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ПОЈАЧАНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
За Нову годину и Божић
дежурна амбуланта
„Горњи град”
Објављено радно време
трговачких објеката
„Хигијена” неће
наплаћивати паркирање
Полицијска управа Панчево најавила је да ће током новогодишњих и
божићних празника предузети низ
превентивних и репресивних активности с циљем повећања безбедности у саобраћају и очувања стабилног јавног реда и мира.
Пре свега, саобраћајни полицајци
ће интензивније него раније контролисати саобраћај и посебно ће кажњавати возаче који буду возили
под дејством алкохола, недозвоље-

ном брзином и с поквареним светлима и мигавцима.
Такође, полиција ће интензивније
него раније спроводити појачане патролне и позорничке активности у
обезбеђивању јавних скупова и у
близини већине угоститељских објеката где ће бити организована новогодишња славља.
Полицијска управа Панчево апелује
на грађане да не купују петарде и друга пиротехничка средства од неовлашћених и нестручних лица на за то
недозвољеним местима (пијаце, уличне тезге и од уличних продаваца).
Полиција подсећа грађане да је
законом изричито забрањена продаја пиротехничких средстава малолетним особама, као и употреба пиротехнике у затвореном простору и
на јавним местима где се окупља већи број лица.
Да ова упозорења и те како имају
основа, сведочи податак да сваке го-

дине пред новогодишње и божићне
празнике службе Хитне помоћи у
градовима широм Србије указују помоћ деци која од детонација петарди
повреде руке и прсте.
Ако продавци немају одобрење за
продају петарди, постоји велика вероватноћа да оне нису атестиране и
нису провераване пре пуштања у
продају. Због тога се често дешава
да експлодирају пре времена, одмах пошто се упале, и да лице које
их држи задобије озбиљне повреде.
Важно је напоменути и то да ватромете могу правити само за то
овлашћена правна лица на за то одобреним местима, уз решење које је
издало Министарство унутрашњих
послова.
Радно време Дома здравља за
празнике
Током предстојећих празника у Панчеву ће дежурати здравствена амбуланта
„Горњи град”, од 7 до 19 сати. Амбуланте у селима радиће од 7 до 12 сати, а
служба стоматолошке здравствене заштите збрињаваће све којима је потребна помоћ у времену од 8 до 18 сати.
О здрављу најмлађих током празника ће бринути запослени на Одељењу за педијатријску заштиту деце
предшколског узраста. Они ће дежурати од 7 до 19 сати.
Дом здравља је саопштио и да ће
служба поливалентне патронаже дежурати у времену од 7 до 13.30, а
служба кућног лечења од 7 до 12 сати. Празнично радно време службе
за лабораторијску дијагностику биће
од 7 до 19 сати, а служба Хитне помоћи ће радити по уобичајеном радном времену 0–24 сата.
АТП ће опет возити за Београд
АТП је саопштио да ће и у овој новогодишњој ноћи, као и до сада, прево-

зити наше суграђане који буду хтели
да је дочекају уз музику на улицама
Београда.
Аутобуси ће полазити из Панчева
с главне аутобуске станице за Београд у 00.30, 01.30 и 02.30, а с „Дунав станице” на сат времена (1, 2, 3,
4 и 5 ујутру).
Првог јануара аутобуси ће саобраћати на сваких пола сата, по недељном реду вожње.
Дежурства највећих продавница у
граду
Према информацијама које смо добили у „Максију”, продајни објекти
тог трговачког ланца у Панчеву биће
отворени 31. децембра до 18 сати, а
први радни дан у 2017. години биће
им 2. јануар, када ће такође радити
до 18 сати. Продавнице „Максија”
биће отворене до тог времена и 6. јануара, на Бадњи дан, а 7. јануара ће
бити затворене.
Продајни објекти ланца „Идеа”
биће 31. децембра отворени до 19
сати. Првог јануара неће радити, а 2.
и 3. јануара имаће уобичајено радно
време (до 22 сата). На Бадњи дан ће
бити отворени до 18 сати, а 7. јануара неће радити.
Маркет ДИС-а у „Авив парку” радиће последњег дана у овој години
до 19 сати. Првог јануара ће бити затворен, а 2. и 3. јануара ће радити по
уобичајеном радном времену. На
Бадњи дан биће отворен до 18 сати,
а 7. јануара ће бити затворен.
Неће бити наплате паркирања
Јавно комунално предузеће „Хигијена” саопштило је да 1, 2, 3. и 7. јануара контролори неће наплаћивати паркирање на зонираним паркинзима и да затворени паркинг
код бувљака неће радити од 1. до 3.
јануара.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Настављамо прошле недеље започет покушај да издвојимо
најинтересантније моменте забележене у овој рубрици у 2016.
Мај: У тексту насловљеном „Добошарска тишина” запитасмо: „Ко би се ’качио’ с влашћу када је после избора постало јасно да ће барем још четири године државом и градом
владати исти људи; ко је ’луд’?
„Једноставни су одговори: сви они што желе да се својим
послом баве професионално, а ’луди’ би пре свих морали да
буду новинари. На овом месту смо већ икс пута констатовали да је, ако изузмемо болест, најстрашније од свега немати
себе, бити без става, духовно убог, никакав... Тако се губи самопоштовање, а у случају новинара и кредибилитет и могућност да се у свом послу преузима одговорност: ко ће ти
једног дана, у нечијој новој ери, веровати иједну реч?
„Живимо у време громогласне тишине. Овај оксиморон је
необично важно нагласити у недељи када се обележава 3.
мај, Светски дан слободе медија. Добро дошли у реалност;
’Панчевац’ је прати, али и ствара, од 1869.”
Уводник „Бззз, бззз... Пљас!” започели смо овако: „Комедија. Врцавост духа. Смехотрес. То је оно што нам је као
стимуланс, контрапод, неопходно у време опште апатије.
Свега тога су, изгледа, свесни и творци заиста озбиљног
флајера који је ових дана дељен по граду. Тема – заштита од
комараца – подробно је разрађена. Тако, у опису сврсисходности текста, на папирићу стоји да ’доласком лепог времена стижу и комарци’”.
Објашњено је потом да су ти инсекти напасни, те да преносе болести, па су дата одбрамбена упутства. „Смешан је онај
део приче који каже да она не би имала једнаку специфичну
тежину да су комарци третирани из ваздуха и са земље, што
није био случај, јер се јавна набавка у вези с тим, судећи по
сајту Града, који је покровитељ описаног флајера, није десила. И, не зна се када ће ’авијација’ отровом бомбардовати крвопије. И да ли ће. Прошетајте кејом ако смете и питајте комарце да ли се боје.”
Јун: „Богатство Панчева” био је наслов „Проматрачнице” у
којој смо представили „медијски производ какав у новијој
историји новинарства у граду није виђен: мултијезички додатак, на четири језика националних заједница”. Овај осмострани додатак на румунском, мађарском, словачком и македонском, с преводима на српски, излазио је сваке друге
недеље и обележио је другу половину године на измаку.
Желимо да „развоју мултикултуралности дамо професионални допринос и на овај експлицитан начин; доступност актуелних, тачних и истинитих информација на националним
језицима у медијској сфери мора да буде већа. Ветар у леђа
интеракцији култура на истом простору носи нас ка бољем
међусобном комуницирању и сарадњи на вишем нивоу”.
„Ми, Војвођани, поносни смо на чињеницу да живимо у
мултикултуралној средини, у којој се различите а сродне
културе преплићу. То је богатство!”, закључили смо.
У „’Граду’, збогом, претерао си” писали смо о истоименој
кући страве и ужаса у центру града, „где деци, нашој деци од
12 до 17 година, за лепе паре – 3.500 динара по столу плус цех
за екстра наруџбине, уваљују апсинт (од 70 до 90 одсто алкохола), брља-вотку и ракијештину. То је оно место испред ког
се сваког петка и суботе увече туку, јуре и боду ножевима, ’пизде у масовкама’, док с разгласа све време испадају арлауци
мејд бај Сеса, Крљуша, Аца Бело Лукац... Пријава беше на стотине; наиђе ’марица’, полицајци кажу ’но-но’ и оду; пишу они
некакве пријаве, чита их, ваљда, неко из тужилаштва. Или не?
„Елем, реч је о месту злочина на ком је проливена крв нешто као добро вече, а коматозно стање нарајцаних пубертетлија и, од тринаесте, тинејџерки нешто као лаку ноћ, не видимо се... И, драги родитељи, не заваравајте се, факинг
’Град’ је популарно место, тамо у редовима на улаз чекају и
ваши клинци, од 12 до 17 година младости. Какве год вам
они бајке о граду причали...”

Овај текст је изазвао лавину коментара на друштвеним
мрежама, а оштри тонови разбудили су институције система, па је то хорор место већ наредне недељне затворено, чиме се посебно поносимо.
Јул: Коментаром „Трг Саше Божовића” започели смо
кампању чији је циљ био да се по чувеном дечјем песнику
назове нека улица, или, како смо касније у званичном допису предложили, мост преко Тамиша. Ту иницијативу је Комисија која се тиме бави недавно дефинитивно одбила.
Тада смо препричали анегдоту коју је неумрли почивши Сале проживео са ученицима школе у неком забитом
месту на југу Србије. „Читао им је своје песме, пуштао
феноменалне композиције које су настале тако што су врхунски српски композитори, аранжери и певачи обрадили његове стихове; говорио им је о првој љубави, срећи и
одрастању. Деца су била, као и увек када је Сале Божовић
говорио, у трансу, тј. природна, ’назупчена’, жељна одговора... Девојчица од осам-девет година, навикнута на
стручарење из уџбеника, црно-беле приче и биографије
почивших писаца, природно га је упитала: ’Песниче, када
сте ви умрли?’.
„И комуниколошка величина каква је Саша био, по сопственом признању, није знала како да реагује. Рекао јој је да
је жив, да је срећан због тога, те да је присутан да баш ту
срећу с децом дели. Добио је аплауз. И умро је, изненада,
мало потом. Млад, са четрдесет и нешто.
„Кикинда га слави. Тамошњи дечји хор који води Цеца
Милић редовно изводи богат репертоар Божовићевих песама, а када се само помене Салетово име, цео тај град плаче;
одрасли су на његовим стиховима.
„Саша Божовић је Панчевац, физички је умро пре три године. Комисија која се бави додељивањем имена улицама и
трговима овога града то би морала да зна. Сале није био ни
’црвени’, ни ’жути’, био је за небројене клинце дуга на небу.
И још увек је...”
Ипак, Комисија је, без образложења, одбацила предлог да
спојка између две обале наше реке добије име „Мост Саше
Божовића”. Срамота.
Август: У уводнику „Провокатори и капљице” рекосмо да
се лети по кафанама „због плус четрдесет напољу и капљице-две изнутра” речи лепе за уши „публике”. Тих дана
„главна медијска и кафанска тема била је Хашки трибунал
и његов захтев за промену српског законодавства, што би
омогућило да буде ухапшено и изручено му троје радикала
оптужених за непоштовање тог суда, међу којима је и Панчевац Петар Јојић.
„Просечан српски конзумент мас-медија (и капљице) не
подноси спољну политику естаблишмента САД, као ни ’двоструке аршине’ које Европљани примењују у случајевима у
вези са Србијом. Тако, били смо у прилици да чујемо буљук
ружних речи и гомилу псовки на рачун Обаме, Меркелове,
’пегавих Енглеза’... Ипак, један ’провокатор’ имао је другачије мишљење: ’возио’ је све време теорију да ако је неко невин, без обзира на то о каквим се оптужбама и ком суду ради, треба и мора да оде пред лице правде и тамо опере љагу
са свог дела и имена.
„Аууу, добро је да је преживео! И потпуно трезни и мртви
пијани удружили су се противу ’америчког агитатора’, ’непријатеља свеколиког сербства’, ’пизде’ и ’љубитеља светских окупатора’. Наравно, њихове реченице почињале су у
демократском духу, са ’свако има право на своје мишљење’.
„И, то је та круцијална разлика између деведесетих и данашњице: сада скоро сви вербално поштују ’другојачијост’ и
истовремено мрзе све око себе, док је раније било мање фолирања; знало се од кога можеш да очекујеш пљувачину, а
од кога космополитизам.”

(Наставиће се)

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Како се заштитити од сиве стварности

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Прође још једна
мучена...
У одлазећој години много тога било
је за темељно коментарисање. Толико да већина тема није ни дошла на
разматрање.
Праћени су догађаји из најужег
миљеа, али и они из мало ширег
окружења, до светски занимљивих
прича. Било је и неких који су наизглед на маргинама, али ипак верно
осликавају тренутке у којима веома
често невољно битишемо.
Такав је, рецимо, случај с незаинтересованошћу политичара да макар декларативно буду сервис грађана обрађен у
причи о њиховом нејављању на телефон. Пре свега новинарима, али и многим „обичним смртницима”. Што је дугорочно гледано чак и за њих лоше, јер
је, у крајњој линији, реч о гласачима.
Али то колико су сви они, па и „њихови” службеници, ревносни кад треба поштеном човеку утерати казну
(када, додуше, малко згреши), најбоље дочарава сторија о страховлади
паука по панчевачким улицама. То
симпатично возило „Хигијене” као
каква неман у последње време неуморно патролира по граду не би ли
штогод „упецало”. И не мора превише да се мота унаоколо, јер се зна где
„плен увек трза”, а једно од таквих
места је и Улица Ђуре Јакшића. Чик
паркирајте на њеној парној страни и
неће проћи пола сата а да весела
„дружина с хватаљком” не протутњи
по „Штросмајеровој” калдрми. Улов
загарантован, као и драстично олакшање садржаја буђелара.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Кад је већ реч o новцу и о томе како га сачувати, причали смо о томе
колико је храну јефтиније пазарити
код домаћина. Јасно, код оних проверених, а поред тога што је финансијски повољније, најчешће је и неупоредиво квалитетније. Још увек их
има сасвим довољно у околини – од
Долова до Брестовца.
Хтели – не хтели, бавили смо се и
изборима. С обзиром на то да је то
овде тема свих тема, није било ни
мрвице шансе избећи их. Не леба и
игара, него избора, избора и само избора. Покушали смо да читаоцима
скренемо пажњу на то да се од „проверених фаца”, које се годинама не
скидају с функција, неће овајдити.
Али авај – шта радити кад нових нема ни у траговима? А и када се напокон појаве, већина убрзо буде „ухићена” и приведена у врховно јато.
Прелета је било колико нећеш...
То неизоставно повлачи једно вечно
питање, којим смо се такође бавили –
да ли више уопште има (организованих) заштитника права грађана или
сви, на овај или онај начин, све раде
не би ли лагодно живели на њиховим
мученим кркачама. Ту и тамо појаве
се неке иницијативе, али брзо утихну
и још брже угасну.
Установили смо и да свакако има
појединаца који заиста одговорно и
посвећено обављају свој посао у интересу корисника. Али кад је реч о
организованим целинама – мрка капа. Политичке групације неумесно је
и спомињати...
Можда би то била и најлепша жеља
за наредну годину – да се неким чудесним чудом догоди да неко искрено
залегне за овај народ...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Тесно су нам га скројили, таман по мери.
• Како сазнајемо из извора блиских влади, боље сутра је било неки дан.
• Спаљен је на ломачи. Што би се рекло, једна топла људска прича.
• Наше правосуђе је познато по томе што никог не фаворизује.
Чак ни истину.
• Кад је осетио колико је ватрена, смрзао се.
• Црногорци су посебна врста Срба. То су они што гуслају.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Следеће године ћемо бити велике скоро као оне.
У среду, 28. децембра, у центру града
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАЈВИШЕ СРБА ЈЕ ПАЛО ЗА ОТАЏБИНУ У КАФАНИ. НИ БРОЈА ИМ
СЕ НЕ ЗНА!

Петак, 30. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

3

НАГРАДНА ИГРА
ПРЕГРШТ ИЗНЕНАЂЕЊА ЗА ЧИТАОЦЕ

ДЕДА МРАЗ ИЗ „ПАНЧЕВЦА” ИСПУЊАВА ВАШЕ ЖЕЉЕ
Одаберите поклоне, пошаљите
СМС и препустите срећи
да учини остало
Списак добитника потражите
у наредном броју,
13. јануара 2017.

Салон лепоте
„Бојана24”
Салон лепоте „Бојана24” постоји већ шеснаест година и за то време је улепшао много верних и задовољних клијената.
Част нам је да истакнемо да се непрестано
усавршавамо у области козметике лица,
маникира, педикира,
депилације, фризерских услуга, јапанског исцртавања обрва, масаже и липолизе.
Наш циљ су задовољне муштерије и континуирана едукација. Налазимо се у центру Панчева, у Змај
Јовиној 5-б (335-779 и 063/313-546). Добро дошли!
Поклони: ваучер у вредности од 1.000 динара за
услугу по избору за три читатељке.
Текст поруке: КО (размак) Бојана.

Фаро паста
„Фаро паста” је први фаст фуд ресторан италијанске
пасте у нашем граду. У понуди имамо пасте са шампињонима, пилетином и каријем (фаро специјал),
четири врсте сира, млевеним месом (болоњезе),
панчетом (карбонаре). Уз
свако јело можете одабрати
омиљену врсту тестенине –
penne, спирале, обичне и
интегралне шпагете, као и
додатке. Пасту можете јести у нашем пријатном амбијенту или можете наручити доставу путем телефона 064/64-38-900.
Све пасте се служе у специјалним кутијама из којих можете одмах јести. Налазимо се у Улици Игњата Барајевца 1, поред Гимназије. Више о нама на
www.faropasta.rs.
Поклони: 7x2 оброка по жељи.
Текст поруке: КО (размак) Фаро паста.

Ауто-центар „Зоки”
Ауто-центар „Зоки” у 2017. години обележава 25 година успешног пословања. Од 2009. постоји и огранак предузећа у Ковачици. Преко 16.000 Панчеваца и Панчевки годишње региструје своја возила
управо у овом ауто-центру.
У склопу Ауто-центра „Зоки” раде и модеран салон аутомобила, који се бави продајом нових и половних возила, затим најсавременији ауто-сервис
са опремом и
алатима најновије генерације и
с квалитетним и
едукованим радницима, као и сервис за баждарење
и поправку дигиталних и аналогних тахографа.
Ускоро ће у оквиру овог предузећа почети да ради и
Ауто-школа „Зоки”.
Седиште Ауто-центра у Панчеву је у Книћаниновој 1-а (351-401), а ауто-сервис је у Книћаниновој 6.

Драге читатељке, драги читаоци, као и последњих
неколико година, „Панчевац” је и овог пута, у сарадњи с драгим пријатељима и клијентима, припремио за вас прегршт новогодишњих поклона.
Погледајте шта је све наш Деда Мраз оставио испод јелке за вас. Да бисте дошли до неког од поклона, потребно је да одаберете шта бисте волели да
добијете и да нас о томе обавестите СМС-ом на број
1201 најкасније до суботе, 7. јануара 2017. године.
Након тога добитнике ћемо одабрати насумично уз помоћ сајта www.random.org, а њихова име-

на објавићемо у наредном броју „Панчевца”, који ће
код колпортера бити у четвртак, 12. јануара, у вечерњим часовима, а на киосцима у петак, 13. јануара.
Правило за слање СМС-а је следеће: испод сваке награде наведено је како треба да гласи текст
поруке. Препишите то онако како је наведено: прва
реч је обавезно КО, потом направите размак и упишите име дародавца. Додајте обавезно и своје име
и презиме.
С једног броја се за одређени поклон можете
пријавити само једанпут, али зато можете конкури-

бојанке, свеске... изашли су из наше штампарије.
Поред офсета, имамо и дигиталну штампу, ситоштампу, тампон, златотисак и вез. У нашем дисконту набавићете школски и канцеларијски материјал
и прибор по најповољнијим ценама. Тренутно су на
акцији цене играчака.

Fit Sport Health
& Fitness Club

Поклони:
– првих десеторо на листи освојиће поклон-пакетић за децу;
– наредних десеторо освојиће зидни календар.
Текст поруке: КО (размак) Графос.

Жарковић накит
„Жарковић накит” д. о. о.
бави се продајом најквалитетнијег сребрног накита, накита са оригиналним кристалима „Сваровски” и сатова различитих брендова. Код нас увек
можете пронаћи нешто посебно за себе и своје драге особе.
Налазимо се у самом срцу града, у Улици војводе
Радомира Путника 17. Посетите нас и учините празничне дане још посебнијим!
Поклон: женски сат.
Текст поруке: КО (размак) Жарковић.

Домаће кифлице
Ручно прављене домаће кифлице, по рецепту наших бака, без адитива, увек свеже печене...
Пекара „Домаће кифлице” бави се искључиво
ручном производњом кифлица. У понуди имамо
око 20 укуса сланих и слатких кифлица. Наши производи се припремају и продају на лицу места. Не
замрзавају се, нити им се додају било какви адитиви. Филују се само најквалитетнијим надевима домаћих произвођача.
У Панчеву нас можете
наћи на следећим адресама: Војводе Радомира
Путника 2 (063/81-20288), Браће Јовановић 68
(062/19-79-036) и Матије Гупца 10-б (062/16-24673), а у Београду у Улици Димитрија Туцовића 75,
Звездара (062/14-85-330) и Ђорђа Станојевића 9-а,
Белвил (069/60-10-96).
Поклони: по килограм домаћих кифлица по избору
за 30 добитника.
Текст поруке: КО (размак) Домаће кифлице.

Poco Loco
„Poco Loco” д. о. о. је одлично уређен и пажљиво декорисан простор
који већ годинама повезује гостопримљиво окружење, изврсну
услугу и савршен спој укуса.
Нудимо вам разне врсте укусних
и аранжираних сланих и слатких залогаја, воћне аранжмане и прекрасне торте, које достављамо на вашу
кућну адресу.
Налазимо се у Улици браће Јовановић 15 (355333, 355-222, 064/874-0301).

„Fit Sport Health & Fitness Club” један је од
најопремљенијих и најмодернијих фитнесцентара у Србији. Простире се на 600 m2, а у
склопу центра су и кафе-бар, supplement store, fitness сала и gym сала, која је опремљена најсавременијом опремом реномираног италијанског произвођача „Technogym”. Корисницима fitness и gym сале
на располагању су цертификовани персонални тренери и инструктори групних фитнес-програма као
што су јога, пилатес, тае бо, HIIT, зумба итд.
Kорисницима нудимо пријатан амбијент где се
могу опуштати, тренирати и усавршавати своје физичке перформансе. Адреса: Милоша Обреновића
12, „Авив парк” (332-303).
Поклони:
– за једног читаоца: месечна чланарина Flat Rate;
– за једну читатељку: месечна чланарина Flat Ratе
или групни програм од 12 термина.

Текст поруке: КО (размак) Fit Sport жене или Fit
Sport мушкарци (у зависности од тога за који поклон конкуришете).

Џиџабиџарница
„Душа”
Радња с душом у центру града.
Место где можете на миру бирати мала уметничка дела, прављена с љубављу, како бисте њима
употпунили свој модни идентитет или са стилом украсили дом.
Посетите нас у Његошевој 8.
Поклони: прва три добитника на листи добиће ваучере у вредности од по 1.500, 1.000 и 500 динара за
куповину у „Души”.
Текст поруке: КО (размак) Душа.

Лагуна
„Лагуна” се с више од 3.000 објављених издања
убраја међу најистакнутије издаваче у земљи, а њено
највеће достигнуће је
то што је успела да у
Србији уведе светске
стандарде за квалитет текста, опрему
књига, организацију рада, дистрибуцију издања и
комуникацију с медијима и читаоцима.
У времену у коме је издаваштво замирало, а књига почела да се сматра луксузом, „Лагуна” је успела
да докаже да добру књигу заслужује и може себи
приуштити баш свако. Адреса: Милоша Обреновића 12, „Авив парк”.
Поклони: за троје читалаца по две књиге – „Велика
ватра” Чезара Павезеа и Бјанке Гаруфи и „Краљ
Милутин” Луке Мичете.
Текст поруке: КО (размак) Лагуна.

Поклони:
– за првог добитника на листи: бесплатна регистрација за путничко возило до 1.300 кубика;
– за наредних пет добитника: по четири литра моторног уља.
Текст поруке: КО (размак) АЦ Зоки.

Поклон: по килограм ситних колача за троје добитника.
Текст поруке: КО (размак) Poco Loco.

„Графос”

Ауто-перионица „Бабис” ради већ седам година.
Успешно сарађујемо с многим предузећима. Пружамо услуге прања и полирања возила, свакодневно од 8 до 22 сата. Пријатно и
насмејано особље ће вас дочекати и понудити пићем у
истоименом кафеу док чекате да ваше возило засија.
Налазимо се у центру града, у Улици браће Јовановић 1.

Играоница „Острво с
благом” налази се у
„Авив парку” у Улици
Милоша Обреновића
12. Већ две године се
заједно с вама дружимо, играмо и славимо
незаборавне рођендане. Позивамо вас да
будете део најбоље породичне забаве у граду!
Више о играоници погледајте на сајту www.ostrvosblagom.rs (333-501, 062/333-501).

Поклони: комплет прање возила и пиће по избору
за троје добитника.
Текст поруке: КО (размак) Бабис.

Поклон: прослава рођендана у играоници за једно
дете било када у 2017. години.
Текст поруке: КО (размак) Острво с благом.

Од свог оснивања, 1990.
године, с континуираним ентузијазмом, у
складу с мотом Драгана
Гачића, свог оснивача:
„Ми штампамо ваше
снове”, штампарија „Графос интернационал” д. о. о.
претвара замисли својих клијената у реалност.
Многе књиге, факултетски уџбеници, монографије, часописи, каталози, кутије, позивнице, билборди, разна блоковска роба, блокови за цртање,

Бабис

Острво с благом

сати за више награда, па чак и за све, што вам и
препоручујемо, јер тако увећавате своје шансе да
неки од дарова стигне баш у ваше руке. Даћемо
вам још један мали савет – пријавите се обавезно
за оне поклоне који се деле већем броју читалаца,
јер и тако вероватноћа да ћете се наћи на листи награђених расте.
А сада, призовите срећу у помоћ, дограбите телефон и пишите нашем Деда Мразу. 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.

Анчи колачи
Посластичарница „Анчи колачи” је уметничка радионица за израду врхунских торти, колача и разних посластица с традицијом дугом петнаест година. Тим најбољих мајстора
посластичара побринуће
се да заслади најбитније
дане у вашем животу.
Посластичарница је
препознатљива по квалитетним посластицама, врхунској услузи и приступачним ценама. Налази се у Улици Лава Толстоја
13-а (25-21-545, 064/267-72-76). Bише информација погледајте на www.ancikolaci.com.
Поклон: торта од три килограма за било који датум
у 2017. години.
Текст поруке: КО (размак) Анчи колачи.

Кафана „Ђерам”
Као и сваког 13. јануара, једно од најпопуларнијих
места за дочек српске Нове године јесте – кафана
„Ђерам”.
Уз велики избор пића,
богату трпезу и музичаре као што су Горан,
Слоба и Пера Кмет, уживаће сва ваша чула, а
провод је загарантован.
Још од далеке 2002.
године кафана „Ђерам ,
оаза мира, смештена на месту где се Панчево улива
у Старчево, синоним је за добар провод и уживање.
Идеално место за пословне састанке, породичне
ручкове или дружења с пријатељима и вољеном
особом....
Своје место за дочек српске Нове године резервишите на 062/478-394 или 013/631-872.
Поклон: вечера за двоје за српску Нову годину.
Текст поруке: КО (размак) Ђерам.

Nikodent Medic
У Улици Максима Горког 2 недавно је отворен Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Nikodent Medic”, на чијем је челу Ђорђе Николић, доктор стоматологије.
Ова укусно уређена и савремено опремљена ординација у понуди има услуге које се тичу свих
грана стоматологије, рачунајући и
снимање зуба. Поред дивног амбијента и стручног особља, у том центру вас очекују и приступачне цене.
„Nikodent Medic” је и цертификовани центар за
антиејџинг терапију лица. Контакт: 064/21-75-056.
Поклон: бељење зуба за три добитника.
Текст поруке: КО (размак) Никодент.

Завод „Панчевац”
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”
први је и једини приватни завод тог типа у Војводини. Основан је под окриљем Ауто-центра „Зоки” у
новембру 2016. године и налази се у Улици Вука
Караџића 1.
Делатност Завода обухвата превентивне, систематске, циљане и специјалистичке прегледе, лабораторијску дијагностику и
лечење, а установа издаје
и све врсте лекарских уверења.
Искусни лекари и медицинско особље, нове ординације и најсавременија опрема пружају вам осећај
да је ваше здравље у сигурним рукама. Више о Заводу погледајте на www.zavodpancevac.rs. Контакт: 2190-900 и 21-90-903.
Поклони: основна анализа крви за пет добитника.
Текст поруке: КО (размак) Завод Панчевац.
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕЖ

ЧИМЕ СУ СЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ БАВИЛЕ У 2016. ГОДИНИ (1)

Приређена дечја
представа

КАМПАЊА И ИЗБОРИ
НА СВИМ НИВОИМА

Месна заједница Котеж је у
својој биоскопској сали, а у
сарадњи са школом страних
језика „New English School”,
у четвртак, 22. децембра,
приредила
новогодишњу

представу за децу школског
узраста.
Бошко Опачић, председник Скупштине те месне заједнице, рекао је како је потребно да врата тог органа

власти буду отворена и за
оне најмлађе суграђане.
– Увек када нам се укаже
прилика да организујемо
овакве и сличне догађаје,
радо је прихватимо. Имамо

услове за организовање манифестација и желимо да се
код нас окупљају и млади,
како бисмо бринули о свим
суграђанима подједнако –
изјавио је Опачић.

ФОРУМ ЖЕНА СПС-а

Уручени пакетићи
малишанима

Форум жена Социјалистичке партије Србије Панчево је
у недељу, 25. децембра, уручио новогодишње пакетиће
деци из насеља Мали рит.
Према речима Маје Миловановић, председнице овог
форума и члана Главног одбора СПС-а, основни циљ ове

акције био је да се обрадују
најмлађи суграђани.
– Ово је једна од наших редовних активности и свакако
ћемо убудуће наставити сличне акције. Сматрамо да је пре
свега у овим тешким временима најбитније обрадовати децу
– истакла је Миловановићева.

