.
– Нисмо превише очекивали од овог дуела. Мислим да
смо пружили достојан отпор
лидеру. Били смo близу oсвajaњa првoг сeтa, мало је недостајало да освојимо и други,
aли нeкoликo лoших приjeмa,
те њихoвих блoкoвa и нaших
нeстрпљивих нaпaдa, дoвeли
су дo тoгa дa сe гости „oдлeпe”

и привeду сeт крajу. To ниje
нeoчeкивaнo. Ниш je oдличнo
укoмпoнoвaнa екипа која имa
oдличнe блoкeрe, против које
трeбa игрaти мудрo и хрaбрo.
Mи смo тo у вeћeм дeлу
утaкмицe и рaдили. Нисaм
нeзaдoвoљaн издaњeм мојих
игрaчa. Oстaje жaл зa првим
сeтoм, кaдa je Ниш oлaкo ушао
у мeч. Да смо дaли 110 oдстo
свojих мoгућнoсти, мoждa смo
мoгли дa гa oсвojимo – рекао je
Maркo Симиjoнoвић, трeнeр
старчевачког прволигаша.
Било како било, овај пораз
неће оставити много трага на
екипу Борца, јер дуели с конкурентима за опстанак тек
предстоје. Старчевци су и
дaљe на десетом месту нa
тaбeли, а предстојећег викенда гостују у Великом Градишту.

ПАНЧЕВАЧКА „ДИЗЕЛКА” УПАЛИЛА МОТОРЕ

ЖЕЛЕЗНИЧАР СТВОРИО „ДРИМ ТИМ”

СУПЕРЛИГА
жене
Лазаревац: КОЛУБАРА–ДИНАМО

0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НИШ

0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ФМП

80:85

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–ДИНАМО

57:96

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НАШИМ ОСНОВЦИМА
ДЕВЕТ МЕДАЉА
У ОШ „Јефимија” у Обреновцу прошлог викенда је одржан
традиционалан турнир у бадминтону, који је окупио прeкo
60 тaкмичaрa из двадесет једне шкoлe из шeст српских
бaдминтoн-цeнтaрa: Бeoгрaдa,
Oбрeнoвцa, Пaнчeвa, Вршцa,
Зрeњaнинa и Крaгуjeвцa.
Млади спортисти су на том
такмичењу представљали своје школе, а запажене наступе
су имали и наши суграђани.

Зоран Наунковић:
циљ – Српска лига
Фудбалски клуб Железничар
полако али сигурно постаје синоним за добру организацију и
успешан спортски колектив.
Популарна „дизелка” постоји
пуних 67 година, али прави
фудбалски хит је постала прошлог лета. Откад је дошао у
клуб, секретар Зоран Наунковић је уз помоћ председника
Мирослава Станимировића
успео да оформи тим који је за
само две сезоне прескочио два
ранга такмичења. „Жеља” је и
сада, после првог дела сезоне у
Војвођанској лиги „Банат”, високо рангиран. Јесен је окончао
на другом месту, тик уз лидера,
с реалним шансама да начини
још једно фудбалско чудо – да
се пласира у Српску лигу.
Прво званично окупљање
првотимаца Железничара у
2015. години било је у понедељак, 26. јануара, на СЦ-у
„Младост”. Шефу стручног
штаба Синиши Радуловићу и
тренеру голмана Владимиру
Растовићу јавило се 25 фудбалера који ће конкурисати за
најбољи састав.
– Освајањем другог места
после јесењег дела сезоне
остварили смо добар резултат,
који нам је дао шансу да се
поново пласирамо у виши
ранг. Биће тешко, али верујем
у вас и сигуран сам да ћете дати све од себе да на крају првенства заједнички прославимо још један велики успех.
Желим вам успешан рад и

очекујем да наставите у истом
ритму као јесенас – рекао је
окупљеним играчима председник Железничара Мирослав Станимировић.
Оно што је најважније, из
тима који је окончао први део
шампионата нико није отишао, али је зато управа клуба
учинила максималне напоре
да створи прави „дрим тим”.
Тако ће, поред „мајстора староседелаца”, за стартну поставу конкурисати и Един Тахировић и Иван Ћирка (дошли
из Динама 1945), као и доскорашње узданице „брзог воза”
Никола Скокна, Маријан Спасић и Небојша Арбутина.
– Овај тим поседује квалитет па верујем да ћемо и у другом делу првенства бележити
добре резултате. Имамо реалне шансе да освојимо прво место и шампионски пехар. Наш