КОНЦЕПТ

Све је јасно
Став Покрета социјалиста је јасан и јасно сам то рекао.
Све ће бити јасно у понедељак након састанка који организује премијер и после тога ћу се изјаснити.
(Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, о одлуци једног дела српских
посланика да прекину бојкот Скупштине Косова, „Бета”)

Доминација
напредњака
Локални, покрајински и парламентарни избори засигурно
су били политички догађај године. Ипак, њен почетак обележило је „препуцавање” Лиге
социјалдемократа Војводине
и Српске напредне странке,
да би затим уследило обострано подношење кривичних
пријава. Да подсетимо, чланови ЛСВ-а су средином јануара
истакли како ГО владајуће
странке и Градска управа злоупотребљавају бирачки списак, па су том приликом најавили подношење кривичних
пријава против службених лица која су, према њиховим
тврдњама, одговорна за то.
Навели су да су активисти
СНС-а у кампањи „од врата до
врата” поседовали списак, а
да је Милош Веселинов, тадашњи одборник, и сам био сведок. Он је у обраћању медијима изјавио:
– Нема сумње да је овде реч
о прекршају Градске управе и
кривичном делу особе која је
бирачки списак разделила
СНС-у. Ја нисам једини пример овакве злоупотребе података грађана. Више Панчеваца
је контактирало с нама питајући да ли су овакве радње дозвољене.
Напредњаци нису остали
равнодушни на ове тврдње,
стога су и они одговорили на
исти начин – најавили су подношење кривичних пријава,
али против ЛСВ-а и Веселинова, а за изношење неистина и
каљање угледа СНС-а, његових
функционера и чланова.
Апотека и здравство
У сусрет изборима, радикали
су најпре захтевали подједнаку медијску заступљеност
политичких партија, а међу
пр ви ма су упо зо ра ва ли на
неповољну ситуацију у којој
се налази Апотека.
Проблемима те установе бавила се и Нова странка, која је
најоштрије осудила одсуство
одговорности градске власти у
погледу њеног опстанка и спасавања, а социјалдемократе су
на сличан начин критиковале
владајућу странку, истакавши
да не постоји довољно воље
или знања како би се решила
спорна ситуација.
Здравство је неретко било
тема конференција за новинаре. Наиме, социјалисти су напомињали да лечење у болници представља подвиг како за
болеснике, тако и за особље те
установе, због неадекватних

надлежности покрајинске администрације у Новом Саду,
која не види проблеме наше
локалне средине, већ јој само
одмаже.
Наступи и приступања
Демократска странка Србије је
у кампањи обећавала Панчевцима да ће се залагати за то да
што мање људи напусти Србију и да школован кадар буде на
значајним функцијама.
Највеће фебруарско изненађење било је приступање готово целог Градског одбора Партије уједињених пензионера
Србије СНС-у. Ненад Шалетић, један од оснивача и члан

тав систем сигурних кућа у
целој Војводини, а на начин
како оне постоје у скандинавским земљама.
Његова посета изазвала је
реаговање Јована Лазарова, покрајинског посланика СНС-а,
који је у обраћању медијима
изјавио:
– Занима ме да ли је Пајтић
дошао да грађанима положи
рачун за шеснаестогодишњу
владавину и да ли је питао
Панчевце јесу ли задовољни
што хала „Багремар” није завршена после толико година.
Демократе су велику пажњу
придавале проблемима у

на којем је говорио Александар Вучић, премијер Србије.
Он је причао о томе како је
Србија данас веома поштована, и то зато што је поуздан
партнер, никога не лаже и уме
да разговара о будућности, а
не само да се свађа око прошлости.
Коалициони партнери Борис Тадић (СДС) и Чедомир
Јовановић (ЛДП) прошетали
су улицама нашег града, а
том приликом су критиковали повратак национализма и
политике деведесетих година. Истицали су неопходност
уставног реформисања Срби-

Главног и Извршног одбора
ПУПС-а, тај потез је образложио као придруживање онима
који спретније раде и који могу да побољшају положај грађана.
Левица Србије такође је била активна у кампањи. Градски одбор тог покрета залагао
се за отварање превентивног
центра за малигна обољења, а
међу приоритетима је била и
борба за средњи слој друштва.

школству. Обећавале су да ће
уколико дођу на власт, смањити цену боравка деце у приватним и државним предшколским установама, да ће вратити бесплатне уџбенике и субвенционисати ужину за све
ученике и превоз за средњошколце. Чланови ове странке
истицали су и тежак положај
особа са инвалидитетом, а говорили су и о потребном бољем статусу за уметнике.
Покрет „Доста је било” тврдио је да велики број људи који се налазе на руководећим
позицијама, местима директора, одборника и градских
већника нису довољно стручни за обављање тих функција,
а пре свега се залагао за потпуну транспарентност у свим
областима.
Епицентар кампање
Као што смо и писали, непуних месец дана пред изборе,
Панчево је било епицентар
кампање. Подсећања ради,
Војислав Шешељ, лидер радикала, након ослобађајуће пресуде у Хашком трибуналу први пут се јавности обратио на
скупу у нашем граду. Тада је
истакао да је одбранио српску
националистичку идеологију,
као и демократски карактер
политичког пројекта Велике
Србије. Нагласио је како је
„растурио” лажне сведоке и
раскринкао фалсификоване
доказе.
Неколико дана касније напредњаци су одржали митинг

је, услед чега би дошло до
ефикаснијег уређења и шире
аутономије за Војводину.
Душан Бајатовић, кандидат
СПС-а за покрајинског премијера, у посети Панчеву нагласио је како је он током претходних година уложио много
труда зарад опстанка „Петрохемије”.
Бошко Обрадовић, лидер
Двери, и Санда Рашковић
Ивић, тадашња председница
ДСС-а, одржали су заједничку
трибину на којој су говорили о
противљењу уласка Србије у
Европску унију и НАТО. Санда Рашковић Ивић је, критикујући рад власти, највише пажње била посветила огромном
дугу Апотеке Панчево.
После апсолутне доминације напредњака на изборима, у
Скупштину града, али у улози
опозиције, ушли су ДС, ЛСВ,
ДЈБ, СПС и СРС. Те партије су
након постизборне паузе наставиле своје политичко делање у локалном парламенту и
ван њега. Иако је већина њих
била задовољна бројем освојених одборничких места, готово све су саопштиле како су
могле остварити још боље резултате.

ИШ ЧЕ ЗА ВА ЊЕ

***
Захвалио бих се свима који разумеју да је суштина политике борба за сопствену земљу, њену стабилност и безбедност, а не борба за висину дневнице.
(Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова, о
протесту синдиката војске и полиције, „Танјуг”)

***
Не видим разлог да се не кандидујем, не познајем човека који би боље радио овај посао и боље сарађивао са
владом коју води Вучић, иначе одосмо у хаос. У овој Србији никад није донело добро када са Андрићевог венца
полете стреле ка влади. Зато мислим да не може да дође
до већих промена до истека мандата ове владе. Нисам
нескроман, али је Србији потребан овакав председник.
Нисам ни скроман. Да сам скромнији, окренуо бих се
потребама, породици.
(Томислав Николић, председник Србије, Б92)

***
Ако Александар Вучић и Српска напредна странка желе
да о томе разговарамо, разговараћемо кад они мисле да
је време. До сада није било разговора.
(Ивица Дачић, председник СПС-а, о заједничком председничком кандидату са СНС-ом, Н1)

ЛДП, СДС, ДСС, Нова странка и многе друге странке које
нису прешле цензус на локалном нивоу готово су ишчезле с
градске политичке сцене. Након лоших изборних резултата
социјалдемократа Срђан Миковић дао је оставку на место
председника ГО. На исти начин је поступио и Саша Павловски, тадашњи први човек Градског одбора Нове странке.
Битно је напоменути да сушту супротност представља Српски покрет Двери, који је сигурно један од најактивнијих политичких субјеката, упркос томе што није обезбедио места у
локалном парламенту.
услова, недостатка лекова,
опреме, кадра и простора.
Еспеесовци су организовали и
своју акцију „Отворена врата
за здравство”, током које су
грађани у просторијама те
странке могли од дежурних
лекара специјалиста да добијају стручне савете о терапијама
које примају. Чланови Српског
покрета Двери саопштили су
да је панчевачка болница у

Чланови Левице одлучили су
да на локалним изборима наступе на нестраначкој листи
Петра Андрејића.
Бојан Пајтић, доскорашњи
председник ДС-а, био је први
страначки лидер који је посетио Панчево. Он је том приликом, крајем марта, говорио
о великој стопи насиља над
женама, истакавши како је
преко Покрајине изграђен чи-

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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ПОЧЕЛО СПРОВОЂЕЊЕ ВАЖНОГ ПРОЈЕКТА

НОВОГОДИШЊА
ЧЕСТИТКА ЧЕЛНИКА

МЛАДИ ВОЗАЧИ, СМАЊИТЕ ГАС
У удесима најчешће
страдају неискусни

Драге суграђанке и драги
суграђани, нека вам нова
година донесе добро здравље, много љубави, успеха
и среће и нове шансе за напредак на личном, породичном и професионалном
плану.
Проведите божићне и
новогодишње празнике у
добром расположењу, са

АРХИВЕ

АКЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА

Пакетићи
за малишане

ИЗ

Иако је током ове године било
мање саобраћајних несрећа и
мање погинулих и повређених
него претходних година, забрињавајуће је што су у удесима најчешће страдали млади и
недовољно искусни возачи –
чуло се на конференцији за
новинаре одржаној у Градској
управи 28. децембра.
Због тога су градски Комитет за безбедност саобраћаја и
Ауто-спортски клуб „Петро
макс” из Новог Сада почели да
спроводе пројекат „Смањи
гас”, намењен првенствено возачима без много стажа.
Они ће бити у прилици да
чују предавања о опасностима
која могу да наступе због пребрзе вожње, управљања возилима
под дејством алкохола и коришћења мобилних телефона.
– Број младих који су учествовали у саобраћајним незгодама у овој години био је
процентуално већи у односу
на прошлу. Хтео бих да скренем пажњу и на то да је током
2016. године откривено више
возача који су били под деј-

„ПАНЧЕВЦА”

Фактори: превелика
брзина, непажња,
умор...

својим најдражима и најближима, и у 2017. годину
уђите пуни ентузијазма,
енергије и воље да радите
на себи, с вером у себе, у
друге и у заједницу.
Све најбоље у новој години желе вам председник
Скупштине града Тигран
Киш и градоначелник Саша Павлов.

До чега може довести пребрза вожња
ством алкохола него годину
дана раније – истакао је начелник панчевачке саобраћајне полиције Јовица Милошев.
Он је апеловао на све младе
који ће ових дана присуствовати празничним слављима да,
уколико попију мало више, кући иду градским превозом, а
не да сами под дејством алкохола управљају аутомобилима.
Милошев је замолио и младе
возаче који имају пробне саобраћајне дозволе да не седају
за волан између 23 сата и пет
ујутру. Апеловао је и на возаче

који долазе у Србију из иностранства на празнични одмор
да поштују прописе и да не
учествују у саобраћају уколико
су под дејством алкохола.
Срђан Половина из Комитета за безбедност саобраћаја изјавио је да ће почетком идуће
године почети спровођење пројекта намењеног возачима мотоцикала и скутера.
– Циљ нам је да допринесемо
смањењу страдања младих учесника у саобраћају. Због недовољног искуства они не могу да
предвиде ризичне ситуације, да

контролишу возила и да реагују
онда кад су суочени са опасношћу. Уместо тога, млади страдају, јер прецењују своје способности и воле да својим понашањем
привуку пажњу других учесника
у саобраћају. Фактори који доприносе њиховом страдању јесу
и превелика брзина, невезивање
сигурносних појасева, вожња
под утицајем дрога и алкохола,
непажња у вожњи и умор, некоришћење сигурносних кацига и
недовољна видљивост на путевима – истакао је Половина.
М. Глигорић

Чланица Градског већа задужена за образовање мр Татјана Божић, у име Града
Панчева, уручила је новогодишње пакетиће деци која се
лече на Дечјем одељењу Опште болнице Панчево у среду,

28. децембра. Локална самоуправа је овим гестом желела да бар донекле улепша
празнике деци која ће Нову
годину и Божић провести у
болници.
З. Ст.

НА СТРАНИ ДАРОВИТИХ
РЕПЛИКА „СЕОБЕ СРБА” У ВЕЛИКОЈ САЛИ

ПОКРАЈИНА УЛАЖЕ У ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

Мозаик на дар

Стигао нови
ултразвучни апарат

Професор Мирослав Лазовић
из Београда упутио је градоначелнику Панчева писмо о намерама о изради монументалног
мозаика који би представљао
реплику слике Паје Јовановића „Сеоба Срба”, а у циљу обележавања 120 година од настанка тог уметничког дела.
Мозаик би био израђен венецијанском техником, ди-

буде постављен у великој
скупштинској сали градске
куће Панчева, а чланови Градског већа прихватили су тај
предлог.
У оквиру обележавања 120
година од настанка слике „Сеоба Срба” Музеј у сарадњи са
Удружењем ликовних уметника Србије припрема тематску
ликовну колонију у оквиру ко-

је ће уметници урадити дела
надахнута поменутом сликом.
Мирослав Лазовић је професор на Факултету примењених
уметности у Београду, аутор је
више значајних мозаика и добитник многих награда.
М. Д.

вориће др Драгољуб Цуцић у
просторијама Регионалног
центра за таленте у Улици
Димитрија Туцовића 2. Овом
приликом представници те
организације позивају ученике и грађане да им се придруже тог дана од 19 сати.
З. Ст.

Акција Медицинске
школе
Нови колор доплер ултразвучни апарат, вредан 3,6 милиона
динара, купљен захваљујући
средствима владе АП Војводине, стигао је у среду, 28. децембра, на Дечје одељење
панчевачке Опште болнице.
– С обзиром на то да се на
нашем одељењу обави између
3.500 и 4.500 ултразвучних
прегледа и још много других
прегледа на другим апаратима у оквиру Опште болнице,
овај уређај нам много значи,
јер сада наша деца више неће
морати да одлазе на дијагностику на друга одељења. Ул-

тразвук ће нам служити за
снимања централног нервног
система, срца, крвних судова,
штитне жлезде, абдомена,
уринарног тракта, као и локомоторног система. Наши доктори, који су за све ово обучени,
сада коначно имају на располагању најсавременији могући
апарат – рекао је др Слободан
Продановић, начелник Дечјег
одељења.
Према његовим речима, ово
је први пут након дугог низа
година да је Дечје одељење од
државе добило овако значајну
помоћ.
Д. К.

ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА „СРПСКЕ СПАРТЕ”

Фитнес-справе за Дом слепих
Представници спортског удружења „Српска Спарта” реализовали су у уторак, 27. децембра, још једну у низу бројних
хуманитарних акција по којима је то удружење већ препознатљиво. Овог пута су чланови „Спарте” посетили Дом
слепих и уручили корисницима те установе вредне справе
за фитнес.
– Део средстава за набавку
осам справа за вежбање обезбедили смо од продаје улазница за хуманитарни меч у америчком фудбалу, одржан почетком децембра. Уз то, са
својим донацијама придру-

Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” приредиће предавање „О Тесли,
Твену и још којечему” у петак, 30. децембра, у оквиру
серијала „На страни даровитих”.
О познатом научнику и
светски признатом писцу го-

ПОКЛОНИ МАЛИШАНИМА

Дело израђено венецијанском техником ускоро у овој сали

мензија 5,8 x 3,8 метара, у року од четири месеца, па би већ
у априлу Панчево добило на
дар овај мозаик.
Како је рекао члан Градског
већа задужен за културу Немања Ротар, професор Лазовић је изразио жељу да мозаик

Тесла и Твен

жили су нам се и наши пријатељи Мирјана Савков и Небојша Стојчић – рекао је Зоран
Рајачић, председник „Српске
Спарте”.
Он је додао да је свим члановима удружења причинило
велико задовољство то што су
кориснике Дома слепих успели да уочи празника обрадују
овако корисним поклоном.
Захваљујући ангажману Зорана Ставревског и Зорана Савића, сала за вежбање у Дому
слепих је претходно адаптирана и сређена, а донирањем
нове опреме акција је сада заокружена.
Д. К.

Ученици и запослени у Медицинској школи „Стевица Јовановић” уручили су у петак,
23. децембра, пакетиће малишанима који се лече на Дечјем
одељењу панчевачке болнице. Хуманитарна кампања организована је током децембра
и наишла је на одличан одзив
радника и ученика.
Ђаци и чланови школске
драмске секције „ДрамаМед”
заједно с професорком Ната-

шом Џамтоски, иницијатором ове хуманитарне акције,
донели су деци слаткише и
„сланише”, средства за хигијену, играчке, књиге, бојанке
и друштвене игре које су прикупили ђаци и запослени у
школи. Хуманитарце из Медицинске школе на Дечјем
одељењу су примиле главне
сестре Драгана Крстевска и
Зорица Радованчев и захвалиле на поклонима.
З. Ст.

ЛИЦИТАЦИЈА ЗЕМЉИШТА

У закуп 1.200 хектара
На лицитацији државне пољопривредне земље која је
одржана 26. децембра у
Градској управи издато је у
закуп 1.200 хектара. Државне њиве се налазе у катастарским општинама у Банатском Брестовцу, Банатском
Новом Селу, Долову, Глогоњу, Иванову, Јабуци, Омољици, Панчеву и Старчеву.

Приликом другог круга лицитације није било знатних
повећања почетних цена.
На лицитацији је заинтересованим паорима било понуђено близу 1.300 хектара
државних ораница.
Почетне цене за лицитацију биле су од 4.000 до
26.000 динара по хектару.
М. Д.
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УСКОРО ЈОШ ЈЕДНА АГЕНЦИЈА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧЈА РАДОСТ” ПРИМА ЗАХТЕВЕ

„Јужни Банат”
за развој региона

ГРАД ВРАЋА НОВАЦ СВИМ РОДИТЕЉИМА

Град Панчево је један од
оснивача Регионалне развојне агенције „Јужни Банат” –
одлучили су чланови Градског већа 22. децембра. Поред нашег града, у оснивању
ове агенције учествују и Град
Вршац, као и општине Ковин, Ковачица, Алибунар,
Бела Црква, Пландиште и
Опово, али и две приватне
фирме – панчевачко грађевинско предузеће „Финнет
инжењеринг” и вршачко „Hiteam”.

Седиште агенције ће бити
у Панчеву, у Карађорђевој 4.
Основни капитал друштва
уписан је у висини од 4.000
евра.
У Уговору о оснивању наводи се да ће друштво обављати послове: израде развојних докумената и праћење примене, сарадње са органима АП Војводине и другим локалним самоуправама у при мени развој них
пла нова, спровође ња про грама стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и институција за
унапређење капацитета локалних самоуправа и обављања послова међународне
и прекограничне сарадње.
Средства за рад и за реализацију развојних пројеката
биће обезбеђена из локалних
буџета, из сопствених прихода, али и донацијом и чланарином.
Одредбама Закона о регионалном развоју прописано
је да је регионална развојна
агенција привредно друштво

или удружење основано за
обављање послова односно
унапређење
регионалног
развоја и акредитована је за
обављање послова из области
регионалног развоја и пружање подршке привредним
друштвима и предузетништву, а чији су већински власници капитала јединице локалне самоуправе. Акредитацију обавља Развојна агенција Србије.
Ово није прво друштво
овог типа у чијем оснивању

је учествовао Град Панчево.
Регионални центар за економски развој „Банат”, чије
је седиште у Вршцу, основан
је са сличним циљем 2011.
године. Иницијатива за
оснивање агенције „Јужни
Банат” потекла је још 2015.
године од тадашњег начелника Јужнобанатског управног округа Зорана Тасића,
данас председника Општине
Опово, који је сматрао да општине у јужном Банату нису
довољно биле заступљене
кроз пројекте Развојне агенције „Банат”. Тадашњи градоначелник Панчева Павле
Раданов био је тада против
оснивања те агенције, јер је
Панчево 2015. председавало
Развојној агенцији „Банат”,
па је оснивање нове агенције
„Јужни Банат” остављено за
2016. годину.
Циљ и ове агенције, о чијем оснивању ће се изјаснити
и панчевачки одборници 29.
децембра, јесте економски
развој града и региона. Да ли
ће у том послу имати више
успеха, видеће се током
2017. године.

РАТАРИ НЕ ТАКО ОПТИМИСТИЧНО У 2017.

У ишчекивању бољих
субвенција
На крају године и панчевачки ратари сумирају резултате, а за њих ни ова година,
када је реч о оцењивању односа државе према тој грани,
није задовољавајућа.
Ратари су, што се тиче обима производње и приноса
основних ратарских култура
(пшеница, сунцокрет, кукуруз...), ипак постигли повећање производње у овој години за више од пет одсто.
– Субвенције су у симболичном износу од свега 4.000
динара по хектару на свега
20 хектара по газдинству, без
регреса за дизел-гориво, које
је код нас најскупље у Европи, јер држава на сваки литар горива узима свој данак
од 78 динара. Уместо да награди ратаре за труд у веома
тешким условима привређивања, држава уводи и казнене мере, па ретроактивно за
2015. и 2016. годину прети
наплатом од 3.500 динара по
хектару за накнаду за одводњавање, која и нема закон-

ског основа – рекао је Јован
Негован, председник УО
удружења „Панчевачки ратари”.
Пољопривредници су оценили и да их је и нови министар пољопривреде, као и
његови претходници „пустио
низ воду”, јер је нови Закон о
подстицајима за ратаре и даље недовољно подстицајан у
односу на законе у земљама у
окружењу, где фармери имају и до 15 пута веће субвенције, али и јефтино дизел-гориво за производњу.
Ратари засад не виде најаву да ће им у 2017. бити боље, јер су озими усеви, а посебно пшеница засејана у
другој половини новембра и
у децембру, у фази зоне повећаног ризика због неповољних временских услова.
Негован оцењује да ће и
надаље бити угрожена мања
и средња пољопривредна газдинства и поручује колегама: „Господо ратари, нека
нам је Бог у помоћи”.

Они чија су деца
последње три године
ишла у вртић биће
обештећени
Није испоштован
законски основ
приликом
утврђивања цене
Свим родитељима чија су деца
од 2013. године користила
услуге Предшколске установе
„Дечја радост”, биће у 2017.
години враћена разлика новца
за обрачунате услуге – одлучили су чланови Градског већа.
Око 50 милиона динара за ту
намену биће обезбеђено из буџета Града за наредну годину.
Родитељи су у последњих неколико месеци поднели преко
200 тужби против „Дечје радости” због тога што им је та установа обрачунавала вишу цену
услуга. Закон о предшколском
васпитању и образовању предвиђа да родитељи учествују у
цени услуга предшколских
установа чији је оснивач држава, тј. локалне самоуправе, а то
учешће је 20 одсто од економске цене. Скупштина Панчева

је донела решење о износу учешћа родитеља у тој цени које је
више од 20 одсто и то је био
основ за тужбу.
Према тој рачуници, износи
за које су они оштећени крећу
се од 850 до чак 1.330 динара
месечно – тврдили су родитељи који су поднели тужбе, док
је Предшколска установа саопштила да се разлике могу
кретати до максималног износа од 900 динара месечно за

ПРО ЦЕ ДУ РА
После одлуке Градског већа да новац свим родитељима буде враћен, а како би се избегле судске таксе, заинтересовани родитељи треба да се јаве управи „Дечје радости” у
Жарка Зрењанина 25, радним данима од 7.30 до 15.30.
Родитељи ће добити формулар који ће морати да попуне,
а неопходно је да код себе имају личну карту.
На основу тих захтева Предшколска установа ће за свако дете обрачунати висину суме која ће бити исплаћена родитељима.

јаслице, односно 250 динара
месечно за остале групе деце.
– Градски правобранилац и
стручне службе у панчевачкој
самоуправи и Предшколској
установи утврдили су да су тужбе основане и да због тога
„Дечја радост” треба да приступи закључивању споразума
с родитељима о исплати више
обрачунате цене за услуге у
вртићима и у пет основних
школа у Омољици, Старчеву,
Качареву, Глогоњу и Јабуци
при којима раде вртићи – рекла је Гордана Николић, секретар Секретаријата за јавне
службе и социјална питања.
Предшколска управа је на
огласним таблама у свим
објектима истакла ово обавештење за родитеље. Сукцесивно ће по захтевима ова установа закључивати споразуме
како би се сваком родитељу,
па и оном који није тужио, надокнадила штета.

Градоначелник је упутио
позив родитељима да се обрате стручним службама „Дечје
радости”. Истовремено је апеловао да се не воде скупи судски спорови. Он је позвао и
правне саветодавце родитеља
да им објасне да ће на овај начин најефикасније и без трошкова моћи да надокнаде своја потраживања.
– Мислим да ни родитељи, а
ни локална самоуправа немају
потребе да сносе трошкове у
вези с тужбеним захтевом, јер
они могу бити у висини дела
изградње новог вртића, односно око 20.000 динара по тужби – рекао је Павлов.
У 17 вртића Предшколске
установе „Дечја радост” иде
око 2.700 деце. Месечна цена
за јаслице износи 5.650 динара, за обданиште од 3.500 до
4.650 динара, у зависности од
времена боравка и узраста, а
за забавиште 1.200 динара.

БАНАТСКО СУНЦЕ ЗА СВЕ

Соларни панели за топлу воду
Савремени соларни
систем као корак
ка заштити животне
средине и
приближавање
стандардима ЕУ
Вредност пројекта
854.941 евро
Пилот-пројекaт за промоцију
и имплементацију соларне
енергије за загревање воде
„Банатско сунце за све”, који
је реализовао Град Панчево у
партнерству с румунском општином Лугож, a финансира
га Европска унија кроз ИПА
програм прекограничне сарадње Румуније и Србије,
успешно је завршен и резултати су представљени 22. децембра у градској кући.
Ово је најсложенији пројекат који је реализован у Панчеву, укупне вредности 854.941
евро (буџет Панчева је 674.760,
а Лугожа 180.181).
ЈКП „Грејање”, које је било
партнер Граду Панчеву, захваљујући овом пројекту добило
је соларне панеле за производњу топле воде, површине
900 метара квадратних, који
ће допринети смањењу емисија угљен-диоксида (200.000
кг/год.).
Наш румунски партнер –
Општина Лугож – путем овог
пројекта је добио израђену
техничку документацију за седам објеката у том граду.
Пи-ар пројекта Анђела Вила
рекла је да је главни циљ пројек-

Страну припремила

Марина
Димитрић

та унапређење и модернизација
система грејања кроз истраживање могућности коришћења
обновљивих извора енергије у
Панчеву и Лугожу. То значи да
се годину дана, колико је реализација пројекта трајала, радило
на креирању услова за унапређење и модернизацију система
грејања у Лугожу кроз израду
елабората и пројектно-техничке
документације, као и на стварању услова за модернизацију система грејања у Панчеву кроз
систем соларних колектора.
Градоначелник Панчева Саша Павлов подсетио је на ва-

ва – рекао је градоначелник и
додаo да ће Град наставити да
на овај начин јача суседске везе с Румунијом.
Он је најавио почетак спровођења још једног заједничког
пројекта из ове области.
– Велико ми је задовољство
што ће Град Панчево, овог пута с градом Решицом као водећим партнером, спровести
још један пројекат из ове стратешке области, а то је пројекат
унапређења изолације и система грејања и хлађења у Хали спортова у Панчеву – рекао
је градоначелник.

жност рационалног коришћење енергије и постизања одрживог развоја и на достизање
међународних стандарда у
области енергетске ефикасности. То је уједно и један од
стратешких приоритета града.
– Град Панчево континуирано ради на унапређењу и заштити животне средине и веома ми је драго што смо и кроз
овај пројекат, модернизацијом и побољшавањем система
грејања, начинили битне кораке на том путу, јер су подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије стратешки приоритети града Панче-

Заменик председника Општине Лугож Кристијан Галеску
рекао је да је Општина Лугож
дала техничку подршку за седам
зграда које ће бити у систему обновљивих извора енергије – четири вртића, спортска сала, јавна кухиња и дом за старе.

– Ово је први пројекат који
заједно раде Лугож и Панчево,
изузетно смо добро сарађивали и сигуран сам да ћемо сарађивати и у будућности, у
оквиру заједничких европских пројеката – поручио је
Галеску.
Директорка ЈКП-а „Грејање” Сандра Божић, која је и
главни менаџер у овом пројекту, рекла је да је његов
основни циљ смањење емисија угљен-диоксида.
– За „Грејање” је важно то да
корисници буду задовољни и
сигурна сам да ћемо у наредном периоду добити квалитетнију санитарну топлу воду на
Котежу 2 за око 2.000 наших
корисника, као и континуитет
који до сада нисмо имали.
Што је најбитније, с обзиром
на то да ће квалитет ове наше
услуге бити бољи, очекујем да
ће нам се вратити корисници
којe је „Грејање” некада имало
– рекла је директорка.
Панчево је поред Београда
и Новог Сада тек трећи град у
Србији који има даљински
систем припреме топле санитарне воде. Иако амбициозно
замишљен почетком осамдесетих година прошлог века,
систем за припрему топле санитарне воде изискивао је и
велике трошкове. Након овог
пројекта систем ће смањити
дистрибутивне губитке, али и
подићи квалитет услуге грађанима.

РАВНЕ ТАНКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Соларни панели су по правилу равне танке конструкције с
провидним покривачем. Постављају се на кровове тако да
буду окренути ка сунцу, које их загрева. Имају могућност загревања до 82 степена. Користе се за загревање просторија или воде.
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БУЏЕТ ПАНЧЕВА У 2017. ГОДИНИ 5,7 МИЛИЈАРДИ

ПОКЛОН ГРАДСКОЈ УПРАВИ

У ГРАДСКОЈ КАСИ
320 МИЛИОНА МАЊЕ

Смарт табла и пројектор

Највећа инвестиција
– изградња потамишког
колектора
Новац ће добити и школе
Буџет града Панчева у 2017. години
износиће 5,7 милијарди динара, што
је за око 320 милиона динара мање од
овогодишњег. Образлажући буџет на
седници Градског већа 22. децембра,
заменик градоначелника Предраг
Живковић рекао је да ово умањење
неће утицати на функционисање града током следеће године.
Текући приходи и примања су 3,7
милијарди динара, а примања по
основу кредитног задужења су 886
милиона динара.
Због мање прихода било је смањења
трошкова у свим областима. Највеће
смањење прихода очекује се од пореза на зараде, због измењеног Закона о
финансирању локалних самоуправа,
па ће тако у панчевачкој каси бити
око 60 милиона динара мање. Од екотаксе ће бити око 40 милиона динара
мање, а биће мање прихода и од пореза на промет апсолутних права – за
око 20 милиона динара, као и од пореза на имовину – за око 10 милиона

динара. Приходи по посебним прописима умањени су за око 100 милиона
динара, а повећање је планирано само
у делу који се односи на приходе класичне потрошње, као и на оне од самосталних делатности.
Када је реч о буџету за 2017. годину, треба напоменути да је остало неколико нереализованих кредитних
инвестиција из 2015. и 2016. године,
и то у износу од око 620 милиона динара, а кредитно задужење за 2017.
износи око 270 милиона динара.
Оно чиме се градски оци сваке године приликом креирања буџета поносе, јесу капиталне инвестиције
(уколико их има). У Предлогу буџета
Града за 2017. годину највећа планирана инвестиција је изградња потамишког фекалног колектора, од „Луке Дунав” до северне индустријске
зоне, с реконструкцијом црпне станице у луци, чија је вредност 234 милиона динара.
– Очекујем да ће наредне године
Град поново учествовати на конкурсу Министарства привреде за додатна средства, па се надам да ћемо
и за ову инвестицију, која је стратешки важна за град, добити помоћ.
На тај начин бисмо смањили кредит но за ду же ње или би смо овај

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Одборници одлучују
о буџету за 2017. годину

Панчевачки парламент
најодговорнији у Србији
по оцени УНДП-а
Убудуће пренос седница
и путем „Јутјуба”

планирани новац преусмерили на
друге послове – рекао је Предраг
Живковић.
Захваљујући помоћи од 25 милиона динара која ће стићи од Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
Град ће моћи да настави изградњу
канализационе мреже у Омољици и у
Улици Марка Краљевића у Панчеву.
– Када говоримо о инвестицијама,
новац ће отићи и за образовање.
Школа „Мирослав Мика Антић” добиће шест милиона динара за под у
фискултурној сали, школа у Банатском Брестовцу 2,2 милиона за фасаду, школа у Глогоњу 2,7 милиона
динара за подове, школа у Банатском Новом Селу 2,5 милиона динара за ремонт котларница, а у Јабуци
ће 1,8 милиона динара бити намењено за одржавање санитарних чворова. У Економској школи биће изграђено противпожарно степениште
за милион динара, а у Медицинској
школи за 3,5 милиона биће израђена техничка документација за рукометни терен са оградом – рекао је
Живковић.
У плану је и да следеће године
Град са 3,5 милиона динара финансира реконструкцију крова Спортског савеза Панчева у Масариковој
улици.
Предлог буџета за 2017. годину наћи ће се и пред одборницима Скупштине града 29. децембра.
М. Димитрић

Програм Уједињених нација за развој (УНДП) прогласио је Скупштину града Панчева за најодговорнију
у 2016. години. Тим поводом представници делегације УНДП-а Биљана Леденичан и Предраг Цветковић
посетили су председника Скупштине града Панчева Тиграна Киша.
На основу мерења индекса одговорности код 25 скупштина општина и градова у Србији, који укључује индикаторе за родну равноправност, учешће грађана, изборне и
надзорне функције и транспарентност и финансијску одговорност,
панчевачка скупштина је на првом
месту.
Као награда, у градску кућу је 22.
децембра од УНДП-а стигла смарт
табла с пројектором, укупне вредности око 357.000 динара.
Скупштина града Панчева је у
претходних неколико година остварила сарадњу у оквиру више пројеката
УНДП-а, а јавна слушања су уврштена и у
Пословник о раду
Скупштине
града,
што представља пример добре праксе међу локалним парламентима.
– Панчево је било
одабрано као пример
до бре праксе, као
скупштина ко ја је
можда најдаље отишла у овим програмима. Има врло добре идеје,
организо вала је највише јавних
слушања, која су уврштена и у Пословник о раду Скупштине Панчева, као и е-парламент, који ми покушавамо да уведемо у свим другим локалним скупштинама, јер он
треба да убрза ефикасност и транспарентност у раду. Надаље, помоћ
ће бити пружена кроз организовање тренинга за комуникацију с грађанима, финансијски надзор, примену нових законских решења која припремамо у оквиру Закона о локалној
самоуправи, увођење надзорне улоге,

рада са одборницима у локалу –
рекла је Биљана Леденичан, руководилац портфеља за парламентарни развој УНДП-а, и додала да
је први следећи корак сарадња на
изради стратегије комуникације на
локалном нивоу.
Председник Скупштине града
Панчева Тигран Киш изјавио је да
признање припада пре свега свим
одборницима и стручним људима
који раде у Градској управи, без којих поменути пројекти не би били
реализовани.
Он је искористио прилику да најави још једну новину у раду панчевачке скупштине, која нас очекује
већ на седници 29. децембра.
– Скупштина града Панчева биће
преношена путем „Јутјуб” канала
Града Панчева. Поред Народне
скупштине, и наше седнице ће на
овај начин бити уживо преношене
путем интернета, тако да нећемо
више зависити од преноса локалне
телевизије, већ ће заинтересовани
грађани моћи да прате седнице једним кликом преко интернета, што
је свакако доказ да желимо да радимо јавно и да што већи број људи
има увид у наш рад – најавио је
Киш.

Програм Уједињених нација за
развој спроводи пројекат „Јачање
надзорне улоге и јавности у раду
Народне скупштине”, који финансира влада Швајцарске, а осмишљен је тако да на адекватан начин
одговори потребама локалних скупштина како би оне унапредиле одговорност, транспарентност, ефикасност и делотворност свог рада.
Панчевци су почетком новембра
били једни од предавача у Нишу на
семинару који је за тамошње одборнике организовала делегација
УНДП-а.
М. Д.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО НАС КОШТА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА?

Све је веома скупо

Ј. СТАРЧЕВИЋ
Буџетска седница Скупштине града
заказана је за 29. децембар. Одборници ће разматрати Предлог буџета
за 2017. годину, што ће уједно бити и
најзначајнија тачка те седнице. Очекује се да ће буџет следеће године
бити мањи за 320 милиона динара,
односно износиће око 5,7 милијарди
динара, а највећа инвестиција ће бити изградња потамишког фекалног
колектора.
Одборници ће расправљати о преко 90 тачака дневног реда, а један
број њих се односи на измену градских одлука због усклађивања са изменом Закона о прекршајима, који
од 2017. године предвиђа фиксне и
више казне. Одборници ће разматрати и програме пословања јавних комуналних предузећа за 2017. годину,
као и предлог о разрешењу директора ЈКП-а „Вод-ком” из Јабуке.
Ис пред од бор ни ка ће се на ћи и
пред лог ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја” да сле де ће го ди не бу ду

финансирани радови на изградњи
канализације на Кудељарском насипу новцем од кредита немачке
развојне банке KfW, а да предузеће
из соп стве них сред ста ва, уме сто
новцем из поменутог кредита, финансира набавку и замену главних
затварача на постројењу за пречишћавање воде на фил тер-ста ни ци.
Ту је и предлог Надзорног одбора
ЈКП-а „Хигијена” да у Долову цена
одношења смећа и убудуће буде повлашћена (нижа за око 50 одсто), и
то до 1. септембра 2017. године.
На дневном реду ће бити и предлог
да Град Панчево учествује у оснивању Регионалне развојне агенције „Јужни Банат”.
Како је најавио председник Скупштине града Тигран Киш, последња
седница у 2016. година биће упамћена и као прва локална седница у Србији која ће бити преношена путем
„Јутјуб” канала.
М. Д.

М. МАРКУЛИН

С обзиром на то да период обележавања слава увелико траје, да нам
предстоје два дочека нове године, да
су неки већ прославили Божић, док
друге то ускоро чека, питали смо суграђане колико сви празници утичу
на њихове кућне буџете.
ЈЕЛЕНА СТАРЧЕВИЋ, књиговођа:
– Потребно је много више новца
како би се празници прославили
онако како треба. Народ целе године
штеди да би могао да обележи славу,
Божић, Нову годину и све остале
празнике. Никад није било теже прикупити новац за трпезе. Ресторанске
понуде за прославу дочека су изузетно скупе и мислим да све мање људи
може то да приушти, а штета је, јер је
то прилика да се људи окупе, виде и
заједно прославе.
МИЛОШ МАРКУЛИН, запослен:
– Сматрам да сви ови празници
много утичу на кућне буџете. Потребно

М. МИЛИЋ

С. ЦВЕТАНОВИЋ

је издвојити знатно више новца, а ту
је, свакако, сналажење уз помоћ позајмица и уштеђевине. Ја обележавам и верске празнике, а за дочек нове године бићу у Солуну с девојком.
МАРИЈА МИЛИЋ,
професор српског језика:
– Ја се унапред организујем и
одвајам паре за поклоне пре самих
празника. Углавном већ средином
децембра почиње да ми нестаје новца. Свакако је потребно одвојити више средстава у овом периоду. Ја волим да отпутујем некуд за дочек, а
овај ћу провести у Грацу, код пријатеља.
СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВИЋ,
електротехничар рачунара:
– Свакако да празници оптерећују
мој кућни буџет. Да нема мојих родитеља, не знам шта бих радила. Буквално нам је наметнуто да више
трошимо. Раније се није оволико

З. АНДРИЈЕВСКИ

М. КАЊЕВАЦ

славило, обележавали смо само 29.
новембар, 1. мај и Нову годину. Овај
дочек ћу провести код куће.
ЗДРАВКО АНДРИЈЕВСКИ:
– Ја имам солидну пензију, супруга такође има примања, ћерка је
за по сле на, та ко да обе ле жа ва ње
празника за мене не представља велики проблем. Недавно смо обележили славу, а код куће, у кругу породице, прославићемо и све остале
празнике.
МИРОСЛАВ КАЊЕВАЦ, генерални
секретар кошаркашког савеза:
– У овом периоду обележавања
празника само чекови нас спасавају. Што се тиче овогодишњег дочека, провешћу га код куће, чекаћу
супругу да дође с посла, јер ће радити тог дана. Најчешће 1. јануара
одемо некуд у опуштенијој варијанти.
Анкетирала С. Првуљ
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ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈИ И МНОГОБРОЈНЕ
НАГРАДЕ ЗА ПАНЧЕВAЧКЕ ШКОЛЕ
ЈАНУАР
Фестивал науке
У ОШ „Свети Сава” 25. јануара
одржан је Фестивал науке, на
којем су ђаци имали прилику
да експериментишу клатнима, свећама и разним хемикалијама.

инвестирање у развој науке и
талентованих младих појединаца, и у 2016. години подржао рад Истраживачке станице Петница са шест милиона
динара.

ФЕБРУАР
Најбоља у Србији
Основна школа „Бранко Радичевић” проглашена је за
једну од десет најбољих образовних установа у Србији. Реч
је о признању додељеном у
оквиру програма „Препознај,
промовиши и прошири – 10
примера добрих школа у Србији” који заједно реализују
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар
за образовне технологије и
Институт за педагошка истраживања, а који се односио на
двогодишње праћење и оцењивање рада око шездесет
школа у Србији.
Одрживи развој
У ШОСО „Мара Мандић” обележен је Дан образовања о заштити животне средине, који
је организовао еколошки тим
те образовне установе у сарадњи с Покретом горана и центром волонтера Панчево. Ученици виших и нижих разреда,
као и њихови професори и наставници, имали су прилику
да учествују на трибини посвећеној заштити природе и
одрживом развоју.
Помоћ школама
Презентација пројеката реализованих у средњим школама у
2015. години у оквиру локалног конкурса за доделу средстава „Програм за унапређење
конкурентности средњих школа путем побољшања услова за
извођење практичне наставе”
одржана је 22. фебруара. Панчевачке средње школе представиле су моделе унапређивања наставе у образовним уста-

АВГУСТ

Јапанци у Панчеву
Група ученика из Токија допутовала је у наш град у оквиру пројекта „Партнерске
школе” (ПАШ), који је финансирала влада Републике
Немачке у сарадњи с „Гете
институтoм”. Они су били гости ученика Гимназије „Урош
Предић”.

АПРИЛ
Хуманитарни концерт
Центар за културу био је исувише мали да прими све посетиоце који су 2. априла желели да присуствују хуманитарном концерту који су заједничким снагама организовали запослени и ученици
панчевачких основних школа „Ђура Јакшић” и „Свети
Сава”. Повод за организова-

МАРТ
Центар за таленте
Регионални центар за таленте
„Михајло Пупин” прославио је
15. марта петнаест година постојања. Полазници тог центра, њихови родитељи, другари, предавачи, наставници,
професори, бивше и садашње
јавне личности и руководиоци
овог града и индустрије окупили су се да се подсете свега
оног што су урадили и што су
градили последњих петнаест
година.

нерације” за средње школе у
граду Панчеву, за школску
2015/2016. годину, одржана
је 24. јуна у концертној сали
Музичке школе „Јован Бан-

МАЈ

ЈУЛ

Дан здравља
Патронажна служба Дома
здравља Панчево у сарадњи с
панчевачким основним школама, поводом Светског дана
здравља, који се обележава 7.
априла, сваке године приређује занимљиво едукативно
такмичење за ђаке нижих разреда. На овогодишњем надметању прво место су освоји-

Велики јубилеј
Електротехничка школа „Никола Тесла” је 16. маја организовала прославу у дворани
„Аполо” поводом 70 година
постојања и 160 година од рођења познатог српског научника Николе Тесле, по коме
та угледна панчевачка школа
носи име.

ЈУН
Вуковци
Овогодишња свечаност поводом доделе диплома „Вук Караџић” и похвала „Ученик ге-

НОВЕМБАР
Награда ученицима
У оквирима обележавања Дана Панчева додељена су признања најуспешнијим ученицима који су у претходној
школској години освојили награде на државним или међународним такмичењима из
општих школских предмета.
Седамдесет година постојања
Ученици и запослени у Машинској школи Панчево ове године
су прославили 70 година постојања те угледне васпитно-образовне установе. У дворани Културног центра одржана је свечана академији посвећена обележавању великог јубилеј. Tом
приликом је отворена и изложба радова ученика у холу тог
културног здања.

Луткарска позоришна трупа
ОШ „Исидора Секулић” освојила је три прва места на 22.
Фестивалу луткарства основних школа (ФЛУОШ). Комад
под називом „Срце је једино
место” у конкуренцији 28
школа из Србије и школа из
земаља у окружењу победио је
у категорији представа за млађи узраст (од првог до четвртог разреда), а окитио се и титулом најбоље представе на
целом фестивалу. Поред тога,
учитељица Слађана Маринковић награђена је првом наградом за најбољи драмски текст.
дур”. Локална самоуправа је
као и претходних година издвојила новац из буџета за награде за успешне ђаке.

ње овог догађаја било је прику пља ње сим бо лич не али
неопходне материјалне помоћи за социјално најугроженије ђаке обеју школа.

новама, тј. програме осавремењавања наставног процеса,
реализоване уз финансијску
подршку локалне самоуправе.

ли ученици ОШ „Ђура Јакшић”. Сви учесници финалног такмичења добили су поклоне и захвалнице.

Помоћ студентима
Градоначелник Саша Павлов је
у име Града Панчева 15. августа доделио награде најбољим
студентима из Панчева за резултате постигнуте током школовања и образовања за школску 2015/16. годину, као и надареним појединцима који су
учествовали у раду Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”. Једнократну новчану помоћ од 30.000 динара добило је десет студената чија је
просечна оцена најмање 9,00.

који су освојили медаље на
Окружном школском такмичењу „Шта знаш о саобраћају?”, одржаном у Вршцу у мају
ове године. Градоначелник Саша Павлов доделио је бицикле
и пратећу опрему у име локалне самоуправе и Комитета за
безбедност саобраћаја града
Панчева Ани Живановић, Невени Недељковић и Вуку Голубовићу, ученицима ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице.

Камп за талентоване
Регионални центар за таленте
„Михајло Пупин” из Панчева
организатор је својеврсног научног кампа за ђаке из српских градова и варошица, који је одржан од 12. до 22. јула.
У њему је боравило двадесет
ученика. У сарадњи с Месном
заједницом Идвор и пријатељима кампа, већ шест година
се одржава овај научноедукативни камп у Пупиновом родном месту као центру окупљања талентоване деце.

СЕПТЕМБАР
Саобраћајни полигон
Ђаци панчевачких основних
школа и деца из предшколских
установа од ове школске године
имају прилику да вежбају и уче
о безбедности у саобраћају и саобраћајним правилима помоћу
симулације на полигону посебно израђеном за едукацију нај-

Много су јаки
Панчевачка Основна школа
„Бранко Радичевић” добила је
признање „Др Ђорђе Натошевић”, које се додељује најуспешнијим васпитно-образовним
установама и просветним радницима у Аутономној Покрајини Војводини.

ДЕЦЕМБАР
Меморандум о сарадњи
Машинска школа Панчево и
јапански колеџ Кисаразу пот-

НИС подржава Петницу
Генерални директор компаније НИС Кирил Кравченко и
директор Истраживачке станице Петница Вигор Мајић
потписали су Меморандум о
сарадњи, на основу којег ће
НИС наставити да пружа подршку тој институцији, која је
од велике важности за промоцију науке у Србији. Нафтни
гигант је, у складу са својим
стратешким опредељењем за

млађих. Комитет за безбедност
саобраћаја Града Панчева издвојио је 2,9 милиона динара за
опремање специјализованог полигона с циљем да се деци омогући креативна обука о основним правилима у саобраћају у
контролисаним и безбедним
условима.

ОКТОБАР
Саобраћајни зналци
Град је наградио ученике
основних школа из Панчева

писали су 13. децембра Меморандум о сарадњи са идејом да се развију пријатељски
односи и подстакне сарадња
између ученика и особља тог
јапанског колеџа и панчевачке Машинске школе.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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БЕЗ КАПИТАЛНИХ ЕКОЛОШКИХ
ИНВЕСТИЦИЈА
ЈАНУАР
Прање улица
Локална самоуправа је у 2016.
години за потребе финансирања пројеката и програма заштите и унапређивања животне средине ЈКП „Хигијени” за
„заштиту јавних површина у
циљу смањења концентрације
прашкастих материја” дала
око 830.000 евра да би решила проблем повећаног нивоа
загађења у Панчеву прањем
улица.
Земљиште није загађено
Земљиште на територији нашег града није загађено опасним и загађујућим материјама – речено је на округлом
столу посвећеном заштити
животне средине одржаном
21. јануара у градској кући.
Др Владимир Бешковски са
Универзитета у Београду истакао је да су недавна испитивања панчевачког тла, која су
обављена у оквиру програма
партнерства влада Јапана и
Републике Србије, показала
да је присуство различитих
дуготрајних органских загађујућих супстанци (POPs) на
нивоу граничних вредности.

ФЕБРУАР
Камп у Пешчари
Удружења грађана „Делиблатика” из Панчева успешно је реализовало пројекат „Eкoкамп
Пешчара”, који је финансијски
помогла панчевачка локална
самоуправа. Одржано је 17 интерактивних предавања о Специјалном резервату природе
Делиблатска пешчара, девет
пројекција филма „Живот у
Делиблатској пешчари” и пет
радионица за ученике основних и средњих школа.

штити животне средине и одрживом развоју. Реч је о акцији
која промовише одрживу урбану мобилност и идеју да државе, локалне самоуправе и
грађани промене свест како би
у заједници више користили
алтернативне врсте превоза у
сврху очувања животне средине.

20.30, на један сат симболично је била угашена расвета у
нашем граду.

АПРИЛ
Аерозагађење 1
Градски мониторинг систем
за праћење опасних и загађујућих материја регистровао је
12. априла на мерном месту
Ватрогасни дом повећане
концентрације укупних угљоводоника неметанског типа.
Jедночасовна концентрација
ове опасне материје била је
532 микрограма по метром
кубном. У ноћи 12. на 13.
април поново су регистроване високе вредности ТНМХЦ,
а највиша измерена једночасовна вредност била је 640
микрограма по метру кубном.

МАЈ
Изложба радова
Изложба дечјих ликовних радова „Живот планете почиње
у мом срцу” отворена је 25.
маја у холу Градске управе и
представља део кампање еколошке акције „Сакупи и уштеди, видећеш да вреди”.
Објективом кроз свет
У организацији Завода за јавно здравље 31. маја је у фоајеу
Културног центра отворена
изложба фотографија са шестог фото-конкурса „Објективом кроз свет око нас”, посвећеног обележавању Светског
дана заштите животне средине. Тема овогодишњег такмичења фотографа била је „Стваран свет око мене”.

МАРТ
Опасан отпад
Боце физиолошког раствора,
цевчице, шприцеви и игле,
врећице с мокраћом, катетери и газе натопљене крвљу завршили су на градској депонији. Поједини неодговорни
здравствени радници својим
бахатим односом према медицинском отпаду не само да
су довели у опасност животну
средину у нашем граду него

Здрава храна
Радионица „Значај хемије животне средине у производњи
здраве хране” одржана је 20.
јуна у оквиру реализације пројекта „Подизање капацитета за
анализу и мере смањења дуготрајних органских загађујућих
супстанци у Србији”.

Акција горана
Дан заштите озонског омотача, 16. септембар, у нашем
граду обележен је манифестацијом у Дому омладине
коју је трећу годину заредом
организовао Покрет горана и
центар волонтера Панчево уз
подршку Секретаријата за за-

младице стабла јасена у Народној башти.
Отпадне воде
Регионална привредна комора Панчево организовала је
22. новембра презентацију
под називом „Нова подзаконска акта у области заштите вода” с циљем да се представници привреде, научних институција и организација информишу о актуелним стварима
када је реч о управљању водама у Србији.
Хранилице за птице
Активисти Покрета горана и
центра волонтера Панчево су
24. новембра у дворишту школе

ЈУЛ
Квалитет ваздуха
Секретаријат за заштиту животне средине објавио је извештај о стању животне средине
на територији града Панчева
за 2015. годину. Према извештају сачињеном на основу
резултата мерења градског
мониторинг система и мерних станица Завода за јавно
здравље, у загађењу ваздуха у
Панчеву највеће учешће имају честична загађења (чађ,
укупне суспендоване честице,
честице ПМ-10 и др.) и укупни угљоводоници. Највећи
број прекорачења граничних
вредности забележен је у јануару, октобру и децембру.

АВГУСТ
Трећа категорија квалитета
Агенција за заштиту животне
средине објавила је „Извештај о стању животне средине
у Републици Србији за 2015.
годину”. Квалитет ваздуха у
нашем граду добио је лошу
оцену и сврстан је у трећу категорију.

штиту животне средине Града
Панчева.

ОКТОБАР

ОШ „Свети Сава” поставили неколико хранилица и појилица
за мале птице. Реч је о акцији
која се реализује у оквиру пројекта „Птице, наши суграђани”.

У бојама руја
Панчевачко
планинарско
друштво „Јеленак” организовало је 9. октобра еколошко-спортску манифестацију „У

ДЕЦЕМБАР

бојама руја” и делиблатски
маратон „Вид Новаковић” у
Делиблатској пешчари.

на три локације у граду таблете
помоћу којих наши суграђани
могу да се информишу о најзначајнијим врстама биљног и
животињског света Панчева.

Таблети
Активисти удружење грађана
„Натура екотим” поставили су

ЈУН
Сакупи и уштеди
Ученици ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева били су
највреднији током кампање
сакупљања отпада, а победничко одељење те школе награђено је путовањем на Палићко језеро. Реч је о едукатив но-еко ло шком про јек ту
„Сакупи и уштеди, видећеш
да вреди”, чији је циљ био
прикупљање амбалажног отпада уз стицање корисних
еколошких навика код деце
и младих.
су угрозили и здравље помоћном особљу Опште болнице
Панчево и запосленима у
ЈКП-у „Хигијена”.
Спасимо планету
Панчево и 90 градова у Србији учествовали су 19. марта у
највећој међународној добровољној акцији „Сат за нашу
планету”, коју је организовао
Светски фонд за природу
(WWF) са идејом да се упозори на расипање природних
ресурса и на опасност од климатских промена. Тог дана, у

Аерозагађење 2
Грађане Војловице и Тополе 23.
априла узнемирили су потмула
бука и шиштање из јужне индустријске зоне. Услед поремећаја притиска у систему напојног
горивног гаса у фабрици Етилен дошло је до истовременог
испада из рада обају котлова за
производњу водене паре. Надлежни у „Петрохемији” приступили су процесу принудног
заустављања производње у
складу с важећом процедуром
за такве ситуације и ове активности су као последицу имале
појачан и звук и пламен бакље.

Тамишка регата
Крајем августа организована
је традиционална панчевачка
„Екорегата Тамиш”, која промовише бригу и подизање
свести о потреби очувања и
заштите реке Тамиш.

СЕПТЕМБАР
Недеља мобилности
Панчево је и ове године део велике европске породице градова у којима се од 16. до 22.
септембра одвијала еколошка
манифестација посвећена за-

Вандали
Вандали су из необјашњивих
побуда уништили табле у
Градској шуми дуж видно
обележених стаза. Информативне табле и путокази су на
интересантан и забаван начин
приказивали живи свет Градске шуме и помагали љубитељима природе да се лакше и
безбедније крећу.

НОВЕМБАР
Дан ваздуха
Панчевачка локална самоуправа у сарадњи с ЈКП-ом
„Зеленило” обележила је 3.
новембра Дан чистог ваздуха
симболичном садњом једне

Аерозагађење 3
Грађане Панчева је 9. децембра узнемирио несносан
смрад. Према резултатима
мерења мобилне мерне станице стациониране у кругу
Опште болнице, вредности
прашкастих материја биле су
преко 500 микрограма по метру кубном.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У Ш У

Биланс

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, крај године повлачи за собом неминовно
свођење рачуна и прављење
планова. Право је време да,
умотану у празнични дух,
сервирамо себи и другима
нову туру од-нове-годинестварно-почињем обећања.
Постајемо свесни последица донесених одлука.
Да се не би поновио онај
осећај што сваке године пробије све омотаче које постави
празнична атмосфера, потребно је да се на другачији
начин приступи сагледавању
животних изазова. Ако је после свега што је урађено у
прошлој години резултат осећај горчине и неуспеха, пребацивање кривице на разне
„неповољне ситуације” неће
пружити оправдање. Олакшање што знамо „кривца” за
лични неуспех не траје дуго,
јер док год кривимо друге,
нема померања с мртве тачке. Реагујемо сваки пут исто
на неку особу, догађај, прилику, изазов, чинимо то онако како смо научили, а очекујемо промену, бољитак, напредовање. Међутим, радећи
исте ствари на исти начин уз
очекивање другачијег резултата, неминовно стижемо до
разочарања и стварања још
неповољније слике о себи.
Решење је у прихватању
одговорности. То што знамо

да смо одговорни, никако не
значи да смо и криви. Осећај кривице изједа када је
нешто урађено, а у супротности је с моралним вредностима које смо прихватили.
Још је горе кривити друге за
нешто што су они урадили.
Не можемо знати шта је неку особу коју не познајемо
лично натерало да донесе
одређену одлуку. (Пр)осуђивање је само још један начин
да избегнемо одговорност за
сопствени живот, јер се бавимо туђим. Свако даје себи
за право да оцењује и критикује поступке других. Када
почнемо да то исто радимо у
односу на саме себе и своје
поступке, почињемо и да
прихватамо одговорност и
престајемо да тражимо
кривца негде са стране.
Само ако заталасамо жабокречину коју смо направили од живота, могуће је
кренути даље. Када смо
окружени нередом у кући,
на послу, у мислима... начин на који живимо биће
огледало тог истог нереда.
Свака животна жабокречина се може избацити постепеним редом који у наше
мисли доноси нека особа,
књига, семинар. Одлука донета после додавања нових
идеја у животну устајалост
наводи нас да гледамо на
све проблеме као на изазове. Другачији приступ нечему што стоји дуго као нерешив проблем покренуће све
унутрашње снаге. А шта ако
је некоме живот претворен у
смрдљиву устајалу бару пуну жаба? Треба прогутати
прво највећу! Када почнемо
дан тако што ћемо као прво
урадити нешто што нам најтеже пада, остало ће ићи
много лакше и уз више самопоуздања.
Остати у жабокречини
или не – одлука је на вама!

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Новогодишње одлуке

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Обично крајем године сумирамо утиске, па закључујемо да ипак нисмо стигле
да урадимо оно што смо
планирале: да будемо активније, да водимо рачуна о
томе шта једемо, да идемо
на обавезне здравствене
прегледе, да редовно одлазимо код козметичара, да
увек имамо сређену фризуру и – да будемо жене, које
се, без обзира на године, не
предају времену, стресу и
обавезама. Ево шест најбољих одлука које можете донети у овој и у свим наредним годинама.
1. Кренимо од стопала.
Кућа стоји на јаком темељу,
а ми на стопалима. Зато је
ово прва одлука коју треба
да усвојите. Једном месечно
обрадујте своје уморне ноге
квалитетним педикиром који ће допринети да стопала
буду глатка, а нокти правилно исечени да не би урастали. Током зиме би ваљало
одморити нокте од лака, па
с пролећем заблистати у дугиним бојама.

2. Депилација спада у
основну негу сваке жене, а
све чешће и јачег пола. Немојте бријати длаке, јер оне
тако постају оштрије и гушће. Ако направите ред и
након циклуса одете на депилацију сваког месеца, ваша кожа ће бити глатка и савршена.
3. Уредне руке су огледало
сваке жене. У данашње време бар имате избора: од класичног маникира, преко геллака, до изливања...
4. Бар једном у месец дана
обрадујте тело релакс масажом, јер је делотворна код
стреса, анксиозности и депресије. Физички додир ублажава
стрес и шаље сигнал умирења.
Антицелулит масажа ослобађа организам од слободних
радикала и путем лимфе избацује отрове и целулит.
5. Третмане лица приуштите себи такође једном
месечно. Козметичар најбоље зна шта је потребно вашем лицу у зависности од
година и типа коже. Ефекти
континуиране неге су акумулативни и дуготрајни.
6. Уредна и чиста коса заокружује ову причу. Не заборавите да ако сами експериментишете с фарбањем, можете
трајно оштетити корен косе.
Најбоље је препустити се искусном фризеру.
У 2017. години донесите
здраве одлуке о свом изгледу, будите задовољне собом,
па ће и свет око вас бити
лепши. Са срећом!

Петак, 30. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

РАДИОНИЦА У „СПОМЕНКУ”

КО ИМА ПРЕДНОСТ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ
Петнаестак младих
учило како да
се припреми
за интервју
Завршна едукативна радионица „Буди изабран” за полазнике пројекта „Буди свој” из
Панчева – њих петоро из Дома
„Споменак” и још десетак
оних који користе услугу становања уз подршку или долазе
из хранитељских породица –
одржана је у четвртак, 22. децембра, у дому „Споменак”.
Пројекат „Буди свој” у стратешком партнерству с Министарством рада спроводи фондација
„Укључи се”, под генералним
донаторством Војвођанске банке и уз подршку Министарства
омладине и спорта.
База спремна
У складу с циљем пројекта,
млади без родитељског старања
имали су прилику да, уз помоћ
предавача из области регрутовања кадра из Војвођанске банке, науче како да напишу радну
биографију, како да најбоље
одговоре на питања која се најчешће постављају током разговора за посао, како да одаберу
адекватну гардеробу и како да
се што боље спреме за интервју.
За полазнике пројекта из Панчева ово је био завршни тренинг у циклусу.

Како написати добар CV
– Подаци о младима без родитељског старања из Панчева
који су завршили редовно
школовање, уврштени су у базу
коју, у сарадњи с Министарством рада, формирамо на територији целе Србије, с циљем
да се послодавцима додатно
олакша селекција кандидата и
поспеши запошљавање ових
људи кроз примену субвенција. То ће предузетницима, верујемо, бити додатни мотив да
предност при запослењу дају
управо онима који се осамостаљују без ичије подршке и
ослонца – истакла је овом приликом Милена Јакшић, коор-

ДРУЖЕЊЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ „НЕВЕН”

Весели испраћај старе
године
Традиционална новогодишња
изложба радова корисника и
запослених у Дневном боравку „Невен” отворена је у просторијама те установе у петак,
23. децембра. Овакво окупљање у „Невену” прерасло је у
леп обичај који траје већ дуже
од једне деценије.
Госте, кориснике и запослене
поздравили су том приликом
Јованка Томић, стручна координаторка у „Невену”, и градоначелник Саша Павлов, а изложбу је отворио Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за социјална питања. Као и
претходних година, присутни

предузеће је донирало одевне
предмете како за кориснике
Дневног боравка „Невен” млађег узраста, тако и за седам
корисника Дома за незбринуту децу „Споменак”. Тај пакет
је уручен Тањи Лукић, директорки „Споменка”.
У „Невену” је било свечано и
дан раније, у четвртак, 22. децембра, када је одржана приредба на којој је Деда Мраз обрадовао најмлађе пакетићима.
– Догађај је реализован захваљујући нашем пријатељу
Ивану Младеновићу, иницијатору тих активности, али и другим дародавцима. Тако су се

динаторка пројекта „Буди
свој”.
Према најавама Министарства рада, у 2017. години ће
значајна средства бити издвојена управо за субвенције приватним послодавцима за запошљавање младих без родитељског
старања, који су дефинисани
као засебна категорија у активним мерама запошљавања теже
запошљивих категорија.
– Стручни радници дома
„Споменак” у договору с Центром за социјални рад припремају оперативни план отпуста
из дома, у коме предвиђају све
расположиве мере и предлоге
у најбољем интересу сваког
детета. И поред тога што чинимо све да их припремимо за
нимало лак период који их чека после напуштања система

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Празнична месна векна

Свечана трпеза захтева печење какво се не једе сваког дана. Уместо да ролујете, пуните или сатима припремате печење, препоручујемо вам да брзо и лако
направите месну векну која
је декоративна и укусна.
су могли да погледају радове
настале на часовима радно-окупационе терапије. Инспирација
за креирање ових својеврсних
уметничких дела били су, подразумева се, предстојећи празници, па су се тако на изложби
могли видети венчићи за врата
и столове, столњаци, новогодишњи украси, магнетићи, аранжмани за столове, честитке,
свећњаци и ткани шалови.
Оно што је корисницима и
запосленима посебно улепшало овај дан, јесте хуманитарна
помоћ коју им је овом приликом уручио Драган Ђурђевић
у име дародавца – предузећа
MOCADD 011 из Београда. То

Страну
припремила
Драгана

Кожан

већ другу годину заредом с нама дружили запослени из Народне банке Србије, који су донирали новогодишње пакетиће.
Били су нам у гостима и представници „Wiener” осигурања.
Они су нам дан засладили великом количином слаткиша и сокова. Такође, активисти Месне
заједнице Тесла поклонили су
корисницима још 30 новогодишњих пакетића – рекла је Јованка Томић.
Она је подсетила на то да
„Невен” тренутно окупља 44
корисника услуге социјалне
заштите и 32 ученика матичне
школе „Мара Мандић”. Њихова старосна структура је шаролика: најмлађи корисник има
свега три године, а најстарији
45. Окосницу стручног кадра
чине дефектолози, а поред
њих, ту су и физиотерапеут,
радни инструктор, медицинске сестре и помоћно особље.