циљ је јасан – желимо у Српску лигу. То би био велики
успех, јер бисмо тако за три
године прескочили три ранга.
Пред нама су обавезе које нису нимало лаке, али очекујем
да ћемо све одрадити на најбољи начин и да ћемо спремни ући у наставак првенства –
рекао је Зоран Наунковић, алфа и омега ФК-а Железничар.
Нема сумње да је пред момцима тежак период припрема.
Озбиљност и планирање потеза унапред одлике су овог
спортског колектива. Само
жесток рад доноси резултат.
Знају то добро и челници, али
и тренери и фудбалери популарне „дизелке”.
– У пролећном делу сезоне
морамо наставити у истом
ритму, па очекујем да заједнички, на најбољи начин, одрадимо и ове припреме, јер

само тако можемо постићи
резултате који се од нас очекују. Уговорено је осам контролних утакмица и сви ћете
имати довољну минутажу да
се наметнете својим играма и
изборите се за дрес стартера –
обратио се фудбалерима и Синиша Радуловић, први тренер.
До почетка пролећног дела
првенства у Војвођанској лиги
„Банат” има довољно времена
да се тим уигра и припреми за
искушења која му предстоје.
Прву контролну утакмицу
фудбалери Железничара ће
одиграти 15. фебруара против
Спартака из Дебељаче.

У конкуренцији такмичара
од првог до четвртог разреда
трофеје су освојили: Нaтaлиja
Бoхaрeвић и Никола Борка
(OШ „Joвaн Joвaнoвић Змaj”),
Maриja Сaмaрџиja и Кaтaринa и Михајло Виг (OШ „Исидoрa Сeкулић”). У надметању
девојчица из петих и шестих
разреда медаље су зарадиле
Сaњa Пeрић (OШ „Вaсa
Живкoвић”) и Aнђeлa Рaшoвић (OШ „Исидoрa Сeкулић”),
а у такмичењу „седмакиња” и
„осмакиња” одличја су заслужили Mињa Ступaрeвић (OШ
„Брaнкo Рaдичeвић”) и Стeфaн Mиjaтoвић (OШ „Вaсa
Живкoвић”).

ШАХОВСКИ КУТАК
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Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лх7)
Избор Р. Радојевић
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ДУШКО БОКШАН, ДИРЕКТОР ЖОК-а ДИНАМО

ПОЛА ВЕКА ВЕРАН ОДБОЈЦИ

Цивилизацијски напредак

Чувар правих вредности
Љубитељ животиња
Ове године се навршава пола века откад је Душко Бокшан, актуелни директор ЖОК-а Динамо, одбојку уцртао у
свој животни пут. Сада већ далеке
1965. заиграо је за кадете Динама, а
овај спорт је заволео док је гледао свог
наставника физичког васпитања Драгог Јелића како игра за сениорски
тим. На први тренинг га је одвео
школски друг Зоран Шиник, заједно
са исписницима Зораном Предићем и
Душаном Николићем.
Ипак, популарни Боле без дилеме
каже да је човек који је највише утицао
на његов рад у одбојци Томислав Вуко-

војац, за кога истиче да је најбољи
играч Динама који је икада наступао за
клуб из Панчева. Бокшан је већ са 18
година, као првотимац, заузео и место
у Управном одбору Динама, где је био
задужен за финансије, а све до данас је
овлашћени представник клуба и чувар
печата. Надметао се у савезном рангу, а
21. новембра 1973. основао је ЖОК Динамо, који је дванаест година касније,
као тренер, увео у Другу савезну лигу
СФРЈ. Био је савезни судија у великој
Југославији, а пре тачно четрдесет година у Панчеву одиграо је последњу
утакмицу у сениорској екипи Динама –
против Рибнице. Касније је постао делегат-контролор, а када је 2004. ЖОК
Динамо ушао у Суперлигу, из моралних разлога се повукао и остао само
функционер клуба из нашега града.
– Одбојкашки клуб Динамо је 1985.
године ушао у Другу савезну лигу ондашње Југославије, што је заиста било
нешто посебно. Ипак, ако нешто треба
да издвојим, онда је то 2004. година,
када смо стигли до Суперлиге и ево
пуних једанаест сезона смо чланови
елите, а то је само још Црвеној звезди
пошло за руком. Два пута смо у међувремену били финалисти Купа Србије,
што је свакако највећи успех ЖОК-а
Динамо. Знате, кад говорим о успесима, не могу а да не поменем и играчице које су допринеле да Динамо буде
оно што данас јесте. Весна Поповић је
17 година играла за клуб, а верност и
огроман допринос развоју колектива
дале су: Вера Бинђа Марковић, Тања
Божичковић, Јања Сужњевић, Жења
Јовановић и Милица Анушић. Не сме
се заборавити да је садашња репрезентативка Србије Милена Рашић са своЈелена и Боле