социјалне заштите, у том процесу нам је од великог значаја
подршка налик овој коју нуде
пројекат „Буди свој”, као и
компаније попут Војвођанске
банке, које препознају потребе
наше деце и спремне су да им
пруже могућност ступања у
први радни однос. То је од
пресудног значаја за њихово
успешно осамостаљивање –
навела је Тања Лукић, директорка „Споменка”.
Друштвено одговорни
Према речима Зорице Џиде,
директорке Сектора за друштвено одговорно пословање
Војвођанске банке, та банка
годинама у фокусу има младе
без родитељског старања, као
једну од најделикатнијих социјалних категорија у Србији.
– Поред финансијске подршке за реализацију пројекта, на
располагање стављамо и остале
своје ресурсе. То је резултирало низом обављених стручних
пракса, запослењем двоје младих без родитељског старања у
нашој компанији, као и бројним другим активностима, док
учешћем у едукативном процесу пројекта стручњаци банке из
области људских ресурса припремају младе како би се потенцијалним послодавцима
представили на најбољи начин
и повећали шансу за запослење – истакла је Зорица Џида.
Циљеви пројекта „Буди свој”
спроводе се кроз циклус од седам едукативних радионица,
запошљавање и самозапошљавање.

Одушевите укућане овим
несвакидашњим специјалитетом, а притом их поштедите гомиле холестерола која се обично крије на
новогодишњој и божићној
трпези.
Срећни празници!

Састојци: килограм немасног млевеног jунећег меса, 200 г црног
лука, четири чена белог лука, 300 г грашка, 300 г шаргарепе, пет
беланаца, две кафене кашике соли, пола кафене кашике млевеног
бибера, једна супена кашика сенфа, 80 г куваног парадајза, четири
кафене кашике меда. Ако желите да јело буде пикантније, слободно
повећајте количину соли и бибера и додајте млевену љуту паприку.
Припрема: За припрему овог јела биће вам потребан правоугаони калуп за печење хлеба.* Шаргарепу очистите и исеците на коцкице. Скувајте је заједно с грашком и процедите. Црни и бели лук
ситно исеците. Помешајте месо, лук, поврће, беланца, со и бибер.
Рукама мешајте док се маса не сједини. Плех обложите папиром за
печење, па ставите масу, притисните је и изравнајте површину.
Прекријте плех алуминијумском фолијом. Убаците у рерну загрејану на 200 степени и пеците сат времена. Након тога помешајте
сенф, парадајз и мед. Скините фолију одгоре и премажите векну
преливом од сенфа. Вратите у рерну и пеците још један сат. Када
се добро охлади, извадите из калупа и исеците на кришке.
* Ако немате овакав калуп, сипајте масу на алуминијумску фолију, формирајте облик векне и чврсто увијте у фолију. Затим тако
умотану векну ставите на било какав плех.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу
www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИЦИКЕ ПЕНЗИЈА

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

100 динара

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)
НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ЈУБИЛЕЈ ОД НАСТАНКА „СЕОБЕ СРБА”

Рађање (и) уметност(и)

ПАРАДНИ ПОРТРЕТ СРПСКОГ
ДРУШТВА

ФОТО Р. КАРИШИЋ

СЛИКЕ ЕМИЛА СФЕРЕ У ПОРОДИЛИШТУ

Необична изложба, на необичном месту, посвећена несвакидашњој публици.
Наш суграђанин сликар
Емил Сфера донирао је шеснаест уметничких дела
панчевачком породилишту
поводом наступајућих празника. Како каже сликар великог срца, нека „дуги низ
година красе просторије тамо где се живот рађа”.
Просторије у којима бебе долазе на свет биће на

овај начин оплемењене, а
њихове маме, тате, баке,
деке, тете, родбина и пријатељи који долазе у посету, као и запослени, имаће
прилику да у најсрећнијим
тре ну ци ма ужи ва ју и у
уметности.
Племенити уметник је у
мају ове године Дечјем одељењу болнице донирао новац од једне продате слике,
а осликао је и зидове чекаоница Дечјег диспанзера.

НОВИ БРОЈ „ГЛАСНИКА МУЗЕЈА БАНАТА”

Стручни часопис
Стручни часопис „Гласник музеја Баната” представљен је у
среду, 28. децембра, у просторијама Народног музеја Панчево, који је и издавач.
У осамнаестом броју објављени су текстови из области
етнологије, историје, историје уметности, конзервације и заштите природе. Ауто-

ри прилога су музејски радници и кустоси млађе генерације.
Овај часопис с дугогодишњом традицијом (први број
изашао 1988. године) представља својеврстан зборник
радова музеја из Панчева,
Вршца, Зрењанина, Кикинде
и Беле Цркве.

КОНЦЕРТ ДИВНЕ ЉУБОЈЕВИЋ

Најлепша духовна
музика
Дивна Љубојевић и њен вокални ансамбл „Мелоди”
наступили су у петак, 23. децембра, у Дому војске. Ово
је један од низа концерата
којим они прослављају 25
година рада. Поштоваоци
њеног стваралаштва уживали су у нумерама с недавно
објављеног албума „Антологија најлепше духовне музике православног истока”, у
издању ПГП РТС-а.

Од 1991. Дивна Љубојевић
наступа с хором „Мелоди”. Са
својим ансамблом је одржала
бројне солистичке концерте и
наступала на реномираним
фестивалима широм планете.
Објавила је 22 музичка издања у Србији и иностранству. У
свету ужива статус једног од
највећих мисионара српске,
византијске и православне
културне баштине и врхунског интерпретатора.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Хроно старт”
Ане Ћубеле
Након бестселера „Хроно
кухиња” домаћа кулинарско-блогерска звезда Ана
Ћубела објавила је још два
сјајна кувара: „Хроно старт”
и „Хроно пецива”.
Уколико тек почињете са
хроно исхраном, вероватно
ће вам требати мало времена да се навикнете на
њене основне принципе,
нарочито у првој фази, која се назива рестрикцијом.
Сигурно ћете врло брзо
овладати хроно правилима, али да бисте до тога
што лакше дошли (и да не
бисте имали изговор за одустајање), овде смо одабрали 50 сјајних рецепата
за сва три оброка у фази
рестрикције – тако ћете
сваког дана имати зани-

Ликовна збирка
богатија за
деветнаест дела
Успешна година
Народног музеја
Поводом обележавања стодвадесетогодишњице од настанка
слике „Сеоба Срба” Паје Јовановића и 93 године постојања
Народног музеја, у чијем је власништву једна од верзија славне слике, у петак, 23. децембра,
отворена је изложба „Смрти нема, има сеоба”. На њој је деветнаест аутора изложило своја
дела инспирисана „Сеобом” у
Народном музеју, који је и организатор овог пројекта, заједно са Удружењем ликовних
уметника Србије (УЛУС) и Музејом Војводине. Радови ће се
након изложбе наћи у ликовној
збирци нашег музеја.
О историјату „Сеобе Срба” и
о верзији која је власништво
Народног музеја Панчево говорила је Светлана Месицки, директорка те културне установе.
– Верзија коју чува музеј је
од 1971. године наше власништво. Насликана је у периоду
од 1895. до 1896. године, а пре
довршења и исправки на верзији која се налази у Музеју
Српске православне цркве у
Београду. Она нам преноси

првобитну идеју аутора приказујући парадни портрет тадашњег српског друштва уз тежњу ка историјској аутентичности и истовремено поседује
хероизовану ноту – рекла је
Светлана Месицки.
Она је истакла да су Паја Јовановић и Милош Црњански
имали много тога заједничког
– стварали су на овим просторима, а и једног и другог окупирале су сеобе. Инспирација
за назив изложбе је нађена у
роману Црњанског „Сеобе”.
Душан Русалић, председник Управног одбора УЛУС-а,
сматра да су „Сеобе” и у овом

тренутку једно од најактуелнијих и најангажованијих
уметничких дела, да одређују,
на неки начин, и судбину наше данашњице.
– Оно што је лепо у уметности, не мора да буде у животу и
обрнуто. Ова слика управо нас
упућује у то. Слика говори о једном несретном тренутку српског народа, али мислим да она
упућује, да нам показује прави
пут и да је она светионик како
можда, у другим ситуацијама,
не треба да радимо – прича Русалић.
Народни музеј је у години
која је на измаку реализовао

40 различитих програма, учествовао је на неколико манифестација, угостио многе музеје, стручне установе културе,
самосталне уметнике, песнике... С делима Лубарде, Коњовића, Петровића, Ћелића, Вујаклије, Предића гостовао је у
Београду након две деценије, а
слика „Сеоба Срба” Паје Јовановића била је изложена у Новом Саду.
Дан раније отворена је и изложба радова ученика Основне школе „Мирослав Мика
Антић”, која такође обухвата
радове инспирисане сликом
Паје Јовановића.

НОВИ РОМАН ЈЕЛЕНЕ ЛЕНГОЛД

Реочаравање рашчараног света
Време се скраћује и дан је, у
односу на онај од пре осамдесет година, краћи за 29.317 секунди – уверава нас и даје
пример за то Коља, јунак приче „Време” објављене у новој
књизи „Рашчарани свет” Јелене Ленголд. Збирка са десет
прича представљена је 22. децембра у Галерији Милорада
Бате Михаиловића, а о њој су
говорили књижевник и критичар Васа Павковић и ауторка.
Ленголдова каже да теме за
своје приче налази случајно
читајући штампу, а понекад
то могу бити и баналне идеје,
обична ствар коју негде види.
Oва књига је намерно мало
дру га чија од претход них.
Разликују се утолико што је
свака следећа све мање исповедна, све мање сентиментална. Можда су више горке него
што су биле оне на почетку,
или су на неки други начин
горке – закључује ауторка.
– Сваки човек има неки тајни
живот, макар он био и најбаналнији. Постао ми је занимљив тај
део у коме смо остављени и препуштени сами себи, у коме не
можемо, или не желимо да обја-

снимо везе с другима или оне
ствари које никада никоме нисмо рекли, које други не би могли да прихвате. Мислим да су
приче о томе, о тим стварима, о
тим „деловима” људи, о ономе
што скоро да не може ни да се
разреши кроз дијалог... – каже
књижевница и додаје да на њу
утичу и књиге које чита.
Васа Павковић истиче да Јелена Ленголд има слух правог
реалистичног приповедача који је опредељен да посматра
свет, реагује и пише о њему.
Јако добро запажа чињенице
из стварног живота које се тичу њене околине, пријатеља,
рођака, колега, обичних пролазника на улици...

– У њеним причама има
ефектних, брзих, прецизних
дијалога који ситуацију и нарацију испуњавају једном новом, фином и интересантном
динамиком. Располаже великим бројем наративних техника. Основна карактеристика ове прозе су психолошки
профили односно психолошке анализе ликова и њихове
ситуације. Приче су садржајно различите и од неких инти ми стич них про за иду ка
не ки ма ко је ко мен та ри шу
основ не круп не ка те го ри је
нашег живота, а некад улазе
и у неке рукавце праве потпуне интиме... – каже Павковић.

Има таленат за оптималност
описа – ни за један пасус, мотив не може се рећи да није
био потребан, да је нека слика
или опис лика вишак...
– Некад се та прича одвија читаво време као тајновита, као
прича о тајни коју ми полако,
готово детективски пратећи њену причу, откривамо. Неки пут
нам је у почетку дала све елементе онога што ће се у причи
десити, али као виртуоз који
свира на једној жици причу
осветљава са свих страна. Некад
упали троструко светло на проблем којим се бави или нађе
примере да илуструје неку дубокоумну теорију савремене физике... – објашњава Павковић.
Јелена Ленголд је једна од
најзначајнијих српских књижевница. Објавила је шест збирки песама, пет књига приповедака и роман „Балтимор”. Поезија и проза су јој превођене на
енглески, италијански, дански,
француски, бугарски, румунски, руски, украјински и чешки
језик. Добила је више домаћих
и страних награда и признања,
међу којима и Европску награду
за књижевност.

УСПЕШНА ГОДИНА „ВОКАЛ КИДСА”

Следеће године први албум
мљиве идеје за укусна јела
и не само да се нећете уморити од смишљања оброка
већ ћете у мршављењу
уживати.
Срећан вам хроно старт!

Два читаоца који до среде, 11. јануара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како замишљате укусно мршављење?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хроно старт” Ане
Ћубеле. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Новогодишњи концерт хора
„Вокал кидс”, предвођеног диригенткињом Јеленом Цветић, одржан је у четвртак, 22.
децембра, у дворани Културног центра. Уз дечје ауторске
нумере, али и обраде поп и
рок песама које изводе малишани, ђускали су деца, маме,
тате, деке, баке, тете.
Поред „Вокал кидса”, као
гости су наступили њихови
старији другари из хора „Вокал тин”. Чланови плесног
клуба „Балерина”, тачније групе „Пчелица” и „Бејби групе”,
такође су својим наступом подржали концерт, као и Предраг Вуковић Пеђолино, добро

цијском кућом „Емоушн”, па
су тако учествовали у два телевизијска шоуа – „Ја имам
таленат” и „Твоје лице звучи
познато”. Наступали су на готово свим градским манифестацијама, а од јесени сарађују и с Рукометним клубом
„Динамо”. Јелена Цветић, која
предводи хор, каже да ће рад
следеће године највише бити
усмерен ка издавању првог албума.

познат херој многих садашњих, али и бивших малишана, који је водио програм.

„Вокал кидс” иза себе има
веома успешну годину. Хор је
успоставио сарадњу с продук-

Стране припремила
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ЈЕДНА КЊИГА, ЈЕДАН ГРАД

ПРЕКО БЕЗВЕРЈА ДО СЛОБОДЕ
Манифестација „Једна књига,
један град”, коју шести пут организује Градска библиотека,
ове године се бавила романом
„Безверје” Ивана Ивачковића,
нашег суграђанина. Четири
дана, од 26. до 29. децембра,
са аутором су о књизи и темама које она обрађује разговарали писци Вуле Журић и
Марко Видојковић, публицисти Ново Томић и Александар
Жикић и психолог Жарко
Требјешанин.
Дејан Боснић, директор Градске библиотеке, каже да је
овогодишњи избор посебан из
више разлога.
– Реч је о књизи која је у најбуквалнијем смислу речи нова
– објављена је пре непуних
шест месеци. Други је то што
се ради о прозном првенцу нашег суграђанина, аутора до сада публицистичких књига и
једне збирке поезије. Књига је
невелика обимом, враћа нас
на тему свих питања и питање
свих тема – однос добра и зла,
на један врло књижевно упечатљив начин – прича Боснић.
Прве вечери, под симболичним називом „Sympathy for
The Devil: представљање”, са
Иваном Ивачковићем разговарали су писци Вуле Журић и
Марко Видојковић.
С обзиром на то да је Ивачковић раније објављивао
углавном публицистичке књиге, Марко Видојковић признаје да га је роман „Безверје” изненадио.
– Ово је кратко дело које се
чита у једном даху. Занимљиво је читати књигу човека који
је оличење рок публицистике
у нашој земљи као једног прозног колегу. Ово је једна „опасна” књига, као и свака која се
на тако „боксмечовски” начин
суочава с појмом ђавола и Бога. Радња је смештена у 18.
век. Иде се на религијске асоцијације које су дубоко укорењене у нашем друштву. Таква
књига је „опасна”, нарочито

кад се пише у 21. веку – сматра Видојковић.
Књижевник Вуле Журић каже да се при читању ове књиге
може видети велика начитаност писца, као и утицај великих књижевних имена на његово стваралаштво. Додаје да
је књига, без обзира на толики
број књижевних асоцијација,
права посластица тих неких
међаша на које човек наилази
као у неком чудном сну, као у
неком међупростору, уз неку
измаглицу.
Аутор објашњава да је писање „Безверја” било начин да
изађе на крај с „неподношљивом количином зла” које нас
окружује.
– У овој књизи, која је мешавина фикције и реалности, све

што вам се чини да је истина
углавном је измишљено, а све
што вам се учини да је измишљено је, нажалост, истина.
Ово није рукопис који сам ја
водио, већ је рукопис водио
мене. Желео сам да постигнем
утисак врелог нокаута, а не
млаких батина које дуго трају.
Ђаво овде није само оличење
зла и није само симбол ужаса
и пакла, него је, могло би се
рећи, и херој – борац за слободу и индивидуалност, а против
божје тираније и божје намере
да људе претвори у своје слепе

послушнике. Тако да има неколико слојева у портрету ђавола, није само црно, има разних боја и разних нијанси –
објашњава аутор.
Публициста Ново Томић,
који се бави и феноменом народног веровања, аутор је књиге „Светилишта и надалишта”,
а био је гост друге вечери, под
називом „Архипелаг вере: о
многим лицима зла”.
– У нечему између наших
књига постоји велика разлика: ја се бавим проблемом веровања на земљи, а он (Ивачковић – прим. аут.) на небу.
Он има као ликове ђавола,
Бога, ја имам обичне људе
који одлазе на одређена поклоничка места у нади да ће
им помоћи нека виша сила...

Ивачковић обрађује проблем
веровања и неверовања на један необичан начин. Књига
је тешка за читање. Морате
бити наоружани знањем или
га обновити. Опасна књига.
Све оно у шта верујемо, ако
уоп ште ве ру је мо, у њој је
окренуто наглавачке... Да је
ко јим слу ча јем „Без вер је”
написано у доба инквизиције, и књига и аутор би горели
на ломачи. Да је, опет, написана у доба нашег комунизма, сигурно би била забрањена, јер цензори би у њој

одмах видели позив на побуну. У суштини, ово јесте књига о освајању слободе, само
пут до ње не води преко вере,
већ преко безверја. А у форми својеврсног дијалога с великим узорима попут Гетеа,
Достојевског, Булгакова... ја
бих још при до дао Сар тра,
Сиорана и Робера Ескарпија
– прича Томић.
У сре ду, 28. де цем бра, те ма је би ла зло у чо ве ку кроз
Јун гов при ступ, мо гу ће вр сте зла и сим бо ли зла, а го сто вао је Жар ко Тре бје ша нин. За по след ње ве че, „Гла ча ње огле да ла: пут до ’Без вер ја’”, пла ни ра но је да пу бли ци ста Алек сан дар Жи кић са ау то ром раз го ва ра о
ње го вом це ло куп ном опу су

и о то ме ка ко је до шло до
пр вог ро ма на.
Ивачковић каже да је најтеже написати кратак роман,
књигу која ће нешто сувисло
рећи о највећој теми о којој
једна књига може да говори, а
то је тема добра и зла, Бога и
ђавола, у овом конкретном
случају више ђавола него Бога.
Иван Ивачковић каже да је
ово можда једина промоција
„Безверја” и да му је част
што је баш његова књига у
фо ку су ове ма ни фе ста ци је
ове године.

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ У „АПОЛУ”

Сатирична комедија о савременим дешавањима
Премијера представе „Конкурсијада у Кикиригији” одржана
је у понедељак, 26. децембра, у
дворани „Аполо” Дома омладине. Комад је пројекат удружења „Осогово” из Панчева,
Удружења аматерског позоришта „Мали принц” из Јабуке и
Дома омладине Панчево, а подржао га је Град. Режију потписује Драгана Вујасиновић.
Представа је рађена по
драмском тексту Илије Бетинског и намењена је младима,
како би их на духовит начин
подстакла на размишљање.
– Драма није имала циљ да
вређа некога, нити да пони-

жава. Написана је само као
имагинација аутора о савре-

меним дешавањима. Говори
о понашању групе људи који

су чланови управног одбора
једне институције, која бира
директора. Наравно, они покушавају да га хвале, а немају чиме, па га тиме више куде. Ово је једна сатирична
комедија која треба да нам
покаже шта не треба да радимо. Да одмах размишљамо шта је супротно од тога,
да бисмо могли да се понашамо тако да друштво иде
напред, а не назад – каже Бетински.
„Конкурсијада у Кикиригији” ће у наредном периоду
обићи свих девет насељених
места нашег града.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ЖАРКА ТОМИНА

Зимски мотиви Панчева
Поводом четрдесет две године
излагаштва, у фоајеу Културног центра у понедељак, 26.
децембра, отворена је изложба
фотографија
панчевачког
уметника Жарка Томина.
Мултимедијални
уметник
представио се портретима и
радовима на којима су мотиви
Панчева (фотографска техника), аутомобили и животиње (у
3Д техници). Изложени су и
„дизајни из маште” рађени
комбинованим техникама, као
и слике на тему икона (комбинована техника – фотографија
са 3Д дизајном). Присутни су
могли видети и шестоминутну
3Д видео- презентацију коју је

аутор припремио за ову прилику.
Жарко Томин је инжењер
примењене информатике, а

1981/82. године похађао је
„Famous Photographer School”
у Вестпорту (САД). Самостални је уметник фотографије,

оснивач и први председник
УСУФ-а Војводине. До сада је
излагао уметничке фотографије на више од четрдесет домаћих и међународних изложби, а имао је четрнаест самосталних. За свој рад је добио
више награда и признања на
пољу фотографије и видеа, а
међу њима је и прва награда
на Сајму културе и уметности
у Београду 1983. године. Радио
је за неколико модних часописа и урадио више од 150 документарних, индустријско-рекламних филмова и спотова.
Активно је учествовао на оснивању више локалних телевизија у бившој Југославији.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Дошљаци” Милутина
Ускоковића
Роман „Дошљаци” Милутина Ускоковића један је
од најзначајнијих српских
романа у XX веку.
Одмах по објављивању
1910. године Ускоковићеви „Дошљаци” поздрављени су као књижевни догађај. Српска књижевност
најзад је добила роман
сложених друштвених односа унутар градске средине – београдски роман.
„Сит сам овог Београда,
ових крупних и ситних паса који се отимају око исте
кости”, речи су надареног
ужичког новинара и писца
Милоша Кремића, главног
јунака „Дошљака”. Ипак,
он се у граду сналази боље
од Зорке, своје знатно старије девојке и сусетке из
двоспратнице у Банатској
улици, иако се она много
пре њега доселила у Београд. Зорка је принуђена
да балансира између мајчиног споја малограђанштине и патријархалне
строгости и Милошеве оптерећености пореклом, егзистенцијом и чаршијским
нормама.
Захваћен преображајем
из вароши у град, Београд
увлачи Зорку и Милоша,
као и све своје дошљаке, у
беспоштедну борбу за оп-

станак, показујући се колико отвореним толико и немилосрдним, одбацујући
све оне који претходни живот нису оставили за собом
и израстајући у истинског
главног јунака овог српског
евергрин романа.
Милутин Ускоковић је
за живота је објавио збирке
прозе, поезије, есеја и
фрагмената „Под животом” (1905) и „Vitae fragmenta” (1908), романе
„Дошљаци” (1910) и „Чедомир Илић” (1914) и
књигу прича „Кад руже
цветају” (1911).

Два читаоца који до среде, 11. јануара, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на
питање: „Зашто је тешко прилагодити се новој животној
средини?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Дошљаци” Милутина Ускоковића. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Шта је љубав?
Ана Бувач,
магистар биохемије
КЊИГЕ: Увек препоручујем
химну љубави, фантастичан
роман норвешког нобеловца
Кнута Хамсуна, под насловом „Викторија”. Укратко,
млинарев син Јоханес заљубљује се у лепу Викторију,
ћерку локалног племића.
Како с временом Викторијин отац има све веће финансијске потешкоће, одлучује да ћерку уда за младог
и имућног Ота. Викторија
пристаје на брак из одговорности према оцу, иако је
истински заљубљена у Јоханеса. Наиме, ову бајковиту
љубавну причу писац је посветио својој жени Бергљот
Бех. У време када су се упознали, она је била удата, али
убрзо се разводи и 1898.
удаје се за Хамсуна, када је
он, заправо, и написао овај
роман. „Викторија” је део
трилогије која обухвата још
два дела, „Глад” и „Пан”, које, такође, препоручујем.
„Шта је љубав? Она може да
уништи човека и наново га
подигне и препороди”, каже
Хамсун и заиста упућује на
њену есенцијалност.
После много година уживања у поезији Васка Попу
сматрам највећим српским
песником. Увек радо читам
збирку песама „Далеко у нама” и врло радо је препоручујем сваком љубитељу поезије.
ФИЛМ: С обзиром на то да
сам велики љубитељ скан-

динавске кинематографије
и данског глумца Mads-а
Mikkelsen-a, мој избор би
био филм „Праг” (2006).
Сјајна породична драма, коју је режирао Ole Christian
Mаdsen, говори о многим
брачним изазовима, значају
породице као стуба друштва, али се бави и питањем
hомосексуалности. Главну
женску улогу игра Stine
Stengade, а у филму се појављује и чешка глумица Јана
Плоткова.
ПРЕДСТАВА: Лично, увек
сам за Шекспира. С тим у вези, топло препоручујем
„Отела”, с репертоара Југословенског драмског позоришта. Представу је режирао
Периша Перишић, а сјајна
глума Војина Ћетковића
(„Отело”) никога неће оставити равнодушним. Отелову
љубав Дездемону игра Милена Живановић, а негативца
Јага – Никола Ђуричко. Морам напоменути да је ово помало другачија изведба Отела, која ће вас, између осталог, и насмејати. Осим тога,
„Отело” је можда и једно од
најранијих литерарних дела
која се баве питањем расизма и вредно је пажње.
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ПРОШЛЕ СУБОТЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА

ПРОШЛА ГОДИНА У ЦРНИМ ХРОНИКАМА

Постављен споменик
погинулима у ратовима

ЖИВИМО У ОПАСНИМ ВРЕМЕНИМА

Идеја да се и у Панчеву као и
у неким другим градовима
широм Србије подигне спомен-обележје са именима и
презименима погинулих учесника ратова који су деведесетих година вођени на нашим просторима 24. децембра постала је стварност.
У центру града тог дана је откривен споменик војницима,

ло поставити споменик настрадалима и толико дуго
је тра же но нај по год ни је
место за то. Најпре је било
најављивано да ће споменик бити подигнут на платоу испред управне зграде
Оп ште бол ни це, па он да
испред зграде Полицијске
управе, да би на крају надлежни дали сагласност да

И поред свега што се
дешавало у
протеклих дванаест
месеци, Панчево је
углавном било миран
град, за шта највеће
заслуге има полиција
Није било убистава и
тешких крађа, а број
оружаних инцидената
може се избројати на
прсте једне руке; сви
такви случајеви су
расветљени
Борба против
наркоманије –
приоритет над
приоритетима

Сећање на настрадале
официрима, резервистима и
полицајцима који су изгубили
животе у ратним сукобима.
Постављање тог монумента
иницирали су градски одбори
удружења „Српских ратних
ветерана” и бораца Народноослободилачког рата, а његово откривање је било завршни
чин борбе са замршеним бирократским процедурама која је трајала око двадесет пет
година.
Толико дуго се у Панчеву
говорило да би негде треба-

споменик буде у парку у
центру града.
Због тога није чудно што је
Октавијан Секешан, председник „Српских ратних ветерана”, обраћање присутнима започео подсећањем на
перипетије које су претходиле подизању споменика.
Поред њега, говорили су
Небојша Ристић, председник
панчевачког одбора Синдиката српске полиције, и Иван
Ђоковић, један од министара
у Покрајинској влади.

ПЕДЕСЕТ ПРВА МЕХАНИЗОВАНА БРИГАДА

Сачувати успомену на
славну јединицу
Приоритет Удружења за неговање традиција 51. механизоване бригаде, војне јединице кроз коју је од оснивања
20. септембра 1968. па до њеног расформирања 1997. године прошло више десетина
хиљада Панчеваца и становника околних места на територији јужног Баната, биће
штампање монографије – истакнуто је на годишњој скупштини тог удружења, одржаној 24. децембра.

– Имамо и нешто чиме можемо да се похвалимо. Прво
смо удружење у Србији које је
постало придружени члан
Управе за традицију, стандард и ветеране у саставу Министарства одбране Србије.
То ће нам много помоћи у даљем раду, а захваљујући томе
наши представници су присуствовали прослави Дана ветерана и пријему код начелника Генералштаба. Осим тога,
на путу смо да постанемо

С прославе овогодишњег Дана бригаде
Председник Удружења пуковник Зоран Кандић најавио је да ће у наредном периоду бити отворена споменсоба 51. бригаде у касарни
„Стевица Јовановић”.
Говорећи о проблемима у
раду Удружења, он је рекао
да се оно због старосне
структуре суочава с природним одливом чланства. Због
тога ће, према његовим речима, један од циљева у наредном периоду бити анимирање младих и деце чланова
Удружења да наставе чување
успомена на 51. бригаду и
њених традиција.

члан Савеза борачких организација Србије. Поднели
смо сва документа неопходна
за учлањење и чекамо да нас
обавесте – истакао је Кандић.
Он је додао је Удружење
обележило неколико важних
датума, као што су Дан бригаде, Дан победе, Дан ослобођења Вршца и Панчева,
Дан 12. војвођанске народноослободилачке ударне бригаде и Дан бораца.
Кандић је рекао и да му је
жао што није било више присутних на овогодишњој прослави Дана бригаде, одржаној у
касарни „Стевица Јовановић”.

У години за нама панчевачка
полиција је спровела велики
број акција током којих су заплењене знатне количине различитих врста дроге. Дилерима су најчешће одузимани марихуана, амфетамин и екстази, јер су те дроге по ниским
ценама најприступачније наркоманима, а важно је и то да је
званично потврђено да је по
количинама одузетих наркотика панчевачка полиција међу првима у Србији.
Да међу нарко-дилерима
има доста оних који су продају наркотика схватили као могућност за добру зараду, сведочи то што су панчевачки полицајци који су задужени за
борбу против наркотика током
2016. године у више наврата
открили илегалне лабораторије за узгајање марихуане и
ухапсили њихове власнике.
Нема више чекања у
потрагама за несталима
Крајем фебруара готово сви медији су извештавали о нестанку
двеју малолетних девојчица из
Вршца, које су због лоших оцена побегле од куће. После дуже
потраге полиција их је пронашла и вратила њиховим родитељима, а пресудно је било то
што је потрага за њима почела
одмах, како то налаже тзв. Тијанин закон, а не после 48 часова, као што је то било некада.

Ове године многима су стављене лисице на руке
града. Све похвале за такву реакцију, уз наду да ће тако бити
и убудуће.
Младићи рањени у пуцњави
на улици
Почетком марта у Улици Лава
Толстоја догодила се пуцњава
у којој су повређени један 24-годишњак и 25-годишњак.
Ранио их је младић који је пуцао у њих из пиштоља и потом
побегао. Међутим, он је брзо
откривен и ухапшен, а овај
случај, који је по свему подсетио на слике које смо могли
видети након оружаних напада у Београду, Новом Саду и
другим градовима, подсетио
нас је да живимо у опасном
времену и да ништа не значи
то што је Панчево и даље миран град.
Насиље у породици – зло
присутно и у Панчеву
У једном стану на Стрелишту
почетком марта се догодио
инцидент који је подсетио на
то колико је велико зло насиље у породици и како се само
заједничком борбом надлежних мо же ста ти на пут
иживљавању насилника над
женама и децом. До инцидента је дошло када је пијани 41-годишњак у свом стану
напао супругу ножем и нанео
јој ви ше те шких по вре да,
због којих је она хитно пребачена у Општу болницу и

У великој полицијској акцији „Скенер”, која је спроведена
широм Србије почетком марта, ухапшено је и неколико
Панчеваца. Они су осумњичени да су противзаконито стекли новац кроз махинације с
пољопривредним земљиштем.
Овај случај је показао да још
увек није замро привредни
криминал, да и даље има оних
који желе да зараде искоришћавајући и злоупотребљавајући послове на којима су ангажовани и да за то вребају
сваку погодну прилику.
Сада су на потезу Више јавно тужилаштво и панчевачко
правосуђе, јер само од њих зависи да ли ће осумњичени бити кажњени. За похвалу је то

коначно почео обрачун с дивљим комби-превозницима.
Борба с њима више није само
приоритет панчевачких инспекција и полицајаца, јер је
током 2016. године на улицама
нашег града и Београда спроведено више акција у којима су
учествовали панчевачки и београдски полицајци и инспектори. Ово буди наду да ће се у
2017. години комбистима коначно стати на пут и да ће им
много чешће него до сада бити
одузимани комбији.
Брзе реакције полиције
после узнемиравања јавности
Током 2016. године панчевачка полиција се више него
икада пре бавила случајевима који су узнемирили јав-

Добили су скутере

Један од илегалних засада дувана
Колико је важна добра са- оперисана. Насилнику који
радња између Хитне помоћи, је на више места на телу исеватрогасаца и полиције из као но жем не срећ ну же ну
Панчева и Београда, и поред ништа није значило то што
тога што су та два града удаљена двадесетак километара, по- су њихова деца била сведоци
казала је саобраћајна несрећа његовог дивљаштва.
која се догодила 23. фебруара
код „Малог раја”.
Чим су обавештене о том
трагичном догађају, на место
удеса одмах су кренуле екипе
Хитне помоћи, полиције и ватрогасаца из Панчева и Београда. Није било до тада уобичајених препуцавања на чијој
територији се десила несрећа
и да ли је она у надлежности
служби из Панчева или Бео-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

што су у протеклих дванаест
месеци захваљујући Вишем
јавном тужилаштву покренути
случајеви неких моћника из
околних градова који су били
осумњичени за малверзације у
претходном периоду. С обзиром на то да су имали јаке везе
и били високопозиционирани,
о њима се до сада само ћутало,
па се може очекивати да ће се
позивање таквих на одговорност и вађење кривичних пријава против њих из фиока наставити и у наредном периоду.
Крај толеранције за дивље
превознике?
Прошла година ће остати запамћена и по томе што је у њој

ност у граду и догађајима у
којима је због туђег немара
угрожавана безбедност других лица.
Навешћемо само неке примере: средином јула су поднете кривичне пријаве против
лица која су осумњичена да
нису испаљивала противградне ракете током великог не-

времена које је захватило наш
град, због чега је нанета велика штета имовини наших бројних суграђана.
Кривична пријава је поднета
и против нашег суграђанина
који је тукао и малтретирао неколико паса, а потом их оставио завезане у џаку. О овом
случају се дуго причало у нашем граду и он је све запањио
бруталношћу. Због тога је добро што је полиција и у овом
случају брзо реаговала и предала кривичну пријаву правосуђу.
(Наставак у идућем броју)
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РЕТРОСПЕКТИВА – 2016. ГОДИНА У КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

ШТА ЈЕ ОБЕЋАНО, А ШТА ЗАВРШЕНО
Подједнако се ради и
у граду и у селима
Почело опремање
будуће индустријске
зоне
Покривен велики
базен
У години која је за нама, новац
из градског буџета подједнако
је трошен како за инфраструктурне инвестиције на територији града, тако и у околним
селима, што је најпозитивнији
утисак.
Комунални живот у Панчеву више се не своди, као ранијих година, само на „шминкање” појединих градских улица
у ситуацији када и ван града
постоји велики број нерешених проблема.
На крају године, када се буду правили биланси свега урађеног у протеклих дванаест
месеци, неминовно ће бити
подсећање да је у селима реконструисано више улица, амбуланти, игралишта, паркова
и школа, a да су завршени или
су у току изградња неколико
водоводних мрежа и њихово
спајање с панчевачким водоводом.

граду потписали споразум о
повезивању Панчева и Београда у јединствени систем јавног
превоза. Тада је најављено да
он неће подразумевати само
аутобуски, већ и железнички
превоз, и да ће се учинити све
да „Беовоз”, који иде само до
Овче, саобраћа до Панчева.

ставе електрична расвета и канализациона мрежа па да градска власт привуче првог заинтересованог за улагање новца.
У години која је за нама, завршен је још један важан посао – покривање великог базена код Хале спортова на Стрелишту. Захваљујући томе он
ће свакодневно бити на располагању панчевачким пливачима и ватерполистима, тако да
они више неће морати да путују у Београд на тренинг.
Започета па обустављена реконструкција „Слободе”
Када су средином марта локални медији објавили информације о томе да је хотел
„Слобода” коначно на лицитацији нашао закупца расположеног да инвестира у његову
реконструкцију, изгледало је
да ће и тај дугогодишњи проблем бити решен.
Нажалост, оптимизам је
кратко трајао. Приватна фирма из Краљева која је потписала споразум са „АИК банком”,

на Преображенској цркви,
крова на конаку манастира у
Војловици и скулптуре Светог
Тројства поред Цркве Светог
Карла Боромејског, а у току су
и радови на ојачавању постоља
једне од кула светиља на Дунаву.
Република подржала панчевачки пројекат
У години која је на крају, догодило се још нешто вредно пажње – Министарство привреде
је новчано подржало један
панчевачки пројекат. У питању је реконструкција Улице 7.
јула, која ће идуће године бити један од највећих послова у
Панчеву.
Захваљујући одлуци Републичке владе да учествује са
50 одсто у финансирању те капиталне инвестиције за наш
град, Панчево ће добити
56.500.000 динара, а преостали новац ће бити обезбеђен из
кредита.
Износ који је одобрен Панчеву највећи је у поређењу са

Том приликом је речено и
да ће се градити бициклистичка стаза која ће повезивати Београд и Панчево, а зашто од
свега обећаног није било ништа, може се само нагађати.
Ако ништа друго, изгледало је
да ће садашњој локалној власти у Панчеву успети оно што
њеним претходницима годинама није полазило за руком –
да повеже Панчево и Београд.
Северна индустријска зона
постала стварност
Ако се ранијих година само
причало о потреби да се северна индустријска зона оспособи
и инфраструктурно уреди, она
је у 2016. години коначно по-

Обновљено је више споменика
дугогодишњи проблем бити
решен. Градоначелници Београда и Панчева Синиша Мали и Саша Павлов су у нашем

Платио га први
социјалиста
У нашем граду има оних који се не слажу с тим што је
постављање споменика нашим суграђанима страдалим
у ратовима вођеним деведесетих година финансирао
Душан Бајатовић, челник
„Србијагаса” и лидер војвођанских социјалиста.
Један од њих је пензионисани пуковник Зоран Кандић, председник Удружења
за неговање традиција 51.
механизоване бригаде, војне
јединице у чијим редовима
су се борили и сви Панчевци
који се нису вратили својим
кућама.
Он је изјавио да не подржава то што је подизање споменика платио Душан Бајатовић.
– Немам ништа против тога да се обележи успомена на

ни”, која је иницирала подизање споменика настрадалима, након његовог откривања
24. децембра у центру града
објаснио је пред присутнима
да је тражио новац на више
страна, али да нико од оних с
којима је контактирао није
хтео да финансира тако нешто.
Додао је да му је један од
виђенијих панчевачких социјалиста тада понудио да га
упозна с Бајатовићем и први
човек војвођанских социјалиста не само да је на то
пристао већ је, како је истакао Секешан, дао новац из
свог џепа.
Иначе, на споменику погинулима пише да су „његови инвеститори били Градски одбор организације
’Српски ратни ветерани’ и

69 Панчеваца и становника
осталих места на територији
јужног Баната који су изгубили животе у ратовима.
Њихове породице треба да
имају место где ће моћи да
дођу, да их се сете у миру и
да им одају пошту. Међутим,
сматрам да је за осуду то што
на споменику пише да је његово постављање платила
фондација једног политичара: Душана Бајатовића. Погинули у ратовима деведесетих су бранили отаџбину, а
не неку фондацију или политичара – објаснио је Кандић.
Подсећамо, Октавијан Секешан, председник организације „Српски ратни ветера-

њен председник Октавијан
Секешан, а да је донатор био
Душан Бајатовић”.
Како је то могуће и шта
значи то што је челник војвођанских социјалиста означен
као неко ко је платио подизање споменика ако су инвеститори били Октавијан Секешан и „Српски ветерани”, може само да се претпоставља.
Индикативно је и то да на
откривању споменика није
било никог од представника
локалне власти. Да ли је разлог за то писмено упозорење
о позадини овог догађаја које им је претходно послао
пуковник Кандић, остаје у
сфери нагађања.

„Зеленило” је и ове године украшавало град

Завршена је пруга до Београда
Током 2016. године Панчево и панчевачки бувљак су трпели велике штете због изградње другог колосека пруге
Панчево–Београд. Када је тај
важан посао коначно завршен,
уследио је хладан туш: „Железнице Србије” су знатно смањиле број полазака на релацији између Панчева и престонице и тиме отежале положај
како нашим суграђанима који
свакодневно иду за Београд,
тако и онима који су некада
возом долазили на бувљак.
Проблем који још није решен
Крајем априла је изгледало да
ћемо ми Панчевци коначно
моћи да одахнемо јер ће један

ПРОБЛЕМ У ВЕЗИ СА СПОМЕНИКОМ У
ЦЕНТРУ ГРАДА

стала стварност. Место где се
она налази, асфалтирано је и
повезано са аутопутем за Јабуку и преостало је само да се по-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Домаћи задатак
за Деда Мраза
Коначно је покривен велики базен
власником „Слободе”, и наја- оним што су добили остали
вила инвестирање у рекон- градови који су конкурисали.
струкцију хотела, ангажовала
Подсећамо, поред реконје раднике који су десетак да- струк ци је са о бра ћај ни це и
на обављали неке послове на пешачких стаза, у Улици 7.
том објекту, да би одједном јула биће направљене и биципрестали, без икаквог обја- клистичке стазе ширине 3,5
шњења. У „Слободи” се већ метара са обе стране улице,
месецима ништа не дешава, а као и 144 обична паркингда ли ће тај хотел поново дуго места и шест паркинга за инчекати док се не нађе неко ко валиде.
ће га обновити, може се само
У плану су и изградња подпретпостављати.
земних инсталација, као и
монтирање јавног осветљења и
Обнављају се важни
реконструисање водовода, киспоменици
Захваљујући стручњацима За- шне и фекалне канализације.
вода за заштиту споменика, у Када сви ти радови буду завровој години су завршене или су шени, Улица 7. јула ће повезиу току реконструкције неких ве- вати Стрелиште и Војловицу.
ома значајних верских и истоМ. Г.
ријских споменика у Панчеву.
(Наставак у идућем броју)
Окончано је санирање стубова

У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је закључано у вашем срцу. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Хиљадити спрат”
Кетрин Макги за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Закључана је љубав. Она
је толико јака и велика да се
све ружне речи, сви лоши
погледи, сва мржња одбијају.
А та љубав се ’допуњава’ лепим речима, осмесима...”
060/6672...
„Моје срце није закључано. Отворено је да пружи и
прими љубав, тако да љубав
кружи кроз њега попут наизменичне струје.” 064/5296...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање шта их држи у „равнотежи”. Они ће освојити по један примерак књиге „Равнотежа” Светлане Слапшак.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„У равнотежи ме држе супругина пензија и таштини
савети.” 064/9694...
„Увежбано балансирам између мог Арктика и Антарктика – плуса на ваги и минуса на
рачуну, чекајући да ми Деда
Мраз испуни жељу и замени
им места заувек.” 064/3456...
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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ЗАБЕЛЕЖЕНО У ГОДИНИ ЗА НАМА

ПРЕБОГАТА КУЛТУРНА СЦЕНА
Панчевачку културну сцену
током прошле године обележили су многобројни концерти озбиљне, забавне и народне музике, књижевне вечери,
позоришне представе, наступи културно-уметничких друштава, годишњице и јубилеји
институција... Tрудили смо се
да на страницама „Панчевца”
забележимо та догађања – с
колико успеха, оцениће читаоци. На две стране намењене
култури и уметности, али и на
осталим, објављено је више од
пет стотина текстова. У наредна два броја даћемо преглед догађаја без претензије
да тврдимо да су они важнији
од неких других. Избор је само подсећање на годину која
је за нама.

МАЈ

ЈАНУАР
Година је почела концертом
пијанисткиње Јоване Данкар
и виолинисте Милана Бергинца, који је одржан 4. јануара на малој сцени Културног
центра.
• Роман „Република Ћопић”
панчевачког књижевника Вулета Журића нашао се међу
дванаест који су ушли у ужи
избор за НИН-ову награду за
2015. годину.
• Песникињи Иванки Радмановић, нашој суграђанки,
12. јануара уручена је награда
Удружења књижевника Србије „Милан Ракић” за збирку
песама „Рајски кавез”.
• Хор Панчевачког српског
црквеног певачког друштва 8.
јануара је одржао божићни
концерт „Богородице дјево” у
новосадској синагоги. Гости
програма били су Гудачки
квартет ТАЈЈ и Вера Царина
(сопран), Неда Стојановић
Неранџић (сопран) и Богдан
Ђаковић (тенор).
• У Културном центру је 27.
јануара одржана Светосавска
академија. Наступили су првак Народног позоришта у Београду Гојко Балетић, хор
Панчевачког српског црквеног певачког друштва, чланови КУД-а „Станко Пауновић”,
трио „Вран гавран”, чланица
Драмског студија „Атеље младих” Марија Бањац и други.
• Сликарка Јелена Бадњевац
Ристић представила се радовима на којима су мотиви приобаља Тамиша и других делова Панчева. Изложба „Панчево очима уметника” отворена
је 21. јануара.
• Тијана Малек и Драгана
Станисављевић наступиле су
28. јануара у плесној представи „Венера пред огледалом”,
која је премијерно одиграна у
дворани „Аполо”. Оне потписују режију и кореографију.

ФЕБРУАР
Ученици МШ „Јован Бандур”
из класе професорке Љиљане
Марјановић, тамбурашка секција ОШ „Зага Маливук” из
Београда и Тамбурашки оркестар „Тамбураторијум” под
вођством професора Будимира Стојановића приредили су
9. фебруара у Културном центру концерт „Тамбурашка
прича”.
• „Moonwalk”, фестивал замишљен с циљем да афирмише младе музичаре и бендове, одржан је први пут 19.
и 20. фе бру а ра у дво ра ни
„Аполо”.
• „Неверне бебе” су 14. фебруара, на Светог Трифуна,
одржале концерт у дворани
Културног центра.
• Састав „Бенд и вокали”,
који чине панчевачки хор
„Вокал тин” и четворо инструменталиста, одржао је концерт 17. фебруара у дворани
Културног центра. Као предгрупа су наступили малишани
из хорића „Вокал кидс”.

на су најталентованији млади
кларинетисти из Србије, Босне
и Херцеговине и с Кипра имали прилику да унапреде вештину свирања.
• Панчевачка Балетска
школа „Димитрије Парлић”
била је од 21. до 23. априла
домаћин Републичког такмичења балетских школа Србије.
Током три дана у дворани
Културног центра наступило
је двеста седамдесет деветоро
такмичара.

Бијенале уметничког дечјег израза (БУДИ)
• Радови настали у четрдесет седмој Ликовној колонији
„Делиблатски песак” изложени су у Галерији савремене
уметности 18. фебруара.
• На петнаестом Међународном фестивалу православних хорова „Каложска благовест” у белоруском граду Гродно Панчевачко српско црквено певачко друштво освојило
је прву награду и постало лауреат првог степена.
• Рамбо Амадеус и Иван
Алексијевић били су поново
заједно на истој сцени 26. фебруара у Културном центру.
Мега цар Рамбо одржао „Вече
гломазне поезије”.

МАРТ
• Новосадски састав „Фрајле”
одржао је концерт у дворани

Новак Мијовић (труба) и Љуба Пунић (саксофон).
• После престижне награде
„Радоје Домановић” афористичар Зоран Т. Поповић – за
књигу „Даће Бог, ако Бог да” –
освојио је и награду Београдског афористичарског круга.
• У Свечаној сали Народног
музеја у уторак, 15. марта,
отворена је изложба Музеја
Војводине „Ала смо се наодмарали...”, која је приказала
омиљена места на којима су
се Војвођани одмарали крајем 19. и почетком 20. века.
• Од 22. до 25. марта, у фоајеу Културног центра, одржан
је тринаести Међународни
фестивал подводног филма и
фотографије. Најбољима су
уручена признања.
• Панчевачко српско црквено певачко друштво је пово-

Музеји Србије десет дана од 10 до 10
Културног центра у понедељак,
7. марта.
• Роман „Република Ћопић” пан че вач ког књи жев ника Вулета Журића представљен је љубитељима књиге 10. марта у Градској библиотеци. Са аутором је о
књизи разговарала књижевна критичарка Јелена Ангеловски.
• У петак, 11. марта, квинтет Лазара Тошића свирао је
џез у дворани „Аполо” Дома
омладине. Поред њега, у
квинтету су и Миша Крстић
(клавир), Сава Рамјанац (бас),

Дани проте Васе

дом 178 година постојања 29.
марта у Светоуспенском храму одржало концерт, на коме
је наступио и дечји хор тог
друштва.

АПРИЛ
„Једноставне приче”, збирку
Лазара Ристовског, 5. априла
Панчевцима су представили
књижевни критичар Васа
Павковић и аутор – наш прослављени глумац и редитељ.
• Двадесет четири репродукције дела из београдског
Народног музеја урађене на

сатен-канвас платну, отпорне
на све временске услове, 11.
априла окачене су на зидове
зграда и објеката у Панчеву.
Изложба на отвореном под

Осмо такмичење ученика хармонике одржано је 4. маја у
сали Музичке школе „Јован
Бандур”. У конкуренцији је
било око 70 учесника из Републике Српске и Србије.
• Готово сат времена је публика у дворани Културног
центра 10. маја уживала у заносном певању близанаца Ратка и
Радише Теофиловића, јединствених извођача традиционалне српске и балканске музике.
• Шести међународни Бијенале уметничког дечјег израза (БУДИ) ове године обележио је јубилеј – десет година
постојања. Од 13. маја до 16.
јуна, кад се Бијенале завршио,
одржано је педесетак програма за децу и њихове родитеље
на више локација у граду.
• Музичка школа „Јован Бандур” обележила је 66 година
Мајски дани књиге

називом „Арт тура” изненадила је, али и заинтересовала
пролазнике.
• У дворани Културног центра 8. априла наступила је наша суграђанка Данка Стојиљковић. На српском и руском
језику певала је романсе, староградске и традиционалне
песме. Да вече остане у сећању, допринели су хор „Архангел” предвођен Војиславом
Спасићем (тенор), оркестар
„Данилушка” и Славко Митровић Цале (солиста на хармоници).
• Недељу дана касније (15.
април) Биља Крстић и оркестар „Бистрик” одржали су
концерт. Повод је био четрдесет година њеног уметничког
рада и петнаест година постојања оркестра.
• Градска смотра музичког
и фолклорног стваралаштва
деце одржана је 26. априла у
дворани Културног центра.
• Ана Ћурчин и бенд су 20.
априла промовисали свој први студијски албум „Sketches
of Belonging”.
• Други интернационални
мастер-клас за кларинет „Чардак”, чији је оснивач кларинетиста др Огњен Поповић, завршен је 25. априла концертом у
Културном центру. Недељу да-

успешног рада. Поводом дана
школе, 12. маја, одржани су
концерти ученика и професора, а 14. маја у дворани Културног центра наступили су велики ансамбли, хорови и оркестри.
• На манифестацији „Музеји Србије десет дана од 10 до
10”, која је почела 12. маја,
Народни музеј Панчево ове

и монографија „Словенци у
јужном Банату” аутора Јосипа Вебера.
• Четири деценије постојања Галерије савремене уметности обележене су 20. маја
отварањем трију великих изложби у нашем граду.
• „Ноћ музеја” приређена је
21. маја. Наши суграђани су
били у прилици да погледају
изложбе у панчевачком музеју и да први пут обиђу производне погоне у оквиру старе
Вајфертове пиваре.
• Двадесет шест од 56 аутора заступљених у овогодишњем зборнику поезије и и
кратке прозе младих с простора бивше Југославије „Рукописи 39” представило се 28.
маја у дворани „Аполо” поштоваоцима ове књижевне
манифестације.
• Изложба слика под називом „Олга Смедеревац у својој
кући” отворена је 6. јуна у Галерији савремене уметности,
простору који је некада био
дом Олге и Стевана Смедеревца.
• У оквиру „Дана Вајферта”,
10. јуна је одржано вече блуза
(наступили „Blue Family” и
„Raw Hide”), а сутрадан, 11. јуна, уследио је музички ужитак
за љубитеље џеза („Alex & The
Fergusons” и „Биг бенд РТС-а”).

ЈУН
Од 3. до 5. јуна одржан је Шести међународни фестивал
класичне камерне музике
„Класик фест”. Више од шездесет извођача, три дана врхунске класичне музике, на
стотине посетилаца, три концертна простора и мноштво
добрих утисака – био би кратак опис ове врхунске музичке манифестације.
• „Дани проте Васе” отворени су 5. јуна у Светоуспенском храму концертом дечјег
хора Панчевачког српског црквеног певачког друштва и
Хорске капеле дечака „Орлићи” из Зеленограда (Москва,
Русија).
• Наш суграђанин и један
од најпознатијих афористичара у Србији Зоран Т. Поповић
добио је за нову књигу афоризама „Даће Бог, ако Бог да”
награду „Типар”, која се додељује у оквиру пљеваљске манифестације Дани хумора и
сатире „Вуко Безаревић”.
• Поетски маратон „Песми
у част” одржан је 26. јуна у ЈаКласик фест

године учествовао је са четири изложбе и богатим пратећим програмом.
• Наша суграђанка Наташа
Теофиловић добитница је почасног признања на међународном фестивалу дигиталне
уметности „Арс електроника”.
То признање је освојила у категорији анимација за рад под
називом 7001, и то у конкуренцији преко 3.000 дела из
84 земље.
• У окви ру че тр на е стих
„Мајских дана књиге”, под
слоганом „Словињак панк”,
који су одржани од 24. до 28.
маја у Градској библиотеци,
по се ти о ци су мо гли да се
упознају са стваралаштвом
сло ве нач ких
књи жев них
стваралаца. Представљена је

буци и на њему је наступило
шездесетак песника из земље
и иностранства.
• Централни програм једне
од најзначајнијих културних
манифестација у нашем граду
„Екс театар феста” одржан је од
24. до 26. јуна. Публика је видела пет занимљивих представа.
• За филм „Дубина два”
панчевачки редитељ Огњен
Главонић добио је главну „Велику награду жирија” на фестивалу документарног филма „Open City”, који је одржан
у Лондону од 21. до 26. јуна.

Страну припремила

Милица
Манић
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ОД ИЗБОРА ДО ИЗБОРА
Живот у девет панчевачких
села у години на измаку није
се битније разликовао од неких протеклих врeмена.
Tо значи да су га карактерисали децентрализација, осетно
мањи обим радова и недостатак већих инвестиција.
Ипак, као и увек, било је
много тога за присећање...
Ако је нешто обележило ову
годину, онда је то сигурно атмосфера пре, за време и након
избора одржаних у априлу.
Иако су остале готово без свих
прерогатива фактичке власти,
и месне скупштине су и те како биле у фокусу великих партија, пре свега владајуће. Зато
не треба да чуди што кампања,
и то веома жестока, никада
није стартовала раније.
У том погледу скупштине су
„красили” и многобројни прелети, од којих тек неколико није завршило у Вучићевом јату.
Апсолутно напредно
Већ почетком године поменута атмосфера почела је да се
загрева и захуктава све док 24.
априла није достигла усијање.
Тог дана се гласало за скуп-

у три наведена места наговештавали да се, можда, први
пут грађани неће у већој мери
опредељивати за појединце,
већ за странке. И није било тешко прогнозирати за коју...
Након те пролећне изборне
авантуре СНС је „устоличио”

Хоће ли месне канцеларије наскроз опустети?
штине у шест села (не рачунајући Јабуку, Омољицу и Долову), а већ су ванредни избори

апсолутну власт. Тачније, готово апсолутну, јер му је измакло само једно село. А победио

је у пет: у ивановачкој и брестовачкој скупштини узео је
сва места; у Качареву су му од
петнаест промакла два, а у Новом Селу – три, која су припала Удруженој опозицији, док
је у Глогоњу опција сачињена
од лигаша и независних кандидата освојила трећину од
девет мандата. Напредњаци су
изгубили једино у Старчеву,
заузевши пет столица, а дупло
више отишло је покрету предвођеном Петром Андрејићем,
тадашњим покрајинским послаником.
Ипак, напредњаци су однедавно и тамо на власти, јер им
је приступио одређен број
припадника поменуте организације, па сада једна странка
има супрематију на свим инстанцама. Што се „селоначелника” тиче, неки су, попут Аце
Димитрића, Бранка Бокуна и
Јошке Дудуја, остали на истим
позицијама, док су нова лица
Драган Миричић, Недељко
Топић и др Мирела Петровић.

За поменуту даму важи и један
куриозитет – да је прва припадница лепшег пола на тој
незахвалној и одговорној волонтерској функцији.
Спали на једног запосленог
Што се месних заједница тиче, треба споменути и то да је
у међувремену, нажалост, преминуо Богољуб Ђурица, председник Извршног одбора качаревачке месне скупштине,
пре тога и први човек поменутог села. Сви који су га познавали, могу потврдити да се
овај добронамерни и вредни
човек нимало није штедео дајући се у интересу развоја места и општег добра.
Дугогодишњи проблем на
селима био је и мањак кадра,
односно непопуњавање упражњених места референата,
људи који су радили све и свашта за своје суграђане.
Међутим, уместо да се то
реши довођењем нових радника, Град је прибегао још једном децентрализацијском кораку и практично укинуо популарне координаторе.
Тако је поменутим решењем
крајем фебруара и последњи од
њих – Дорел Воштинар из Глогоња – пребачен у Градску управу. Због тога се локална месна
скупштина ванредно састала и
заузела јасан став – да се омиљени службеник врати тамо где
је даноноћно изгарао у последњих тридесет година. То није
имало баш никаквог одјека у
надлежном месту. Очекивано...
Тиме су сеоске канцеларије
сведене на само једног стално
запосленог – матичара. Да
ствар буде гора, нека велика
места чак ни то нису имала, па
је у Старчеву донедавно, само
средом и петком, странке опслуживао Омољчанин.

(Наставиће се у следећем
броју)

СВЕСТРАНИ ЂАЦИ ОМОЉИЧКЕ ШКОЛЕ

Похађају и бугарски језик
Поједини ученици омољичке
школе „Доситеј Обрадовић”
већ неко време, поред редовне
наставе страних језика, факултативно изучавају бугарски
језик. Да ствар буде занимљивија, у поменутом селу готово
да и нема припадника те националне мањине, за разлику
од, рецимо, Иванова.
Овај програм се реализује у
оквиру пројекта „Родан језик и
култура ван граница”, који финансира Министарство просвете Републике Бугарске, а у
њему учествују и школе из
Иванова и са Стрелишта. Заједничко за све три образовне
установе јесте то што часове
бу гар ског је зи ка др жи на ставник Огњан Цветков, пореклом из Софије.

Поменути ученици Основне
школе „Доситеј Обрадовић” су
досад учествовали на многим
културним манифестацијама,

школским приредбама, предметним такмичењима... Поједини ђаци, попут Емилије
Станојевић и Данијеле Влајић

(обе из одељења VIII-3), постигли су завидне резултате на
републичком такмичењу у познавању бугарског језика и
културе. Омољчани су били
запажени и на смотри бугарског народног стваралаштва
„Бугаријада”, одржаној у Белом Блату.
Као и ранијих година, поводом завршетка првог полугодишта и доласка нове године у
школској библиотеци је приређена мала свечаност за ученике који похађају бугарски
језик. Том приликом, након
малог колажа рецитаторских
и музичких тачака, наставник
Огњан Цветков је у присуству
директора школе и сарадника
обрадовао децу богатим новогодишњим пакетићима.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: За децу
предшколског узраста у петак, 23. децембра, у просторијама школе уприличена је
предновогодишња приредба. Чланице Актива жена
„Соса” су на новогодишњем
етно базару из ло жиле све
оно што су током године
правиле.
Банатско Ново Село: Бесплатни превентивни прегледи спроведени су у суботу,

24. децембра, у згради Месне заједнице. Велики годишњи кон церт свих фол клорних група, оркестара и
удружења приређен је у среду, 28. децембра, у локалној
хали спортова. Месна заједница је у четвртак, 29.
децембра, деци предшколског узраста и ђацима првацима поделила пригодне
пакетиће.
Долово: Месна заједница је у
среду, 21. децембра, организовала поделу пакетића забавиштанцима. У згради поменуте институције су у петак, 23. децембра, спроведени бесплатни превентивни
прегледи. Доловачки Румуни су у недељу, 25. децембра,
у свом храму, литургијом
обележили Божић.
Глогоњ: При крају су радови
на крпљењу ударних рупа у
Утринској улици и деловима
улица Ослобођења и Првог
маја. Новогодишња дечја
представа изведена је у недељу, 25. децембра, у Дому
културе.

Иваново: Дечја новогодишња представа „Деда Мразов
рођендан” изведена је у петак, 23. децембра, у Дому
културе, када су малишанима подељени пакетићи. На
истом месту је у уторак, 27.
децембра, одржан хуманитарни концерт школске деце, с циљем да се помогне
једној оболелој малој суграђанки. Предузеће „Војводинапут” а. д. донирало је школи једну белу таблу.
Јабука: Стендап комедија изведена је у петак, 23. децембра, у Дому културе. Рукометни клуб је обележио завршетак године у недељу, 25.
децембра, а сутрадан је Месна заједница пакетићима
обрадовала педесетак малишана. Изложба радова деце и
жена с новогодишњих радионица отворена је у уторак, 27.
децембра, у Дому културе, а
позориштанце „Мали принц”
извело је представу „Деда
Мраз почетник”.
Качарево: Свечана скупштина Месне заједнице одржана
је у понедељак, 26. децембра,
а дан касније у школи је одиграна новогодишња дечја
представа, с поделом пакетића.
Омољица: Свечана скупштина
је одржана у петак уз присуство директора институција,
као и спонзора који су током
године помагали разне манифестације. Месна заједница
ће, уз помоћ Дома културе, у
суботу, 31. децембра, од 12 сати, на платоу у центру организовати поделу пакетића деци
предшколског узраста и заједничко кићење јелке.
Старчево: Мисама у Цркви
Светог Маурицијуса у суботу
и недељу, 24. и 25. децембра,
римокатолички
верници
обележили су Божић по грегоријанском календару.

ОБНАВЉАЊЕ ВИНОГРАДА И ВОЋЊАКА

Јабучанима скоро
хиљаду садница
На последњем конкурсу који је Град Панчево расписао
за финансирање пројеката
организација чије активности имају везе с пољопривредом, јабучко Удружење вина-

традицију на овим просторима. Због тога смо и пре четири
године основали удружење и у
међувремену спровели низ акција, попут набавке опреме и
учешћа на разним сајмовима.

ра и виноградара „Грозд” добило је шездесет хиљада динара. За тај новац купљено је
570 калемова винове лозе и
360 садница воћа, а све то је
на равне части подељено
члановима.
Пре ма ре чи ма Не на да
Филиповског, председника
удружења „Грозд”, обухваће но је два де сет шесторо
произвођача.
– Појачавањем засада у виноградима и воћњацима помажемо развој пољопривредне гране која је некад имала

Недавно смо реализовали и један пројекат који је финансирао Покрајински секретаријат
за пољопривреду, па смо за педесет хиљада динара купили
бурад за чланове и посетили
„Краљеву винарију” на Опленцу
– навео је Филиповски.
Овај млади произвођач
уједно је и добар пример, јер је
пре петнаестак година наставио полувековну породичну
традицију и сада од грожђа са
седамдесетак ари прави црвена и бела вина за која је вишеструко награђиван.

ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОНАЦИЈИ ПАНЧЕВАЧКЕ ФИРМЕ

Прва бела табла у ивановачкој школи
Ученици Основне школе „Моша Пијаде”, поред осталих
предмета, од петог разреда
уче и немачки језик. Ради побољшања услова за рад, свим
сличним образовним установама у Србији, па и ивановачкој, као и њеним ђацима, добродошла је свака помоћ такозване локалне заједнице.
У кабинету за немачки језик
постојећа зелена табла била је

Страну припремио

Јордан
Филиповић

потпуно дотрајала и готово
неупотребљива за писање.
Због тога се школа обратила
грађевинском предузећу „Вој-

водинапут” а. д. с молбом за
донацију.
– Представници панчевачке
фирме одмах су нам изашли у

сусрет и без одлагања одобрили финансијска средства за
куповину модерног учила. Реч
је о софистицираној белој табли, на којој се, поред осталог,
може писати фломастерима у
разним бојама, а она служи и
као платно за пројекције. У
име свих наших ученика захваљујемо компанији „Војводинапут” на поклону који ће
нам значајно побољшати квалитет наставе – навела је Сања
Симић Мијатовић, директор
ОШ „Моша Пијаде”.
Ово је тек прва бела табла у
ивановачкој установи, док су у
другим местима оне већ одавно прилично заступљене.
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Страну припремио Момир Пауновић
РК
„ДИНАМО”
ПАНЧЕВО

Гат, насип
у луци

Примена,
употребљавање

Греда у
оквиру
врата

Друга нота
музичке
скале

ПАНЧЕВАЧКИ СУПЕР- Медикамент
ЛИГАШ

Лична
заменица

Име
америчког
председника
Вилсона

Врста
занатлије

Износ на
који гласи
новчаница

Тим

Одстрел
дивљачи

Река у
Норвешкој

Симбол
криптона

Републичко
извршно
веће (скр.)

У оно
доба

Пријатан
мирис

Прво и 17. Махиналан,
слово азбуке онесвешћен

Поклон

Диско клуб
(скр.)
Дивови,
горостаси

Враћање
сервиса у
тенису
Царска
палата

Притискати
Ауто-ознака
Новог Сада

Оквир
Река у
Француској

Груба шала,
лакрдија
(мн.)

Ознака за
темпо

Ауто-ознака
за Рашку

Град у
Белгији

Град у
Француској

Песма
похвалница

Слика
нагог тела
Енглески
државник
(Клемент)

Миришљаво
средство
(лат.)

Радијум
Наш писац
(Младен)

Држава у
Африци

Ознака за
грам

Ознака за
метар

Први
мушкарац
по Библији

4

5

6

Упитна
заменица

ТРЕНЕР
ЕКИПЕ
(слика десно)

Метар
Јединица
електричног
капацитета

3

Саставни
везник

Муслиманска вера

Наум,
намера

2

„Цар
животиња”

Смедеревска
Паланка

Симбол
азота

Манастир
код
Бајине
баште

Донети
унутра

Назад,
позади

КВАДРАТ 7 х 7

7

3

Слогови: А, ВЕ, ГА, ГОЛ, Е, КО, ЛАС, ЛИ, ЛО, ЛО, ЛОВ, НИ, ПА, ПА, СЛО, СТО, ТЕ,
ТЕКС, ТО, ТО, ТОН, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. тканина проткана гуменим нитима које се растежу, 2.
погодак у сопствени гол, 3. бугарски шаховски велемајстор (Веселин), 4. доњи део људске ноге, 5. једна од парола Француске буржоаске револуције (једнакост), 6. крупна необична морска риба, 7. велика група европских народа.

4

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

1
2

(1) ПОРУКА НОВИНАРИМА

5

Новинарска свито,
храбрости ти фали,
ДА СИ СМЕЛА, сви би
овако те звали.

6
7
Глумити у
ПРОФЕСОР- масовним
КА ФМУ
филмским
сценама

Слободољубив
(лат.)

Рачунаљка
старих
народа

Светлобраон боја

Треће
слово
азбуке

Симбол
илинијума

Посуда за
прање ногу
Ручни рад

Арапска
држава у
Азији

Повратна
заменица

Шведки
композитор
(Халстром)

Филмска
звезда

Симбол
иридијума
Од тог
тренутка

Плод храста

КОМПОЗИТОРКА
СА СЛИКЕ
Враћати у
живот,
оживети

Амерички
глумац
(Кит)

Карте за
прорицање
судбине
Фосфор

Филм
Џемса
Камерона
Први вокал
Слаби
играчи
шаха

5

9

6

2

2

Упаљач за Заштитити,
сачувати
експлозив

7

8

7

1

9

4

3

1

1

9
1

8
6

8

4

БАРЕМ ЗАМЕНИК
(2) РУСКИ ШАХИСТА (Љ = К)

Река у
Сибиру
Француски
путописац
(Шарл)

Ознака за
волт

6

(1) ФУДБАЛЕР „РЕАЛА”
Симбол
тербијума
Ваљарице

Сенило за
лампу

8

АНАГРАМИ

Смрзнута
вода
Фудбалски
тренер
(Милован)

Висораван
у Азији

5

3

Све што нуде КУСА ПОБРА,
понуда је стварно добра,
празних руку ипак крене,
папрене су свему цене.

Енглески
глумац
(Питер)

9

(2) ВИСОКЕ ЦЕНЕ

Које је
оштећеног
вида

Прохтев за
јелом,
апетит

4

СУДОКУ
7 2 3

КРАЉ СЈАЈНЕ ИГРЕ
РЕШЕЊА – Горња скандинавка: Вудро, лимар, апоен, екипа, лов, о, корен, Отра, Јорк, Бранко Радановић, диско, ретернирање, унети, лав, Абат, двор, СП, стискати, накана, м,
Иван Петковић, фарсе, Сена, РА, Алст, Кан, аромат, Атли,
Чад, Марков, Адам, натраг. Квадрат 7 х 7: ластекс, аутогол,
стопало, Топалов, егалите, колотон, Словени. Стиховни анаграми: (1) седма сила, (2) скупа роба. Анаграми: (1) Карим
Бензема, (2) Сергеј Карјакин. Судоку: 846723915,
371945862, 592816374, 624381597, 135279486, 987654231,
468597123, 719432658, 253168749. Доња укрштеница: слабовидо, Тибет, лед, абажур, тб, тек, лавор, ир, в, Јана, Исидора Жебељан, ревитализовати, а, „Аватар”, тарот, Карадин, пацери.

Рт у Новом
Зеланду

Супротни
везник

Наш писац
(Светолик)

Симбол Војна управа Контролор, Оријентална Грамофонска Грофовија у
плоча
Енглеској
кисеоника
(скр.)
надзорник посластица

КАПИТЕН
ЕКИПЕ
(слика лево)

АКАДЕМИК
САНУ

Име
Врста
панчевачког
ударца у
глумца
боксу (мн.)
Жужића

Подземни
део биљке

Предлог уз
локатив

1

Било
који

Петак, 30. децембар 2016.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фиат
пунто 2009. годиште, 63.000 км, власник, гаражиран,
без улагања.
064/537-59-97.
(СМС)
ФОРД фокус 21001,
2.0, бензин, плин,
аутоматик, караван.
061/200-73-09.
(233474)
НА ПРОДАЈУ ауто
џета, 1989. годиште,
турбо дизел 1.6.
064/220-21-41.
233445)
ГОЛФ 4, 2001. 1.9
ТДИ, 66 м2, 260.000
км, на продају. Тел.
062/215-999.
(233447)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиђет, дизел,
2006, петора врата,
све од опреме, на
име. 064/130-36-02.
(233444)
ПУНТО 1.2, 2001,
децембар, петора
врата, 95.000 км,
све од опреме.
064/130-36-02.
(233444)
КЛИО 1.2, 16 В,
2004, децембар, петора врата, све од
опреме, регистрован. 064/130-36-02.
(233444)
КОМБИ ситроен
нов, 1986. регистрован, пусован, сасвим исправан, у
раду, повољно.
065/361-13-13.
(233402)
ЈУГО скала 2006,
очуван, 11.000 км,
регистрација истекла, 500 евра. 353999. (23386)
ПУНТО 1.2, 2009, 5
В, клима, металик
црн, одлично стање,
власник, регистрован. 066/123-646.
(233410)

ОПЕЛ корса Д, 5 В,
дизел, 2007. годиште, фул опрема,
тек регистрован,
власник, буквално
као нов, 4.500 евра.
065/848-58-66.
(233356)
ЈУГО корал 55,
2004, атестиран
плин, црвен, одличан, власник.
064/142-55-93.
(233242)

ОГЛАСИ

АСТРА Ф 1.6 и,
1994. 5 В, дуго регистрован, нове зимске гуме, одличан,
повољно. 060/01035-35. (233410)
ГОЛФ 4, 1.4, 5 В,
2001, на име купца,
2.400 евра.
064/109-93-79.
(233509)
ФОЛКСВАГЕН поло
1.4, бензин, 2001,
фул опрема, на име,
1.900 евра.
064/310-43-49.
(233509)
РЕНО клио 1.2, бензин, 2003, као нов,
власник. 064/59364-86. (233509)
ГОЛФ 4, караван,
ТДИ, 2003, на име,
као нов. 065/38727-50. (233509)
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КУПУЈЕМ све врсте
возила до 2.000
евра. Стање небитно. 063/165-83-75.
(233362)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ две шесторедне сејалице
за кукуруз „агрија”,
са прохромским
сандуцима за ђубре.
Тел. 063/728-22-14.
(233265)
КУПУЈЕМ круњач,
црвени, оџаци. Тел.
065/561-01-03.
(233252)
ТРАКТОР 558, у добром стању, регистрован. 063/82329-61. (233394)
ГАРАЖЕ

ОПЕЛ зафира 2001.
годиште, дизел, 7
седишта, у добром
стању.
063/823-29-61.
(233258)
ПРОДАЈЕМ опел
агилу 1.2, клима,
2002, изузетан. Тел.
063/322-948.
(233229
ТОЈОТА корола 1.9
Д, 2002, регистрован, могућа компензација, демит фасада. 064/247-77-69.
(2334123)
ПОЛО 1.2 и, 2004, 5
В, клима, мало прешао, прва боја.
065/910-35-35.
(233410)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих
врста возила, катализатора и осталих
секундарних сировина, продаја половних делова.
066/409-991,
069/203-00- 44.
(231549)
КУПУЈЕМ
аутомобиле
у било ком стању,
од 70 до
1.500 евра.
062/193-36-05,
060/040-90-21.
(232917)

ИЗДАЈЕМ нове гараже у центру, Карађорђева 43, роло
врата. 063/323-584.
(233104)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/40983-42. (233247)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Тесли, улаз из Милке Марковић.
063/849-54-32.
(233260)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, ел.
Шпорет, фрижидер
и половни делови од
веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/70376-07. (232961)
ПРОДАЈЕМ телевизор панасоник.
013/373-202,
064/229-64-67.
(233196)
СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја
половних, програмирање даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463.
(233495)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте видео касета
квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(233291)
ТВ половни 37, 55,
72, замрзивач горење, усправан. 348975, 066/348-975.
(233318)
НЕМАЧКИ ТВ,
екран 67, и витрину
музичког стуба.
063/775-99-86,
372-144.
(233322)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МАЛТЕЗЕР 40евра,
стар 5,5 месеци,
вакцинисан, очишћен, весео.
064/351-12-18.
(СМС)

ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(230107)
БРИКЕТ. 064/14242-93. (и)
ЋУРКЕ на продају,
од 6 до 10 кг, повољно. Тел.
013/344-206.
(232990)
ПРАСИЋИ од 20 до
30 кг, крмача за
клање, јаре.
065/961-92-14.
(232940)
ПРОДАЈЕМ кауч.
314-978. (233199)
ПРОДАЈЕМ смедеревац 7, скоро нов,
мали бојлер од 10 л
са славином , горење. 063/734-14-80.

ПРОДАЈЕМ писаћи
сто, нов, са четири
фиоке.
063/784-23-30.
(233169)
ПРОДАЈЕМ половну
цер ТА пећ, 3 кв, цена 100 евра.
064/848-88-86.
(233187)
ПРОДАЈЕМ неурамљене вилерове гоблене. 355-650.
ЈАГАЊЦИ на продају, око 30 – 35 кг.
060/093-16-29.
(233211)
УГРАДНА рерна и
равна плоча, машина за судове, уљани
радијатор
11 ребара.
Повољно.
069/696-677.
(233415)

ОРТОПЕДСКА гуралица (шеталица) у
веома очуваном
стању и вилерови
конци за гоблене.
066/344-680.
МЕТАЛЦИ, на продају виљушкаст окасти и гедоре књучева, велика столна
стега, стабилна бушилица, електрични
швајс-апарат,
искрина бушилица и
велика брусилица.
Бушилице хилти Т
15 Ц и Т 7 4. Продаје се само у комплету. 063/701-11-33.
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, нова
кухиња, 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97.
(233524)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ тучани
казан за маст са ложиштем. 063/88431-78. (233337)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећ и достава, монтажа, повољно. 061/198-8142. (233273)
ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре,
регале, мост + регал, сто + столице,
спаваћа соба, комплет, ел. шпорет, ТА
пећи, теписи, амерички плакар, разно. 063/107-78-66.
(233280)
ПРОДАЈЕМ хитно,
изузетно повољно
кауч, две фотеље и
сотчић. Тел. 231-5291, 064/057-40-35.
(233377)
КОТАО, радијатор
краљево, 33 киловата, коришћен само
једну сезону, 500
евра. 063/803-9573. (233371)
ПРОДАЈЕМ очуван
двосед на развлачење. 064/866-21-18.
(233222)

ШПОРЕТ електрични, прозор, кадице,
душек, метална колица, двоглед, клупе. 064/635-77-42.
(233316
КРЕКА пећ, две комоде и трпезаријски
сто. 331-958,
063/361-529.
(232972)
ПРОДАЈЕМ младу
козу, полован кауч,
прозор 120 х 140.
064/901-86-14.
(233304)
ПРОДАЈЕМ орахе и
сунцокрет уљани.
633-398. (233313)

ПРОДАЈЕМ угаону
гарнитуру и стаклени сто, цена договор. Тел.
060/600-90-17.
(233229)

КРЕКА, грталица,
собни бицикл, мали
бојлер, стубни усисивач. 064/354-6976. (233284)
ТОВНИ ћурани, повољно. 064/357-8208. (233290)
БУКВА, барем и
цер, услужно сечење. Босанац,
064/357-82-08.
(233290)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, дебеле
свиње, могућност
клања и печења.
060/037-11-96.
(233287)
ПРОДАЈЕМ полован
намештај и белу
технику. 063/278038. (233481)
ПРОДАЈЕМ половну
робу, кг/200 динара. 069/333-93-90.

СВИЊА 130 КГ, по
150 динара детелина. Гојко, Машинска
10, Јабука.
065/544-67-33.
(233321)
МОБИЛНИ телефон
нокиа 230, нов, неотпакован,
4.500 динара.
064/866-25-83.
(р)

ОЧУВАНА старинска витрина, бојлер,
скоро нов кауч, половна гардероба.
064/154-25-82.
(233488)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице. Фрижидери, замрзивачи из
Немачке. Гаранција.
062/824-23-21.
(233469)

ОГЛАСИ

МЕСНАТЕ прасиће
и свиње продајем.
Петефијева 113.
323-123. (233460)
КОМБИНОВАНИ
фрижидер, веш-машина, угаона гарнитура, регал, тросед
мојца, трпезаријски
сто са столицама,
телевизор 551 цм.
Тел. 063/861-82-66.
(233442)
НА ПРОДАЈУ назимице за приплод и
прасад. 064/960-6099. (233425)
КУДЕЉАРА, 5 ари,
сточна вага, млин са
каменом и електрични штедњак
продајем. 343-390,
060/434-45-01.
(233427)
НОВЕ зимске гуме
са фелнама 175 х
70 х 13, кровни носач, вилагер косилица, ТВ самсунг, мушки бицикл.
066/804-46-38.
(233440)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован
намештај, половне
плинске боце, старо
гвожђе, остало.
066/900-79-04.
(233189)
КУПУЈЕМ старе сатове, новац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете. 013/23335-01, 064/265-8298. (233167)
КУПУЈЕМ обојене
метале, акумулаторе, гвожђе, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре и остало.
061/206-26-24.
(233433)
КУПУЈЕМ гвожђе,
лим, алуминијум,
акумулаторе, замрзиваче, веш-машине, фрижидере,
шпорете, телевизоре. 061/322-04-94.
(333433)
КУПУЈЕМ гвожђе,
лимове, акумулаторе, обојене метале,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
064/484-13-76.
(233433)
КУПУЈЕМ гвожђе,
месинг, бакар, алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре. 061/321-77-93.
(2334339
КУПУЈЕМ ТА пећи
исправне, неисправне и полован намештај. 063/898-0082. (233273)
СТРИПОВЕ откупљујем. 063/826-6572. (18843)
КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе, каблове.
060/521-93-40.
(233244)
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КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(233211)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена, са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(232575)

УЗИМАМ земљу у
закуп у доловачком
атару и атаре који
се граниче са доловачким, а купујем и
на вечито. Тел.
063/728-22-14.
(2332565)
ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(2332439
ПЛАЦ са старом и
почетом новом кућом на продају, 1/1,
Банатски Брестовац.
060/700-51-89.
КОД Турске главе,
кућа 120 м2, дворишни стан, 40 м2, 2
ара, 51.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(233336)

КУЋА, шири центар,
договор са инвеститорима. Тел.
062/196-53-04.
(233007)
ПРОДАЈЕ се плац 22
ара, Јабучки пут,
мала Караула.
063/296-007.
(ф/2101)
КУЋА у Панчеву,
Цара Душана 100,
176 м2, на осам ари
плаца. 013/251-6646. (233188)
ВИКЕНДИЦА, струја, вода, 15 ари, на
Новосељанском, до
пута. 063/336-461.
(233183)
ПРОДАЈЕМ кућу
старије градње, са
2.8 ари и 80 м2 плаца, Дозвољена градња, уведене комуналије и струја. Цена
договор, Врњачка
бања, Доња Дубрава. Тел. 013/618602. (233180)
ПЛАЦ 5 ари, на Миси, Златиборска
улица, дозвољена
градња, власник.
063/449-798.
ПРОДАЈЕМ две куће
у Војловици са воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. )
ПАНЧЕВО, Стрелиште, нова укровљена приземна кућа
кућа, 156 м2, бруто,
екстра квалитет, леп
распоред, одлична
локација, власник,
1/1. 063/637-673.
(233205)
КУПИТЕ повољно
плац 220 м2, Аксентија Максимовића,
12.800. 061/324-4085. (233396)

ПОВОЉНО, Котеж
1, луксузна кућа са
баштом. 065/33115-64. (233232)
КОВАЧИЦА, кућа
150 м2, плац 4 ара,
помоћни објекти.
Договор. 064/39622-18. (233253)
ТЕСЛА, 80 м2, 3.5
ара,а ЕГ, укњижена,
43.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(233405)
СТАРЧЕВО, центар,
нова кућа, 200 м2,
укњижена, 14 ари,
43.000. „Олимп”,
351-061, 063/274951. (233405)
КУЋА, усељива, лепа, треба погледати,
од цигле чврстог материјала. Тел.
061/602-31-63.
(233347)

ТЕСЛА, кућа у мирном крају, 80 м2,
48.000 евра, 3.5 ари
плаца, може стан и
доплата. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(233328)
ПРОДАЈЕМ плац 5
ари, на Миси, испред вода, канализација, струја.
Тел. 064/205-39-57.
(233272)
телефон: 013/301-150

КУЋА 50 м2, 2 ара
плаца, 12.000 евра.
063/804-07-85, стара Миса. (233472)
СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, 40 м2,
14.000; 60 м2,
19.500. 063/377835. (232552)

УЛИЧНИ део куће,
60 м2, Горњи град,
договор. Контакт,
063/873-61-59.
(233381)
ПЛАЦ 9 ари, Караула. Тел. 063/769-4144. (233392)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
60 м2, 4 ара, реновирана, усељива,
36.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(233361)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Трг мученика 18.
Тел. 064/167-04-77.
(233370)

НА ПРОДАЈУ стан,
84 м2, Котеж 2, без
посредника, VI
спрат.
065/398-98-99.
(232724)

КУЋА, ново насеље,
Руђера Бошковића
113, Гојко, Машинска 10, Јабука.
065/544-67-33.
(233321)
ПРОДАЈЕМ викендицу, Долово, воћњак, површина 25
ари, цена повољна.
313-716. (233307)
ГРАЂЕВИНСКИ
плац на продају, 7
ари, Миса. 064/16902-56. (233323)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватни бизнис и становање. 063/329-464,
066/001-050.
(233459)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан, на Котежу
1, ЦГ, 32 м2, власник. Тел. 063/82287-67. (233062)
ПРОДАЈЕМ лукс
сређен стан на Тесли, 52 м2, 29.000
евра. 064/444-4290. (233017)
СТАН, екстра, новоградња, Ослобођења, код пијаце, 110
м2, два паркинга, тераса, остава, власник. 064/295-5095. (232982)
НОВА МИСА, нови
станови, Приморска
26, близу школе, 54 и
38 м2. 064/264-02-02.

КУЋА са три стамбене јединице посебне, 7 ари, 39.000
евра, Козарачка.
063/804-07-85.
(233472)
КУЋА, 60 КВМ, 2
ара плаца, нова,
15.000 евра, стара
Миса. 063/804-0785. (233472)
КУЋА, 100 м2, усељива, 3 ара, стара
Миса, 17.000 евра.
063/804-07-85.

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан
стан 62,
са централним
грејањем, лифтом
и прелепим погледом на Тамиш.
063/786-98-86.
(232569)
ХИТНО и повољно
гарсоњера 25 м2, др
Јована Ердељановића 10/5.
064/155-47-12.
(233124)

ТАМИШ КАПИЈА,
двособан 68,5 м2, III
спрат, поглед на реку, власник, 1/1.
062/272-510.
(232772)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

САЛОНСКИ стан 98
м2, I, сређен, подрум, гаража, Доњи
град. 064/153-1403. (233207)
ТЕСЛА, двособан,
51 м2, нов, 18.500
евра. 061/168-1051. (17843)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 2, продајем,
власник, намештена. 063/314-676.
(233270)
ХИТНО, Котеж 1,
ВП, 58 м2 + тераса,
за адаптирање, договор. 062/173-8845. (233236)

ТЕСЛА, двособан, I
спрат. 064/354-6976. (233284)
КОТЕЖ 2, троипособан, 82 м2, 54.000
евра. 064/317-0735, 013/401-430.
(233300)
ДВОСОБАН стан, 55
м2, грејање, интерфон, продајем. Тел.
013/370-045.
(233314)
ТЕСЛА једноипособан стан, 45 м2, ТА
грејање, I спрат, код
пијаце. Контакт,
063/873-61-59.
(233381)

ТРОСОБАН стан
102 м2 + гаража 28
м2, С. Саве 104/ц,
66.000 евра.
065/300-98-01.
(233392)
СТАН 45 м2, Котеж
2, Кикиндска, IV
спрат, усељив.
063/272-152.
(233387)
ХИТНО, врло повољно, продајем
двособан стан, 56
м2, укњижен, 11,
власник, Содара.
013/344-388,
060/071-59-64.
(223380)

ТЕСЛА, 45 м2, I, TA,
двособан, 26.000;
52 м2, II, TA, 28.000;
55 м2, двоипособан,
34.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
ЦЕНТАР, 47 м2, дворишни леп 18.000;
54 м2, двособан, II,
гас, реновиран,
31.000; 64 м2, двоипособан, 43.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (233361)
КОТЕЖ 1, 57 м2, IV,
ЦГ, двособан,
26.000; 61 м2, II,
32.000. „Гоца”,
063/899-77-00.

КОТЕЖ 2, 68 м2,
двоипособан,
34.000; 74 м2, трособан, 43.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(233361)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
двособан, 33.000;
43 м2, једноипособан, 23.000.„Гоца”,
063/899-77-00.
(233361)

СОДАРА, 68 м2,
двоипособан,
39.000; 50 м2, двоипособан, нов,
35.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(233361)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, 22.000;
једнособан, 21.500.
(324), „Медиа”,
315-703, 064/22399-20. (223363)
ТЕСЛА, 57 м2, двособан, 30.000; једнособан, 19.000.
(324), „Медиа”,
315-703, 064/22399-20. (223363)

ОГЛАСИ
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КОТЕЖ, 45 м2, једнособан, 25.000;
двоипособан,
43.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223363)
ПРОДАЈЕМ трособан стан са нуспросторијама, усељив
одмах, без улагања.
Тесла, 060/488-2115. (233369)
КУПИТЕ и продајте
по најповољнијим
условима непокретности уз стручне семинаре „Елпис”
удружења. 061/32440-85. (233396)
ДВОИПОСОБАН
стан, Тесла, II
спрат, ЦГ, без посредника, власник.
064/229-32-64.
(233358)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на
Стрелишту, 44 м2,
ТА, II спрат.
060/304-78-85.
(233329)
ДВОИПОСОБАН,
Тесла, ТА, две терасе, АЛ столарија,
ново купатило, усељив одмах. (470),
Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(233328 (233328)
СТРОГИ центар
двособни, ТА,
27.000 – 35.000
евра, одмах усељив.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(233328)
ДВОИПОСОБАН,
Котеж, 61 м2, двострано, орјентисан,
34.000. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(233328)
КОТЕЖ 2, 62 м2, III,
ЦГ, усељив, 31.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(233349)
КОТЕЖ 2, 62 м2, III,
ЦГ, усељив, 31.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(233349)
НОВОГРАДЊА, четворособан, 80 м2,
II; двособан, 58 м2,
I. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(233349)
НОВА МИСА, једноипособан, I, ЦГ,
24.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(233349)
СОДАРА, двособан,
укњижен, 26.000.
„UnaDalli”, 064/25587-50. (233349)

ПРОДАЈЕМ нов
укњижен стан, 76
м2, и станове у изградњи, 44 м2, 61
м2, близу центра,
грејање на гас.
064/049-62-72.
(233405)

ПОВОЉНО, стан 60
м2, I, са плодоужитком старијег лица,
17.900. из програма
„Елпис” удружења.
061/324-40-85.
(233396)

СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 56 м2,
две терасе, комплет
сређен, ПВЦ, ЦГ,
IV, 31.000.
„Oлимп”, 351-061,
063/494-898.
(233405)

КОТЕЖ 1, двособан,
48 м2, ЦГ, ВП, усељив, одличан,
28.000, договор.
„Oлимп”, 351-061,
063/494-898.
(233405)
ЦЕНТАР, 47 м2, велики једнособан, II,
ЦГ, две терасе,
27.000. „Oлимп”,
351-061, 064/23436-01. (233405)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
ВП, ЦГ, празан, једнособан, 24.000, договор. „Oлимп”,
351-061, 064/23436-01. (233405)

СОДАРА, 61 м2,
двоипособан, без
улагања, ВП, ЦГ,
ПВЦ, одличан,
37.000, договор.
„Oлимп”, 351-061,
063/494-898.
(233405)

СТРЕЛИШТЕ, 82 м2,
ЦГ, VII, трособан,
43.000, договор.
„Oлимп”,
351-061,
063/494-898.
(233405)

КОТЕЖ 2, 70 м2, III,
ЦГ, двоипособан,
40.000. „Oлимп”,
351-061, 063/274951. (233405)

ЦЕНТАР, двособан,
55 м2, I, ЦГ, усељив,
38.000, договор.
„Oлимп”, 351-061,
063/274-951. ()

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

22

Петак, 30. децембар 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

НОВОИЗГРАЂЕНИ
станови, Ц. Лазара,
једноипособан, 48
м2, трособни, 65 м2.
063/274-951.
(233405)
КОТЕЖ 2, двособан,
53, 28.000; Котеж 1,
двособан, 59,
32.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(233432)
ПОТКРОВЉЕ, 50 м2,
Зелена пијаца, Архив, 6.000 евра.
061/114-11-34.
(233460)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 40, 21.000; Содара једнособан,
37, договор; Тесла,
26, ЦГ, 17.000;
Стрелиште, двособан, 49, новији, договор. (338), „Јанковић”, 348-025.
233432)
ШИРИ ЦЕНТАР,
двособан, комплет
реновиран, 48 м2,
27.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (233435)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, ТА,
III, 20.700. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60 м2, 28.000;
46 м2, 23.000 евра;
гарсоњера, 21 м2,
12.500. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (233435)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2,
19.000; двособан,
61 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(233435)
КОТЕЖ. Гарсоњера,
28 м2, 19.500, двособан, 56 м2,
36.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(233435)
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ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; двособан, 49 м2,
24.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(233435)
ТЕСЛА, трособан,
70 м2, 36.000; једноипособан, 38 м2,
21.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(233435)
СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двоипособан, 70 м2,
36.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(233435)

ТЕСЛА, двособан,
III, ТА, 54 м2, терасе, 27.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(233430)
ПРОДАЈЕМ апартман у центру Златибора, може и замена за стан у Панчеву
или Београду.
063/709-44-97.
(233504)
ГАРСОЊЕРА 21,5
м2, Стрелиште, тераса, подрум, ЦГ,
13.000 евра.
064/635-77-42.
(233506)

ПРОДАЈЕМ дуплекс
37 м2 + 17 м2, пословног простора,
центар, 35.000.
064/186-50-87.
(243493)
СТАН у центру 55
м2, II спрат, грфејање на гас, власник.
063/337-895. )
ЦЕНТАР, Петра
Драпшина, двособан, IV, ЦГ, 32.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/80044-30. (233430)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, V, лифт, 45
м2, ЦГ, 26.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. )

СОДАРА, једнособан, IV, 32 м2, ЦГ,
тераса, 15.500.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(233430)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двособан,
двоипособан стан,
Содара, Тесла,
Котеж 1, центар,
од власника.
063/250-416.
(233193)

ПАНЧЕВАЦ

Петак, 30. децембар 2016.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ХИТНО потребни
двособни, трособни
или четворособни
станови; Стрелиште,
Котеж 2, Котеж 1,
Тесла. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(233309)

ОГЛАСИ

СТАНОВИ

ПЕНЗИОНЕРИ, купује се стан са вашим плодоужитком
(остајете у стану),
као и понуда доживотног издржавања
по најповољнијим
условима. Стручним
тим „Елпис” удружења. 061/324-4085. (233396)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру с парним грејањем.
Центар. Звати
после 16 сати.
063/697-360.
(СМС)
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ИЗДАЈЕМ кућу са
двориштем, близу
бувљака, може магацин или сервис,
100 евра. 069/33319-39. (232026)
ИЗДАЈЕМ собу са
употребом кухиње и
купатила. 065/80353-29. (233192)
ИЗДАЈЕМ намештену собу, Содара, за
ученике и студенте.
064/439-40-89.
ИЗДАЈЕМ комплет
намештен двоипособан стан на Тесли,
ТА, трећи спрат,
близу „Авива”.
060/566-77-72.
(233168)
КУЋА, 30 м2, мало
двориште, сређена,
намештена, интернет, кабловска, 80
евра. 060/086-4241. (233166)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 44 м2, полунамештен, Котеж 2,
ЦГ, 100 евра.
064/122-19-02.
(233213)
СТАН, Тесла, новоградња, ЦГ, изузетан, намештен, двособан, 200 евра.
065/227-77-17.