јих шеснаест година дошла у Динамо
и постала једна од најбољих одбојкашица наше земље. Међу „лавицама”
су биле и Маја Огњеновић и донедавно Бојана Радуловић, такође врхунске
одбојкашице и репрезентативке. Наша
истинска легенда, дете Динама, јесте и
Јелена Петров, која је проглашена за
најбољу спортисткињу Панчева за
прошлу годину – у даху казује наш саговорник.

Некада давно, у стара и превазиђена времена, рођендани су се
честитали уз стисак руке, загрљај, пољубац и обавезно извлачење ушију.
Онда смо технички напредовали па смо рођенданске поруке
слали писмима, дописницама и разгледницама.
Потом су на историјску сцену ступили телеграми, телефони,
СМС-ови и интернет-мејлови.
А нови миленијум је том послу додао још једно технолошко
чудо – зидове!

СЛУЖБА И ЖИВОТИЊЕ
Већ пуних 35 година Душко Бокшан ради као шалтерски службеник Републичког фонда здравственог осигурања у Панчеву. За то
време је променио једанаест директора и, по слободној процени,
оверио је више милиона разних
докумената, што је податак за Гиниса. Ове године треба да оде у
заслужену пензију.
Бокшан је и љубитељ и чувар
животиња. Брине о већем броју
паса и мачака, а чак је обезбедио
и адекватан простор за њих.
– Ово није само планета људи,
већ и животиња, које морају имати
права на суживот с нама – нагласио је наш саговорник.
Душко Бокшан је током богате каријере био и још је на многим функцијама у одбојкашким савезима Војводине и Србије, а 2011. године је проглашен за најбољег спортског радника у
Панчеву и јужном Банату. Мада невољно саветује, издвајамо нека запажања о актуелним спортским збивањима:
– У животу се све мења. Некад је Динамо на окупу имао 250 до 300 деце
која су тренирала одбојку. Тада је то
био приоритет за нас у клубу. У новије
време више се води брига о сениоркама и резултатима, али све то мора да
буде у славу игре преко мреже и афирмације овог спорта. Професионално
бављење одбојком је лепо, али и тешко. То може бити и ризично ако се
истовремено и не школујете, јер каријера брзо прође. Сада ми је жеља да
ЖОК Динамо буде стабилан клуб, а
шта се може више очекивати у условима у којима се спорт у Србији налази.
Један је Боле. Легенда која траје.
С. Дамјанов

Малтерски напредак
Наши спортисти обожавају да кажу како „срце остављају на терену”.
У такозваним народним песмама редовно се нуди „срце на
длану”, а помиње се и разноврсна другачија срчана патња.
Ал’ да неко нуди срце на малтеру, е, то још нисмо видели.

Туристички напредак
Рођенданска честитка илустрована картама и коцкицама за игру
бацила нас је у недоумицу.
То као да нека дама свом љубљеном, који је, узгред, коцкар,
жели успех у овој хазардној игри.
А пошто знамо да даме баш и не обожавају коцкаре, остали
смо збуњени.
Н. Стоилковић
З. Спремо





КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Андреј
Јовановић,
тенисер:
– Биће занимљиво
зато што следи Куп
Србије у тенису.
Наступићу у Београду, где ме чека јака
конкуренција, али
ипак се надам успеху.

Матеја Митић,
ученик:

Алекса Стојанов,
фудбалер:

– Волим да играм игрице
и део викенда ћу сигурно
провести и у тој активности.
Надам се лепом времену,
јер планирам да идем
с братом на фудбалицу.

– Тренирам фудбал у
„Динаму”, а у суботу
идем на утакмицу.
Зато и волим викенд.
Поред тога, биће
времена и за одмор,
па и мало учења.
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