ПОВОЉНО издајем
намештену гарсоњеру. 063/810-92-39.
(233425)
ИЗДАЈЕМ трособан,
двособан стан у
центру, ненамештен. Тел. 064/17842-42. (233429)
ТЕСЛА, издајем
комплетно намештен двособан стан,
близу „Авива”.
062/600-365,
064/482-18-14.
(233295)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на Тесли.
Тел. 251-57-39.
(233303)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан комфоран
стан, ТА пећ. Тел.
352-710, 066/352710. (233350)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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ОГЛАСИ
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120 м2, са окућницом, у центру
Старчева. Тел.
063/502-211.
(233341)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, у центру.
063/151-81-77.
(233338)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан
на Тесли, ТА. Тел.
063/214-935.
(233373)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу за становање. Старчево.
063/748-96-06,
063/830-14-55.
ИЗДАЈЕМ стан, стара Миса.
060/011-96-66.
(233269)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, код
„Авива”, на Тесли,
ЦГ. 064/237-54-35.
(233245)
ИЗДАЈЕ се намештен стан, 63 м2, са
парним
грејањем. Тел.
060/727-80-06.
(233254)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
065/339-23-25.
(233223)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан код базена,
други спрат, намештен, одмах усељив.
060/132-00-85.
(232240)

ОДЛИЧАН трособан
стан, 70 м2, Котеж
2, други спрат.
062/494-334.
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан
у центру града. Тел.
062/823-55-67. )
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру самцу,
центар, ТА, намештена, 90 евра + депозит. 064/186-5087.

ЛОКАЛИ

СТРОГИ центар, издајем локал 27 м2, у
Улици Сокаче, у раду 17 година, бутик
Helios. Слободан од
фебруара.
063/130-04-07.
(232169)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру Јабуке, преко пута школе.
064/444-66-88.
(232480)
ИЗДАЈЕМ од фебруара локал 27 м2,
строги центар Панчева, повољно. Златара, бутик, кафић,
парфимерија, пекара, банка.
063/130-04-07.
(233186)

ЛОКАЛ за издавање
од 200 квадрата,
150 метара
од центра
у Качареву,
за све намене.
066/601-27-99.
(232210)
У ТРЖНОМ
ЦЕНТРУ
„Флоријан” издајем
спрат, 300 м2.
063/315-872.
(233501)

80 КВМ, Дом омладине, Макси, издајем 120 евра, продајем 18.000 евра.
061/114-11-34.
ЦЕНТАР, Гимназија,
две просторије, канцеларија и слично,
издајем. 061/11411-34. (233468)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 061/20073-09. (233474)

ИЗДАЈЕМ локал 12
м2 у центру, Браће
Јовановић 11 (код
„Купеа”, била је мењачница, идеално
за трафику нонстоп. 063/622-209,
могу и остале делатности.
(233439)
ИЗДАЈЕМ СТР и
продајем робу и
опрему. 061/30371-25. (233398)

Петак, 30. децембар 2016.

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН продавац папирне конфекције и кућне хемије на бувљаку.
064/386-47-55.
(233359)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу. 060/351-03-56.
(233332)
ПОТРЕБАН локал у
центру Панчева, у
закуп, већи од 40
м2, трофазном струјом. 061/168-10-51.
(17843)
СТРОГИ центар, локал, може и за магацин. 064/174-54-17
или viber 063/305891. (233250)
ИЗДАЈЕМ локал,
Вељка Петровића,
Стрелиште, 150
евра. 063/234-419.
(233238)
ИЗДАЈЕМ локал 50
м2, дељив на два дела, Змај Јовина, поред „Матијевића”.
063/234-419.
(233238)
МАГАЦИН, радионица, локал 150 м2,
Новосељански.
013/372-072.
(233233)
ИЗДАЈЕМ локал 56
м2, 2 х 28, у центру.
063/151-81-77.
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница
за рад у киоску
(трафика), СМС са
личним подацима
послати на 064/46212-61. (СМС)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Хало Лесковац”,
потребне раднице
за рад за роштиљем.
063/897-55-04.
(232803)
ПОТРЕБНИ радници
и конобарица Coffe
перионици
„Пионир”.
069/108-06-54.
(23134)
ПОТРЕБНА касирка
за рад у месари.
063/362-427.
(233162)
НУДИМ посао жени
у иностранству,
Посао се своди
у кући и чување
деце.
Тел. 062/821-63-96.
(233503)
ПОТРЕБНА радница
за кафе билијар,
Панчево, Книћанинова 37. Тел.
062/227-771.
(233451)

ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Хало Лесковац”,
потребне раднице
за рад за роштиљем.
063/897-55-04.
(233466)
ПОТРЕБАН
пекар са радним
искуством.
064/120-09-42.
(233409)
ПОТРЕБНИ кувари,
конобари, помоћни
радници, новопроширени ресторан
„Воденица”.
063/892-00-07.
(2332939
ПОТРЕБНА радница, Caffe „Pacifico”.
061/236-32-87,
060/319-05-77.
(233321)
ПОТРЕБНИ: радница, медицинска сестра, фармацеутски
техничар и фармацеут, не старија од
35 година.
065/555-50-65.
(233351)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
Тел. 060/691-01-13.
(229077)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе, могућност
хладњаче, са или
без радника. Џаја,
065/403-58-43.
(232930)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(232202)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина,
славина, бојлера,
котлића.
063/836-84-76.
(231896)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници,
уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00.
(232529)

ГИПС плоче, кнауф,
ригипс, ласерска
нивелација, спуштени плафони, преградни зидови,
АМФ, каскаде, суфити, лукови, детаљи, изолација поткровља.
069/222-26-03.
(232649)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера,
шпорета, индикатора, инсталација,
разводних табли.
Мића,
064/310-44-88.
(232357)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369846. (233198
МАСАЖА рекалс и
парцијална, релакс.
Нина, 063/843-2558, 061/224-50-39.
(23349)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, крчење, кошење, фрезирање баште.
064/196-17-32.
(233470)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи
посао. 064/120-7764. (233480)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а. 064/866-2070. (233465)

РЕЛАКС,
терапеутска
и парцијална
масажа.
064/011-34-25.
(233454)
УГРАЂУЈЕМ видео
надзор и аларме,
система у стамбеним објектима.
064/134-30-18.
(233485)
КЕРАМИЧАР
с дугогодишњим
искуством
квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(233437)

ЧАСОВИ хемије за
основце и средњошколце, повољно.
064/907-12-28.
(233431)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари,
селидбе и све остало, најповољније.
065/361-13-13.

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове
инсталације, машинска одгушења
санитарија.
062/382-394.
233346)
ПОПРАВКА намештаја и осталих грађевинских радова.
064/866-25-76.
(233330)
НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима,
преводи, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04.
(233335)
ЕЛЕКТРИЧАР,
поправке,
израде инсталација,
индикатори,
бојлери, купатила,
ТА.
Тел. 062/271-661,
061/132-85-43.
(233391)
РЕЛАКС, терапеутска, антицелулит
масажа, медицински и естетски педикир. Јасмина,
013/351-907,
061/308-95-86.
(233241)
ЕЛЕКТРИЧАР,
ради инсталације,
поправља старе,
бојлери, грејачи,
табле и остале поправке.
060/521-93-40.
(233244)
ЧАСОВИ из хемије.
Контакт тел.
063/848-39-27.
(233248)
ПВЦ- АЛУ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(233221)
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У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС” број 135/2004 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на
основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, поднетог од стране носиоца
пројекта „Telenor” d.o.o. Омладинских бригада 90, Нови Београд, донео је Решење број XV-07-501-224/2016
којим је утврђено да за пројекат базне станице мобилне телефоније „Панчево 19”, на катастарској парцели бр. 2376/3 К.О. Панчево, Улица Стевана Шупљикца бр. 24, на територији града Панчева, није потребна израда студије о процени утицаја на животну
средину. Увид у донето решење може се извршити у
просторијама Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, канцеларија 615.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање
купатила, вентили,
славине, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(233311)
МЕДИЦИНСКА сестра чувала би и неговала старе, болесне, помагала у кући. 063/293-530.
(233306)
МАЛТЕРИСАЊЕ,
зидање, реновирање
кровова, стиропор,
фасаде, европски
квалитет. 063/86580-49. (2332949
ВОДОИНСТЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах. 377-930,
064/586-85-39.
(233302)
СРПСКИ часови за
основце, средњошколце, студенте,
припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64.
(233312)
ПРЕВОЗ ствари и
робе комбијем.
063/708-09-38 или
пик-апом 062/640060. (233288)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 013/351073, 064/157-20-03.
(233388)

ЉУДИ возе под утицајем алкохола јер
не желе да се кући
врате без кола. Позовите 064/070-1990, доћи ћемо, одвести кући вас и
ваш ауто. (233289)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам
и хоблујем, мајстор
с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(232372)
РАДИМО зидање,
бетонирање, оправке старих, нових
кровова, фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(232992)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
канализације, замене, поправке.
013/331-657,
064/495-7759,063/777-18-21.
(232836)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге, робе, Панчево даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. )

Потребан
комерцијалиста
за продају и развоз чарапа за
подручје Панчева, Београда и
Вршца.
Контакт телефон 063/224-336
или CV на jugohulahop@gromnet.net
(ф)

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије
о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 23. 12. 2016. године, донео је
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Уклањање објеката – портирница и рефлекторски стуб у блоку 19,
сферни резервоари ФБ-2011 и ФБ-2012 са припадајућим инсталацијама и посуда ФА-3207 са платформама и припадајућим инсталацијама у кругу РНП, на кп.
бр. 3566; 3568; 3570 и 3583 КО Војловица.
Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада,
улица Народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат може се
добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина
16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог
обавештења.

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

, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(2332809)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(2332809)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(2332809)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bom-

boncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(2332809)

СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(2332809)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа
радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-7866. (2332809)
РАДИМО зидање,
бетонирање, оправке старих, нових
кровова, фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(232992)
БАЛТОКАД када,
обнова глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(229033)
ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина,
сушара, замрзивача,
фрижидера, овлашћени сервис „Фриго Пеђа”. 013/301300, 063/771-24-16.
(232230)
СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(232196)

Петак, 30. децембар 2016.
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УСЛУГЕ

ПОВОЉНО превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-1477, 013/311-514.
(233213)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије,
све за воду, 00-24
сата, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/23539-21, 064/290-4509, 061/348-20-00.
(233212)
СЕЛИДБЕ, превоз
1.000 динара, градска, попуст ванградске, радници.
064/482-65-53.
ДУБИНСКО прање
намештаја у вашем
стану. Прање тепиха, довоз, одвоз.
066/001-050,
063/329-464.
(233459)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно
са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(233416)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/28366-41, 062/156-0207, 064/317-10-05.

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (233296)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена
вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за воду, 0-24,
пензионерима екстра попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33.
(233257)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
канализације, замене, поправке.
013/331-657,
063/777-18-21
064/495-77-59.
(232836)
РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом пензионерску годишњу карту
АТП-а на име Вера
Јовановић. (223461)
ГОСПОДИН, 63,
тражи нежну усамљену душу до 75.
061/193-00-09.
(233311)

МУШКАРАЦ, 55 година, материјално
обезбеђен, жели да
упозна жену или девојку до 40 година,
ради дружења, излазака, звати око 21
сат. 013/352-203.
(233274)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
електричар, аутоелектричар, сервис,
уградња, ауто-радија. 063/800-01-96.
(17843)
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу , на Име Огњен Таушан, издату
од Основне школе
„Мирослав Антић”
Панчево. (233237)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман
у центру Златибора,
повољно.
063/709-44-97.
(233504)

ПАНЧЕВАЦ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав драгој мајци

НАДИ ЈЕШИН
1946–2016.

Син ДЕЈАН и ћерка ЉИЉАНА с породицама
(181/233496)

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

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

Наша драга мајка, бака и свекрва

СТОЈАНКА АНЂЕЛКОВИЋ
преминула је 23. децембра 2016, али ће заувек живети у нашим срцима.
С поштовањем и тугом син ВЛАСТА, снаја СЛАЂАНА
и унуци МИЛОШ и АНА

ПАНЧЕВАЦ

Наша добра и племенита

телефон:

(127/233431)

013/301-150

Недостајаће нам драга
наша

Последњи поздрав тетки

СТОЈАНКА АНЂЕЛКОВИЋ
ЂУРИЦА ВУРДЕЉА

преминула је 23. децембра 2016, у 83. години.

НАДИ

Оставила је велику тугу и празнину у нашим срцима.

НАДА

Супруг БОРИВОЈЕ, син ВЛАСТА, ћерка БИСЕРКА, снаја
СЛАЂАНА, зет НИКОЛА, унуци ЈОВАНА, МИЛОШ и АНА
(126/233431)

Породица НОВАКОВ

од СОЊЕ и ИВАНА
с породицама

(183/233496)

(182/233496)

Последњи поздрав великом човеку и нашем
искреном пријатељу.
Од СРБИСЛАВА МИЛИВОЈЕВА и ВАСЕ
БАРАЈЕВЦА с породицом
(179/233490)
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Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 27. децембра 2016. године, у 66. години преминуо наш драги

СТОЈНА
ЗЛАТАНОСКИ
7. III 1947 – 27. XII 2016.

ЂУРИЦА ВУРДЕЉА
1961–2016.

НЕНАД ПОПОВИЋ БАТА

Последњи поздрав
мајци од сина МИЛАНА
и унуке МАГДАЛЕНЕ

Драги наш
супруже, оче, деда

1951–2016.
Сахрана ће бити обављена 30. децембра 2016. године, у
13 сати, на гробљу Котеж у Панчеву.

(131/4694)

Твог лика и твојих дела
са поносом ћемо се сећати
и заувек у својим срцима носити.

Ожалошћени: ћерке ЈЕЛЕНА и ТИЈАНА, син АНДРИЈА,
сестре ОЛИВЕРА, ТАМАРА, ТИЈАНА и САЊА
с породицама и зет ЈЕФТО

С љубављу твоји најмилији: супруга ГОРДАНА,
син ЛАЗАР и ћерка ИВАНА с породицом

(166/233477)

(177/233490)

Драга бако

Последњи поздрав

Последњи поздрав колеги

СТОЈНА
ЗЛАТАНОСКИ
Последњи поздрав
драгој сестри, свастики
и тетки од породице
КОФИЛОВСКИ
из Јабуке
(132/4694)

ЈЕЛЕНА

НЕНАДУ ПОПОВИЋУ БАТИ

Хвала на дивном и топлом детињству које си
ми пружила. Недостајеш нам, волимо те.
Унука ИВАНА, зет
МИЛАН, праунуци
МАРКО, ХЕЛЕНА
и СТЕФАН

ЂУРИЦА ВУРДЕЉА

ЂУРИЦИ
ВУРДЕЉА
Колектив Народног
музеја Панчево
(107/233393)

(153/233462)

од колектива „Finnet-inženjering”-a

Последњи поздрав вољеном брату од
брата ВАСЕ и снаје ДАНЕ, синоваца
БРАНИСЛАВА и ДРАГОСЛАВА,
снаја ЉИЉАНЕ и КАРОЛИНЕ

(186/233500)

(178/233490)

Драга мама

Драга мама

Драга мама

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

27. децембра после тешке болести престало је да
куца срце нашој

Последњи поздрав прији

ЈЕЛЕНИ КЕЉЕВИЋ

ЈЕЛЕНИ
КЕЉЕВИЋ

СТОЈНА
ЗЛАТАНОСКИ
Последњи поздрав
мајци од ћерке
БИЉАНЕ, зета
ЗОРАНА, унука
ЛАЗАРА, пријатеља
БЛАГОЈЕ, ЛЕПОСАВЕ
и МИЛИЦЕ
(130/4694)

ЈЕЛЕНА

ЈЕЛЕНА

ЈЕЛЕНА

Бол у срцима нашим не
престаје. Увек ћеш бити
с нама. Хвала за сву љубав и топлину коју си
нам пружила.
Син МИРОСЛАВ
и снајка ИВАНА

Вољени никад не умиру, вечно живе у нашим
срцима и мислима.
Син ДРАГАН, снајка
БИЉАНА,
унуци ЕМА и НИКОЛА

(156/233462)

(157/233462)

Драга мама

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твој син ГОРАН
с породицом
(152/233462)

Драга мама

1943–2016.
Твоја храброст којом си се борила, доброта и љубав којом си нас обасипала, даје нам снаге да се
боримо с болом. Недостајеш нам.
Супруг ЈОВАН, синови ЗОРАН, ГОРАН, ДЕЈАН,
БОЈАН, ДРАГАН, ПРЕДРАГ, НЕНАД
и МИРОСЛАВ

од пријатеља ЗДРАВКА
и прије ГОРДАНЕ

Последњи поздрав
драгој тетки од
породице МИТРЕСКИ
из Јабуке

(154/233462)

(133/4694)

(151/233462)

Драга мама

Драга мама

Драгој

СТОЈНА
ЗЛАТАНОСКИ

Драга мама

Последњи поздрав драгој комшиници

ЈЕЛЕНА

ЈЕЛЕНА

ЈЕЛЕНА

Хвала ти за топлину којом си испуњавала наше
животе. Остаје вечна туга за тобом.
Син ПРЕДРАГ, снаја
ГОРДАНА и унуци
ДУШАН и ЈОВАН

Преплављени смо тугом
због твог прераног одласка. Увек ћеш бити у
нашим мислима. Волимо те.
Син ЗОРАН, снаја
БИЉАНА и прија
ДРАГИЦА

(159/233462)

(160/233462)

Хвала за све лепо проведено с тобом. Заувек
ћеш нам недостајати.
Син НЕНАД, снајка
ВИОЛЕТА
и унука СТАША

ЈЕЛЕНА

телефон:
013/301-150

ЈЕЛЕНА

Топлота твоје душе, доброта твога срца увек
ће нас пратити.
Твој син БОЈАН, снајка
МИРЈАНА, унуци
МИЛИЦА и ИЛИЈА

Последњи поздрав
драгој стрина Јели од
братанца СРЂАНА

Хвала ти за сву љубав и
пожртвовање. Увек си
била и остаћеш део наших живота.
Син ДЕЈАН, снајка
МИРЈАНА И унуци
ПАВЛЕ и ТОДОР

(158/233462)

(162/233462)

(155/233462)

(161/233462)

ПАНЧЕВАЦ

ЈЕЛЕНИ
КЕЉЕВИЋ
1943–2016.

МОМИРКИ
РАЈКОВ
од станара
у Ђ. Даничића 6
(129/
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Наш дивни и мили отац и деда

БРАНКО ГОВЕДАРИЦА

ЉУБИНКО ЛЕЛОВИЋ
1950–2016.

Драги наш Леко,
хвала ти за сву љубав, нежност и доброту коју си несебично делио са

1936–2016.
Умро је изненада у 81. години а нас оставио да вечно тугујемо и патимо за њим.
Отишао је човек који је био симбол љубави, хуманости и
пожртвованости.
За нас си ти, драги наш оче, једна бескрајна прича, наша
легенда.
Нек ти је вечна слава и хвала.
Сахрана ће бити у петак, 30. децембра 2016, у 14 сати, на
Старом православном гробљу.
Твоји неутешни: син ПРЕДРАГ, ћерка НАТАША, зет
АЛЕКСАНДАР и унуци МАРИЈА и КОСТА
(144/233456)

нама.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и души.
Последњи поздрав драгом стрицу

Последњи поздрав чика

Твоја супруга МИРЈАНА, ћерка ИВАНА, унуци ПЕТАР
и МИРЈАНА и зет ЉУБИША
(110/233403)

БРАНКУ
ГОВЕДАРИЦИ

БРАНИ

Породица ПАПУЛИЋ
(174/233485)

од синовца ЗОРАНА
ГОВЕДАРИЦЕ
с породицом
(170/4694)

БРАНКО ГОВЕДАРИЦА

Последњи поздрав

Последњи поздрав чика

Остајеш нам у најлепшем сећању.

ДЕСАНКА
ИЛИЈЕВСКИ

Твоји пријатељи из „Кошаве”: ЂОЛЕ, ИВА,
ШЕДКО, ПЕТРИЦА, ФОРГО, САМАРА, КАРАСИ,
ЗОКА, ПИШТА, ЗОРАН, НЕША, ЈУГА, САВА П.,
ДАЦА И РУШКА

1945–2016.
Као мајка и као бака,
доказала си колико си јака.
Болест те је стегла и ти си легла.
И кад је било тешко и када те је
болело, држало те је оно
што те је волело.
Твоја деца и твоја унучад
су били поред тебе
да осмех не нестане
и да бол престане.

АЦИ МИШИЋУ

(180/233496)

БРАНИ
Последњи поздрав драгој мајци

ЂОРЂЕ, МИРКО, ХРАНИСЛАВ, ДАРКО,
СТАНИСЛАВ, АЛЕКСАНДАР и НЕНАД
(177/233485)

од комшија у Стевана
Шупљикца 97
(147/233358)

Последњи поздрав течи

Затворила си очи, бола
више нема, анђеле наш
најлепши, никада нећеш
бити заборављена.

Последњи поздрав

Последњи поздрав баџи
и течи

ДАНИЦИ ФАЈХТ

Твоји најдражи: супруг ЂОКА, син ДРАГАН,
ћерке СУЗАНА и СВЕТЛАНА, унучад ДРАГАНА,
ДАНИЈЕЛ, РОБИ, АЦА, ПЕЂА и ДАЛИБОР, снаја
САЊА, зетови ДАВИД и НИКОЛА
и многобројна родбина

Ти си ми увек била све и свја.
С поштовањем твој син ИВИЦА
(125/233428)

(102/233381)

Последњи поздрав

НЕНАДУ
од ЈЕФТЕ
(168/233479)

АЛЕКСАНДРУ
МИШИЋУ

Породица МРЂА

1949–2016.
Заувек у нашим мислима...
Твоји: супруга
БОСИЉКА и синови
САША и ДЕЈАН
с породицама

(148/233458)

(146/233458)

Последњи поздрав драгом комшији

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

АЛЕКСАНДРУ
МИШИЋУ

АЛЕКСАНДРУ
МИШИЋУ
МИРКО КРСТИЋ
с породицом
и СРЕЋКО КРСТИЋ
с породицом
(149/233458)

ЉУБИНКУ
ЛЕЛОВИЋУ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Породица СТАНОЈЕВИЋ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и

(128/2334369
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Последњи поздрав колеги и пријатељу

Изненада нас је напустио наш друг, пријатељ и сарадник

СИМА АНДРИЋ

СИМИ

СИМА АНДРИЋ

1948 – 2016.
Хвала ти Симо за другарство, пријатељство, неизмерну енергију
којом си зрачио. Тешко је прихватити чињеницу да те више нема.
Вечна ти слава и хвала!

СТАНКО с породицом
(193/233508)

Време, људи и догађаји, неће утицати,
остајеш заувек на сигурном, у нашим срцима!

ТОКИН и ЕМИЛ

МИОДРАГ ЖИВУЉ и ДОО „Термоинжењеринг”

(27/233251)

Последњи поздрав вољеном пријатељу

Последњи поздрав пријатељу

(184/ф-2146)

Последње збогом

Последњи поздрав деда Сими

СИМИ

СИМИ АНДРИЋУ
који нас је својом љубављу и добротом бескрајно задужио и чији ће дух вечно бити наш сапутник, сада када је његова душа нашла вечни спокој.
Почивај у миру.
Твоји: ЗОРИЦА, ВЛАДАН и МИЛИЦА

СИМИ
АНДРИЋУ

СИМО АНДРИЋ
1948–2016.

од ДАМИРА, ИВАНЕ, АРСЕ и ИКЕ
(79/233348)

(78/233348)

од прије ЂИНЕ
и њене породице

СИМА АНДРИЋ

најбољем човеку и пријатељу.
Куме, никада те нећемо
заборавити.
Твоји кумови:
НИКИЋИ – НЕДЕЉКО,
КАЋА и НЕША
с породицом

(121/233420)

Пријатељу наш, почивај
у миру!

Последњи поздрав

Породица ГЛАВИЧ
(17/233204)

(46/

Последњи поздрав дугогодишњем раднику

Последњи поздрав драгом брату

Драгом брату

СИМИ АНДРИЋУ
од породице
ШЕБЕШЋЕН
(53/233287

ВОЈСИЛАВУ

ВОЈИСЛАВУ
НЕСТОРОВСКОМ МУСИ
Жалимо за великим губитком доброг човека и пријатеља.

СИМА АНДРИЋ

ПАНЧЕВАЦ

Бато, твој одлазак јако боли.
Сестра ДИВНА и РАДЕНКО

телефон:

(80/2333489

ВОЈСИЛАВУ
од брата ЖИВКА, брата
ЗОРАНА, братанца
ВЛАДИМИРА и снајке
РАДЕ и СЛАЂАНЕ

последњи поздрав од
брата БОЖЕ, снајке
ВЕСНЕ, братанца
ЖЕЉКА и НИКОЛЕ
и МИЛАНА

(191/233507)

(190/223507)

013/301-150

После дуге и тешке борбе преминула је наша

Заувек ћеш нам недостајати.
Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав

Самостални синдикат ФСХ Јабука
(23/232330)

СЛАВИЦА МАЋЕШИЋ
ДРАГИЋЕВИЋ

Последњи поздрав драгом супругу и тати

1956–2016.

ВОЈИСЛАВУ

ЉУБИНКУ
ЛЕЛОВИЋУ
Било је привилегија
имати те за колегу и
пријатеља.
Остаћеш нам вечито у
сећању.
Породица ЛУКИЋ

Била си наш јунак, фалићеш док нас има, сада си са анђелима, нека те чувају.

1959–2016.
од супруге ВЕРЕ и ћерке ИВАНЕ с породицом

од сестре ВЕРИЦЕ, зета
МИШКА, братанаца
БОЈАНА и ДАРКА,
снајке ЦАКЕ и драгог
ПАКИШЕ

(192/233507)

(189/223507

(97/233376)

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав мојој

ВОЈИСЛАВУ НЕСТОРОВСКОМ

Последњи поздрав драгом

ЛЕКИ

Твоји: бака ЉИЉА, ћерка САЊА и зет НЕНАД,
сестра СВЕТЛАНА и зет НЕНАД
(140/233453)

Последњи поздрав мојој драгој пријатељици

ДАДИ
од породице ЋУБИЋ
(185/233498)

ЉУБИНКУ
ЛЕЛОВИЋУ
Породица САВИЋ
(52/233285)

ДРАГАНИ
ЈЕЛА с породицом

С поштовањем и љубављу НАДА с породицом

(141/233450)

(142/233450)

Петак, 30. децембар 2016.
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Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав

ДУШАНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
МИРИ

МАРИЈА МАРКОВ
ДУШАНКИ ЦВЕТАНОВИЋ

7. II 1935 – 23. XII 2016.

1935–2016.
С великом тугом и болом у срцу, 26. децембра 2016. године, опростили смо се од наше драге бака Маре.
Заувек ћеш остати у нашем сећању.

од брата МИЛОРАДА, снахе ЉУБЕ и породице
РАНКОВИЋ
Почивај у миру и нека ти је лака црна Банатска
земља.
(72/233339)

Драга тетка, надамо се да је твоја добра
душа пронашла свој мир.
Драгој, брижној тетки и баби

ЈЕЛЕНА, МИШКО, остала породица и пријатељи

Твоји: ДРАГАНА и ЗОРАН

(67/233326)

(61/233310)

24. децембра нас је напустио наш драги зет

25. децембра 2016, преминула је наша драга

ДУШАНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
МИРИ
Остаћеш још дуго у нашим причама и срцима.
Твоји: МИЦКА и МИЛОШ с децом и њиховим
породицама

ЖЕЉКО ЂУРИЋ
1965–2016.

(118/233417)

Драги Жељко, напустио си нас тихо и нечујно, а
оставио бол и тугу међу нама.
Ожалошћена породица РАДОЈЧИЋ
из Новог Сада

ДУШАНКА ЦВЕТАНОВИЋ
1935–2016.

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

(49/233280)

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ДУШАНКИ ЦВЕТАНОВИЋ

Великом Дону
Твоји најмилији

од сестре НЕВЕНКЕ, зета МИЛАНА
и сестричине ВЕСНЕ

(60/233310

(82/233352)

Последњи поздрав зету

24. децембра 2016. године престало је да куца срце нашег драгог
тате и супруга

23. децембра изненада
је престало да куца срце

ЖИВИ ЋИРИЋУ
1953–2016.

ЖЕЉКА ЂУРИЋА

1965–2016.
Искрао си се из наших срца.
Много си нам значио, а још више ћеш нам недостајати.
Твоји најмилији: супруга ЈАГОДА, кћерка АДРИЈАНА
и син ДРАГОСЛАВ

Велико хвала за срећно детињство, и дивне тренутке младости.
Почивај у миру.

Рано си нас напустио,
твоју децу и унуке

Твој НИКС с породицом
(101/233382)

(47/233280)

Последњи поздрав

ЖИВИ
ЋИРИЋУ

Последњи поздрав нашем драгом и добром
пријатељу

Последњи поздрав

Ташта КРИСТИНА
(89/233363)

23. децембра изненада
нас је оставио отац и дека

ЖИВЕ ЋИРИЋА
из Омољице
1953–2016.

Хвала ти за сву љубав,
за сав успех са тобом, за
сваки тренутак твог
разумевања, душо моја.
Твоја супруга ЈЕЛЕНА
с децом
(88/233363)

23. децембра стало је
срце оца и свекра

ЋИРИ

ЖЕЉКО ЂУРИЋ
Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.
Твоји који су те несебично вољели.

ЖЕЉКУ
ЂУРИЋУ

Комшије у Савској 10

ДРАГАН, ВЕСНА,
МИЛИЦА и МИЛАН

од колега из „Азотаре”:
ЂУКАНОВИЋА,
ОЖЕГОВИЋА, ГЛИШЕ,
ЖИВКОВИЋА, ГАИЋА,
ИЛИЋА, ЖАРЕТА
и ПЕШИЋА

(92/233364)

(124/233426)

137/233448)

Породице ПОПОВИЋ, МАРИЋ и ЦРНОБРЊА
(64/233318)

ЖЕЉКУ
ЂУРИЋУ

ЖИВА ЋИРИЋ
Никад те нећемо заборавити, много смо те
волели.
Син СТЕВА, снаја
СЛАВИЦА, унука
МИЛИЦА и унуци
ЛАЗАР и НИКОЛА
(91/2333639

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

ЖИВЕ ЋИРИЋА
Поносни смо што смо те
имали а тужни што смо
те изгубили.
Син ВАСА
и снаја САЊА
(90/233363)
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Последњи поздрав драгом комшији

Истински драгом сведоку наших дана младости

ЖЕЛИМИРУ КРУШКИ ЖЕЉКУ

РАДЕ ВУКАС

1946–2016.

6. XI 1943 – 25. XII 2016.

Хвала на дружењу и пријатељовању свих ових година.
Твоји Панчевци: другари, колеге, познаници, сви у којима ћеш
трајати и недостајати.

РАДЕТУ
ВУКАСУ

Последњи поздрав нашем деди, оцу, мужу и тасту од његових најмилијих.

ЈАДРАНКА с мама ЈЕЛЕНОМ

Супруга АНКА, ћерке ТАТЈАНА, МАРТА и РАДМИЛА
с породицама

(98/233376)

(11/233196)

Последњи поздрав драгом и племенитом брату

26. децембра 2016. године преминуо је наш драги

Станари зграде
у Јована Ристића 2
(42/233271)

РАДОЉУБ
ГЛИШИЋ
Изгубисмо великог човека и пријатеља породице.
Царство му небеско и
вечни помен.
Породица ТОПИЋ
(68/233328)

ЖЕЉКУ КРУШКИ
од СВЕТОЗАРА и БУДИМИРА ПЕЈАКОВИЋА с породицама

НИКОЛА ЖИВКОВИЋ

Последњи поздрав баки

1934–2016.

(145233457

учитељ у пензији

Последњи поздрав брату

С поштовањем и тугом
опраштамо се од искреног пријатеља

Последњи поздрав од супруге ВЕРЕ, сина ВЕЛИМИРА,
ћерке МАЈЕ, унука АЛЕКСАНДРЕ и ЛЕНКЕ, родбине и пријатеља
(84/233355)

МИЛЕНКУ
УВАЛИНУ
Успомену на тебе чуваћемо у срцима.
Сестра ОЛГА,
зет ДУШКО, братичине
МАЈА и ИВАНА

Мој искрени друг још
из детињства.
Недостајаће много мени и нашем граду.

Особа си која је била
део нашег детињства,
бескрајно си нас волела
као и ми тебе.
Зато си заслужила да те
у срцима вечно чувамо.

ЖЕЛИМИРА
КРУШКЕ

ЖАРКО ДУМА

ЗОРИЦА, БОЖАНА
и ДОБРИЛА
с породицама

(71/233334)

(32/233254)

(134/233442)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој супрузи

ЖЕЉКО
КРУШКА

НАДИ
ПЕТРОВИЋ

ЖЕЛИМИРУ
КРУШКИ

ЈУЛКИ ПИПЕРСКИ

дивном човеку и великом
пријатељу.
Савез слепих Панчево

1936–2016.

Твоји анђели АЛЕКСА
и ТАМАРА
(139/233450)

(31/233259

Тужна срца и с болом обавештавам родбину и
пријатеље да је 29. децембра 2016, у 12 сати обављена сахрана на Старом православном гробљу.

Последњи поздрав највољенијој

Супруг СТОЈАН
(28/233258)

25. децембра престало
је да куца племенито
срце наше мајке

НИКОЛА
ТАНАСКОВИЋ

СЛАВИЦА МАЋЕШИЋ
ДРАГИЋЕВИЋ

1947–2016.
Не постоје речи којима би описали тугу и празнину у души твојим вечним одласком.
Дала си нам од живота све што си могла и ми ћемо ти на томе бити вечно захвални.
Ожалошћени: ћерке ТИЈАНА и БИЉАНА, унучићи АЛЕКСА и ТАМАРА и зет МИРОСЛАВ

19. XI 1947 – 27. XII 2016.

Последњи поздрав од колега и колегиница из
Службе за катастар непокретности Панчево
(150/Ф-2143)

Последњи поздрав куму

Опраштамо се од драгог
оца, супруга и деке.
Ожалошћени: супруга
ВЕРКА, ћерке БИЉАНА
и ДАНИЈЕЛА и унуци
СИНИША и НИКОЛА,
зетови БАНЕ и ТОМА
и остала родбина
и пријатељи
(171/233482)

ЖЕЉКУ ЂУРИЋУ
1965–2016.
од кумова ЂУРЕ, СНЕЖЕ, БОЈАНЕ и АНЂЕЛЕ ВЛАЈИЋ
(57/233298)

НИКОЛА
ТАНАСКОВИЋ
19. XI 1947 – 27. XII 2016.
Последњи поздрав
брату од сестре РАДМИЛЕ и сестричине
ГАГЕ с породицом
(172/2334829

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

НАДИ ПЕТРОВИЋ

(138/233450)

СМИЉЕ
БОШКОВ

24. децембра 2016. престало је да куца срце мога брата

1928–2016.

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

Синови МИЛАН
и НИКОЛА
и ћерка НАДА
(87/233360)

ЖЕЉКА ЂУРИЋА
1965–2016.
Драги брате много ћеш ми недостајати.
Брат ДРАГОСЛАВ
(48/233280)

Петак, 30. децембар 2016.
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Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 25. децембра 2016. године преминула наша вољена

33

Последњи поздрав драгој

МОМИ

ДУШАНКИ ЦВЕТАНОВИЋ

МОМИРКА РАЈКОВ

Последњи поздрав драгој мајци и баки

1946–2016.

од породице ЈАЊАНИН
(113/233408

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Сахрана ће се обавити у четвртак, у 13 сати, на Старом православном гробљу.

ДУШИЦА и МИРКО ВУЈОВИЋ

С поштовањем и тугом син ДРАГАН,
снаја ЉИЉА и унук ОГЊЕН

(40/233268)

(112/233408

24. децембра 2016. године сахрањена је на Новом гробљу у Панчеву

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 24. децембра 2016. у 76. години
преминуо наш драги

ДАНИЦИ СМИЉКОВИЋ
24. IX 1935 – 20. XII 2016.

Ћерке ВЕСНА и ВЕСЕЛИНКА, зетови
ЗОРАН и КРСТО и унучад ГОРАН,
ЗОРАНА, ИЛИЈА и МИЛАН

НАДА АНДРИЋ

(58/233301)

рођ. Радогостић
1932–2016.
преминула 23. децембра. С љубављу и добротом чуваћемо успомену на твоју доброту, племенитост, честитост и пожртвованост.
Својој тетки њени: братанац САВА, унук МИХАЈЛО
и снаја ДРАГАНА

РАДОИЦА ЈЕВТИЋ
1941–2016.
Ожалошћени: синови ГОРАН и ЗОРАН, кћерка
ЗОРИЦА, унучад МАРКО, ДОЛОРЕС и ЈОВАНА,
снаја МИЛЕНА и зет СТЕВИЦА

Последњи поздрав нашој вољеној снаји и ујни

РАДОСАВУ
ЈЕЛИСАВЧИЋУ

СНЕЖАНИ
ИВАНОВИЋ

Памтићемо те по доброти, с поносом те спомињати и од заборава чувати.
Твоја ВУКИЦА
БАЛАБАН с децом

Памтићемо те као жену
великог срца, никада те
нећемо заборавити.
Твоји: СЛАЂА, МИЋА,
ДИНО и МАЈА

(95/233371)

(114/233413)

(21/233225

(10/2331919)

Последњи поздрав

Наш вољени
отац и деда

супруг,

РАДОСАВУ
ЈЕЛИСАВЧИЋУ
ДРАГО с породицом

РАДОСАВ ЈЕЛИСАВЧИЋ

Последњи поздрав драгом течи

(96/233374)

1. IV 1937

ОБРАД ВЕСА
1940–2016.

преминуо је 22. децембра 2016.
Памтићемо га по ведрини, пожртвованости и посвећености породици.
Почивај у миру, драги наш деда Рашо.
Ожалошћени: супруга НАДА, синови ДРАГАН и САША, унуци
ОГЊЕН и ЈОСИФ, снаха ЈАСНА, родбина и пријатељи
(16/233203)

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

Преминуо 18. децембра
2016. Сахрана је обављена 20. децембра
2016, на Новом гробљу.

С поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

Твоји: супруга
ЉУБИНКА и син МИЛЕ
с породицом
(24/233235)

др ВЛАДИМИРА СТУКАЛА
доктор медицине

Последњи поздрав пријатељу

26. децембра изненада је преминула наша
драга

КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО
(85/Ф-21429

Последњи поздрав поштованом колеги

ОБРАДУ
Пријатељ ДРАГОМИР
с породицом
(25/233235)

СНЕЖАНА ИВАНОВИЋ
НЕНА
1960–2016.

СНЕЖАНА ИВАНОВИЋ
Течи последњи поздрав

Доживљавали смо те као највећег и наискренијег пријатеља. Вечно ће нам у сећањима остати твоја несебична доброта.

Ожалошћени: супруг СРБА, ћерке ТАЊА
и ЈЕЛЕНА, сестра СЕНА с породицом,
унук ПАВЛЕ као и многобројна родбина

БУБА и ДРАГАН МИЛЕНКОВИЋ
с породицом

(100/233379)

(165/233476)

др ВЛАДИМИРУ СТУКАЛУ
доктор медицине

од НАТАШЕ
с породицом
(26/233235)

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(169/Ф-2144)
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Петак, 30. децембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Био си најбољи отац, супруг, деда а пре свега велики човек. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Нека те анђели чувају, а ми ћемо те у срцу волети

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав драгој мајци и баби

мр МИОДРАГ РАДОЈЕВИЋ
професор у пензији
1928–2016.

ЈУЛКИ ПИПЕРСКИ

ДРАГАНУ
РАЂЕНОВИЋУ

ДРАГАН РАЂЕНОВИЋ
1946–2016.

преминуо 14. децембра 2016. године у Панчеву.
Сахрањен 15. децембра 2016, на гробљу Шестово
у Новом Пазару.
Супруга КОВИЉКА

Супруга ВОЈКИЦА, ћерке АЛЕКСАНДРА
и ТИЈАНА, зет МИЛОШ и унуке МИА и ИСКРА

(55/233296)

(43/233275)

1936–2016.

Хвала ти за дугогодишње дружење.
Кумови ЦАНЕ и СЕКА

С љубављу и тугом, син МИЛИВОЈ, снаја
РУЖИЦА и унуци ЈЕЛЕНА и НЕНАД
(29/233267)

44/233276)

23. децембра 2016. године преминуо је наш драги

Вољени сине

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДУШАН ВЕРАС
15. VII 1931 – 23. XII 2016.
Ожалошћени: сестра НАДА, сестричине БРАНКА
и ЉИЉАНА с породицама
(103/233385)

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

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ
Туга и бол не престају, заувек ћеш живети у нашим срцима.
Сестра с породицом
(106233389)

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ

2016–2017.
Не постоје речи утјехе, док је нас живеће туга и сећање на тебе.
Неутешни родитељи
(104/233388)

У четвртак, 12. јануара навршава се четрдесет дана од смрти наше
вољене мајке и баке

27. децембра 2016. заувек нас је напустио наш вољени супруг,
отац, деда и прадеда

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДРАГИЦЕ ИЛИН

МЛАДЕН ПУЗИЋ

1931–2016.
Вечно захвални за све што си нам у животу несебично пружала,
твоју љубав, труд и пожртвованост током целог живота.
Заувек у нашим срцима.
Парастос ћемо одржати 12. јануара 2017, у 11 сати на Новом гробљу.
Ћерке РАДОВАНКА и ЂУРЂЕВКА с породицама

11. V 1929 – 27. XII 2016.
официр ЈНА
Живео си часно и усправно и тако си и отишао.
Све што је остало иза тебе је за понос и памћење.
Сахрана ће се обавити у петак, 30. децембра 2016, у 13 сати, на
Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга ОЛГА, ћерка ВЕСНА
и син МИЛАН с породицама

(94/233381)

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

Драги наш тата

(136/2334469

СЕЋАЊЕ
11. јануара 2017. навршава се пет тужних година откако није с нама наша ћерка и тетка

8. јануара 2017. навршавају се четири тужне године од смрти наше вољене супруге, мајке, баке
и прабаке

5. јануара 2017. навршава се година без тебе

ЖЕЉКО
ГВОЗДЕНОВИЋ
3. I 2016 – 3. I 2017.

ИВАН ЛАЛИЋ
СОФИЈЕ МАРИНКОВИЋ

СВЕТЛАНА СТАНОЈКОВ
2012–2017.
Оставила си траг који се не брише, доброту која се не заборавља и тугу која не пролази. Прерано си нас напустила, тихо и
мирно како си и живела, али су сузе остале у нашим срцима. Нека те анђели чувају.
Почивај у миру.
Отац СЛАВЧО, мајка ПАВЛИНКА
и сестричина ТАМАРА

Још један тужни Божић. Наша трпеза је осиромашена за твоје место, али обогаћена МИЈОМ и НЕДОМ твојим праунукама, које си тако жарко желела а ниси смогла снаге да дочекаш да видиш.
Никад те нећемо заборавити, увек ћеш живети у
нашим срцима.
Твоји најмилији

1934–2016.
Година пролази, а туга и успомене остају.
Супруга БРАНКА, ћеркА СНЕЖАНА
и унуке ГОРАНА и НЕВЕНА
(123/233423)

Твоји најмилији:
ТЕРЕЗА, МИОНА
и АНДРЕЈ
(105/233389)

(187/233501)

30. децембра 2016. навршава се пет година откада смо без наше драге и племените

Пуно је суза пало откада је твоје срце стало,
сузе те не могу вратити,
али наше молитве ће те
пратити. У срцу туга, на
гробу тишина, а у твоме
дому велика празнина...

СЕЋАЊЕ

3. јануара навршава се
годину дана од преране
смрти кума

(111/233404

Сећање на наше

ЖИВА ПОПОВ ЛАЛА

САНАДЕР

ЉУБИЦЕ БЕКИЋ ШУПИЦА

1. I 2006 – 1. I 2017.
С љубављу и поштовањем породица
(119/4694)

1934–2011–2016.
Било нам је лепо док си била с нама.

ЈОВАН

АНА

Много нам недостајете!
Ваш син МИРОСЛАВ с породицом
(93/

Твоја породица
(73/233340)

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

ЖЕЉКА
ГВОЗДЕНОВИЋА
1972–2016.
Године ће пролазити,
али ми те нећемо никада заборавити.
Кумови: породица
ГРУЈИН
(2/232931)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 30. децембар 2016.
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2. јануара 2017. на Православном гробљу у Омољици дајемо десетогодишњи помен

У суботу, 31. децембра 2016, на Новом гробљу, у 10.50, даваћемо осмогодишњи помен нашем сину и брату Цалету

МИЛАНИ ЛАНИ ЈАНИЋИЈЕВИЋ
1980–2007.

Заувек са тобом тата СЛАВКО, мама ЗЛАТА
и сестра НИКОЛЕТА с породицом

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ

(76/233344)

26. VI 1993 – 31. XII 2008.
2. јануара 2017. навршава се десет тужних година откада нас је напустила наша Лана, наше сунце и понос

Вољени и добри као ти не умиру.
Они одлазе да буду анђели и са неба гледају нас.
Најлепше би било да си ту са нама.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.

МИЛАНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЛАНА
1980–2007.
Лано, време пролази, а ти ћеш увек бити у нашим срцима и мислима.
Твоји: бата ВЛАДА и тетка РАНКА
с породицама

Сестрић СТЕФАН, отац ЦАЛЕ, мама ОЉА
и сестре АЛЕКСАНДРА и САНЕЛА
(108/233396)

МИЛАНА
ЈАНИЋИЈЕВИЋ
Године пролазе, а бол и
туга не престају.
Деда РАТО и бака ЈЕЛА
(163/233463)

(122/233412)

8. јануара 2016. године, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашој драгој

Годину дана је прошло откако си нас напустила
а бол и туга остају заувек

Сећање на десетогодишњицу смрти

8. јануара навршава се
дванаест година откад
ниси с нама

МИЛАНЕ ЈАНИЋИЈЕВИЋ

ЈОВАНКИ ДОБРОСАВЉЕВИЋ
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоја деца: ТАЊА, ДЕСАНКА и РАДЕНКО
с породицама

Недостајеш нам.
ЈЕЛЕНА, ДЕЈАНА, ЦЕЦА, СЛАЂАНА и АНА

МИРЈАНА ПАВЛИЦА

(77/233245)

1948–2016.
У среду, 4. јануара 2017, у 11 сати, одржаћемо
годишњи помен на Старом православном гробљу
у Панчеву.
Сестра МИЛЕНА

2005–2017.

Помен драгим родитељима Розики и Веселину, одржаће се 2. јануара 2017, у 10 сати, на гробљу Котеж у Панчеву
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(56/233298)

Никада те неће
прежалити
твоји најмилији
(69/233330)

КАЛЕЗИЋ

(13/233200)

У уторак, 3. јануара
2017. навршава се четрдесет дана

ДРАГA ШУТА

2. јануара 2017. навршавају се четири године откако није с нама наш отац

НЕНАД ЗЕНГ

Волимо те и недостајеш
нам.
Твоји: ВАСИЛИЈЕ,
ДАНИЈЕЛА
и БРАНИСЛАВА

ВЕЛИМИР СТАНИШИЋ

(188/233507)

МАРИЈИ
РАГРОВИЋ
Ћерка ЛЕЛА
с породицом

Живео си честито и поштено, и таквог те се сећамо и памтимо.
Твоја деца: ЉУБО, СЛАВКО и ЦИЦА
с породицама
(86/ф-2141)

(173/233484)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ВЕСЕЛИН

РОЗИКА

2005–2017.
2016–2017.
Молимо се и верујемо да је Бог ваше душе уписао у „Књигу вечне љубави”, јер
вољени никада не умиру. У крв сте нам
се претворили и отворили срца Божанској спознаји.
Воле вас: ћерке ДАНКА и СЛОБОДАНКА,
унуке КОВИЉКА, МИЉАНА, НЕВЕНА и ТЕОДОРА, зетови МИЛОРАД и АЛЕКСАНДАР

БРАНИСЛАВ
РАДИВОЈЕВ
БАНЕ
3. I 1979 – 3. I 2017.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(109/233397)

(99/233378)

Сећање на

ЖИВКОВ

ЈОВАНКА

СЕЋАЊЕ

БРАНКА КРСТИЋА

ИВАН

31. XII 2013 – 31. XII 2016.
7. I 2002 – 7. I 2016.
Сваки дан Вас се сети и воли до неба ваша МАЦА с
породицом

2014–2017.
Твоји најмилији

(167/233478)

(81/223352)

3. јануара 2017. године навршавају се три године откако није с нама наш

НИКОЛА ТАЈДИЋ

из Омољице
I 1989 – I 2017.
Никада те нећемо заборавити.
Син МИЛЕ с породицом
(36/233264)

РАДЕ ВУКАШИНОВИЋ
Поносни смо на тебе.
ИВАНА и ВЕСНА
(22/233228)
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Петак, 30. децембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Година за годином... шест.

ПОМЕН

2. јануара 2017. године навршава се шест месеци од када ниси с
нама, душо моја

Сећање на вољеног тату, супруга, сина и брата

ВЕСЕЛИН
ТМУШИЋ

МАРКО КОСОВАЦ

СЛОБОДАНА СПАСИЋА
судије Врховног суда Србије
2010–2016.
Вољени наш Бобо, тешко је стегнути срце да не боли, душа да не
пати, сузе да не теку.
По добру те памтимо, с поносом помињемо и чувамо од заборава
– све је то љубав.
Твоји најмилији: ћерка НЕДА, супруга НАДИЦА, мама МИЛИЦА
и сестра ТАТЈАНА

2000–2017.

Време је лек. Не, Анђеле теткин. Моја рана није, нити ће да зацели. Сваки дан је све болнији., Много сам те жељна.
Твоји: тетка, ПЕРА и ИВАН
(35/233262)

Твоји: ДРАГА, ДРАГАН,
РАДИЦА, АЦА и ДАЦА
(33/233260)

7. јануара 2017. навршава се девет тужних
година откад ниси с нама

ПОМЕН

МОРАР

(41/23326

У среду, 4. јануара 2017. године, у 12 сати, обележићемо четрдестодневни помен на гробљу Котеж нашем драгом

ДУШАН СПАСЕНИЈА
2005–2016.

МОМИР НЕЂИЋ
РУЖИЦА
ЧОЈБАШИЋ
27. XII 1999 – 27. XII 2016.

ЈОВАНУ РАКИЋУ
Увек си био и остаћеш део нас.
Твоја супруга МИЛАНКА, ћерка ТАЊА, унуке
НИКОЛИНА и ЈОВАНА и зет НЕБОЈША
(34/233261)

Мојој мајци, најбољој
на свету.
Син МИКАИЛО,
ЈАСМИНА,
МАЈА и БОЛЕ

Нема речи које могу да искажу бол и тугу
за нашим сином, оцем, супругом, братом
и ујаком. Време пролази, а бол и туга се
све више и више гомилају. Без тебе ништа
више није као пре. Био си темељ и велики
ослонац за све нас.
Вечно ожалошћени: мајка ЈЕЛЕНА, отац
ВИДОЈЕ, супруга СЛАЂАНА са ћеркама
ТИЈАНОМ и ЈОВАНОМ и сестра САЊА
с породицом

2011–2016.

Радо вас се сећамо. Успомене брижно чувамо.
Хвала вам на свему...
С љубављу и поштовањем: син НЕГОСЛАВ,
ћерка ИВАНА, унук ДУШАН и снаја МИЛИЈАНА
(65/233325)

(38/233265)
(70/233333)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Петогодишњи
помен
вољеном куму

БРАНИСЛАВ
ПАНАЈОТОВИЋ
1948–2015.

5. јануара навршавају
се две године туге откад
ниси с нама. Никада те
нећемо прежалити.

МОМЧИЛУ
ЈАГОДИЋУ
29. XII 2011 – 29. XII 2016.
С поштовањем и љубављу чувамо успомену на
тебе.

Супруга ЈЕРИНА,
синови ЗОРАН
и ДРАГАН, снаја
ЈЕЛЕНА и унучићи

Кумови: ЖАРКО,
ЈЕЛЕНА и ТИЈАНА
с породицом и кума
КАТАРИНА

(39/233267

(45/233278)

1. јануара 2017. навршавају се три тужне године
откако ниси с нама

ПОМЕН

У суботу, 31. децембра 2016, у 11 сати, на Старом
гробљу дајемо четрдесетодневни помен нашем
драгом

МОМЧИЛО
ЈАГОДИЋ

МИОДРАГУ МИЛЕНКОВИЋУ
МИЛЕТУ

Заувек у нашим срцима.
Супруга ЉУБИЦА,
ћерка АНЕТА
с породицом
и АЛЕКСАНДРА

11. јануара 2017. навршава се година дана од
смрти наше вољене

Време полако пролази а
туга и бол за тобом су
све већи.

Твоји најмилији: ћерка,
родитељи и сестра
с породицом

Заувек наша супруга,
мама и нана

(83/233354)

(135/2334)

(37233265)

АНКА ЉОТИЋ

СЕЋАЊЕ

1936–2013.
Драга Анка, прођоше три године. Заборава нема и никада га неће бити.
Твој супруг МИЛИСАВ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ на наше драге родитеље

МИРКОВИЋ

ДАНИЦА
СТАНКОВИЋ
ДУШАНКЕ
РАМЊАНАЦ

Банатски Брестовац
2. I 2014 – 2. I 2017.

1963–2013.
Твоји: МАЦА, ЂОЛЕ,
САША и ЈЕЛЕНА

Твоји најмилији

С љубављу
и поштовањем
породица

(62/2333169

(120/233419)

(164/233475)

МИРА

ЂОРЂЕ

2000 – 8. I 2017.
Ви сте у нашим срцима.

2016 – 26. I 2017.
Син УРОШ и ћерка ВЕРА
(18/233218)

СЕЋАЊЕ
Она спава са очима изван сваког зла и са њом
спава њена лепота. Она
живи и доћи ће после
овог сна.

(75/233342)

(1232782)

ЗОРАН
ЈОСИМОВ
МУЈА

ЈАСНА
МИЛИВОЈЕВИЋ

С поштовањем драгом
сараднику и пријатељу
од Удружења
за „Надел”

3. I 2014 – 3. I 2017.
Рођена наша, знамо да
си ту и да пазиш на нас.
Чувамо те у својим срцима.
Породица

(74/233343

Десет година сећања

ЈОВАНКА
СТОЈНИЋ

ЉИЉАНКА
РАДАНОВИЋ
ЉИЉА

С тугом и поштовањем БОСА с породицом

(117/133417)

Три године туге, али
увек у нашим срцима

МИОДРАГ
МИЛЕНКОВИЋ
МИЛЕ

9. јануара навршавају се
две тужне године откако
није с нама

МИЛЕНКОВИЋ

ДУШАН

1991–2016.
Успомене не бледе.

9. јануара навршава се пет година откако није с нама

ЈОВАН РОДИЋ

СМИЉА
2006–2016.

МАРА
РАНКОВИЋ

Захвални син МИЋА

С поштовањем њени најмилији

(63/233316)

(50/233280)

2011–2017.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији
(176/233489)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 30. децембар 2016.

СЕЋАЊЕ
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СЕЋАЊЕ

на наше најмилије

ЂУРА ИНЂИН

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА
и МИЛАНА
2005–2017.
Пролази само време, празнина и туга остају.
Увек у мислима, никада незаборављени и вечно вољени!
Породица УЗУНОВИЋ
(15/233202)

2. I 2013.
Са успоменама живимо, у молитвама те
спомињемо... Из срца наших те не дамо.
Звезда си која нас прати...
Сјајиш – живиш са нама, и чекамо да нам
се вратиш...
Твоји најмилији: супруга ДЕСА, ћерка
МАЦА, зет ВАЊА, унук СТЕФАН и унука
НИКОЛИНА

СЕЋАЊЕ

(8/2331839

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1989–2016.
СЕЋАЊЕ

2. јануара 2017, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој баба
Лини

МАКСИМОВИЋ

Породица
(20/233224)

4. јануара 2017. године навршавају се три године од смрти моје миле

МЛАЂЕН

МАРКО МАРИЋ

СПАСЕНИЈА

ПАВЛИНКА НЕСТОРОВСКИ

2008–2017.
2012–2017.
Био је понос и привилегија имати вас за родитеље.
Почивајте у миру.

3. I 2010 – 3. I 2017.

Увек си била и заувек ћеш остати наш понос и
наша снага.

Недостајеш нам!

Ћерка МИЉА с породицом

Твоји најмилији

(4/233107)

(14/233201)

(30/233267)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 31. децембра 2016, у 11 сати, на Старом
православном гробљу, дајемо једногодишњи помен

БОРИШКА
ГУЛИЋ

ЉУБИЦИ РАДАНОВ БУБИ

10. I 2015 – 10. I 2017.

2015–2016.

СЕЋАЊЕ
2. јануара навршава се тридесет година да се
упокојила наша драга мајка

(54/233292)

Била си моја друга мајка, ослонац у свему и увек
узданица, и моја душа.
Недостајаћеш ми.
Заувек твоја МЛАДЕНКА
(19/232220)

7. јануара навршавају
се две године од смрти
нашег вољеног

СЕЋАЊЕ
Прошло је осам тужних
година откако није с нама наш вољени

ЉУБИЦА ЖУНИЋ
1932–1987.
Захвални синови ВЕЉКО
и ЈЕФТО с породицама

Супруг ПИШТА
с породицом
и кумовима

Твоји најмилији

БОЖАНЕ ПАНИЋ

(66/233325)

(51/233293)

Прошло је пет година
откако ниси с нама

Недостајеш и после пет дугих година

6. јануара 2017. године навршавају се две године откада није с нама вољени супруг, отац, деда
и прадеда

ЈОВАН РАДОВАНОВИЋ
2012–2017.
Заувек ћеш бити с нама.

ЈОВАН
РАДОВАНОВИЋ

ЗОРАН МИХАИЛОВИЋ

2012–2017.

С поштовањем супруга ЈОВАНКА, син ДУШАН,
ћерке СНЕЖАНА, ВЕСНА, ЉИЉАНА и БРАНКА,
унуке, унуци и праунуци

Ћерка МАЈА, зет АЛЕКСАНДАР
и унуке БОЈАНА и ЈОВАНА
(115/2334149

Твој син МАРЈАН

МИОДРАГА
КНЕЖЕВИЋА
ДРАГАНА
КНЕЗА

ДРАГАН
МИЛОЈЕВИЋ

Не постоје речи у које
бол може стати. Не постоје дани ни године које могу сећања на тебе
избрисати.
Твоји најмилији

1954–2008.
Недостајеш нам данас и
сутра ћеш опет, и дан
после, без престанка,
без паузе, без најмањег
предаха.
Недостајеш нам стално,
увек, поново.
Недостајеш превише.
Твоји најмилији

(7/233178)

(6/233170)

У тузи и болу прошло је
две године од смрти
нам драге

Четрдесетодневни помен драгом брату и сину

(143/233451)

(116/233415)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКОВИЋ

Годишњи помен оцу

Сећање на драге родитеље

КРАЊЦ

деди

ДРАГАНЕ
ИВКОВ ИЛИЋ
1950–2014.

МИЛКА ЗОРИЋ
31. XII 2001 – 31. XII 2016.
Породица
(59/233305

ИВАНУ

и
ДРАГОМИРУ
Од сина и унука НЕДЕЉКА и снаје ДАНИЈЕЛЕ
Вечно ћете бити у нашим срцима.

ХЕРБЕРТ
1911–1989.

ЕМА
1915–1993.
Синови с породицама
(9/233190)

Породице ИЛИЋ
и ДУБЉЕВИЋ
(12/232886)

МИРОСЛАВУ
ДИМИЋУ
25. I 1986.
из Глогоња
Ожалошћени отац
ЉУБИША, мајка СЛАВКА,
сестра СЛАЂАНА, зет
МАРИНЕЛ, бака САВКА
и остала родбина и
пријатељи
(5/233168
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ГОДИШЊИ ХОРОСКОП

Петак, 30. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

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

ОВАН (21. 3 – 20. 4)

БИК (21. 4 – 20. 5)

У 2017. години мораћете да доносите велике и радикалне
одлуке. Битно је да се од почетка године па све до марта одмах ухватите укоштац са сваким изазовом на који наиђете.
Већ на лето, под притиском ретроградног Сатурна и Јупитера, бићете приморани да направите важан избор. Губитак
или промена посла ће се показати као добро решење. Не залећите се превише у
сумњиве послове и немојте радити на
црно, јер ће све већ с јесени доћи на
наплату. Нећете остати без новца, али
га ипак пажљиво распоређујте. Овнове који су у вези очекују само добре ствари – брак
или пак принова у породици. Слободни Овнови могу у другом делу године упознати своју
сродну душу или бар довољно интересантну особу да пожеле да се скрасе. Крај године доноси многа побољшања и решења за нагомилане проблеме.
Ако занемаримо здравствене тегобе које већ имате, година
ће вам бити добра. Мањи проблеми с главобољама и несаницом трајаће до априла. Редовно одлазите код лекара.

За Бикове ће 2017. бити релативно
опуштајућа година, с мањим турбулентним периодима. Код вас је све до
пролећа некако успавано, а онда креће права акција.
Не трудите се да све држите под контролом,
само ћете се превише расплинути. Период од маја
до септембра је повољан за сређивање питања непокретности, али и бриге о старијим члановима породице. Савет је да
се не задужујете превише и да не трошите унапред. Јесењи
период је повољан за вас, јер ће вам донети више прихода
и могућност почињања неког приватног или додатног посла.
Љубавна ситуација је као клацкалица. Жене Бикови ће бити активније и доминантније на том пољу. Мањи проблеми
с млађим члановима породице на тренутке ће вас избацити
из колосека, али не схватајте ништа превише озбиљно. Слободни Бикови би могли да уплове у мирне љубавне воде.
Здравствено ћете бити неотпорни током зимских месеци.
Узимајте више витамина, контролишите жучну кесу и желудац и будите умерени у исхрани.

РАК (22. 6 – 22. 7)

ЛАВ (23. 7 – 22. 8)

Раковима ће 2017. година донети гомилу свега, и то одједном. Припремите се за акцију. Заборавите на своју емотивност, посебно када је о послу реч.
Уколико сте на функцији, током пролећа се можете наћи у
небраном грожђу којој год страни да се приклоните. Најбоље
би било да пролонгирате доношење одлука што дуже можете.
Летњи месеци и сам почетак јесени донеће вам комплетно
рашчишћавање ситуације. Зато одмор планирајте тек за јесен.
Период од септембра до краја године је у знаку повећања
прихода. Љубавни живот ће вам бити велика мотивација да
пребродите сваки проблем. Везе које су почеле
прошле године, могу бити крунисане браком или заједничким животом. Многи
Ракови ће због љубави променити место
живљења. Ако преживљавате брачну
кризу, може се десити да окончате заједнички живот и да упознате новог партнера.
Здравље би требало да вас служи током
целе године, али контролишите чешће шећер у крви, као и крвне судове. Превенција је најбитнија.

Лавови, година пред вама донеће вам решења проблема и
мотивацију да већ од фебруара кренете пуном паром напред.
Послове које сте започели од јесени до средине новембра
прошле године, успећете да финализујете до маја уз осетно повећање прихода. Срећа ће и ове године бити на вашој страни.
Ипак, будите опрезни у пословању са странцима. Ако
планирате сопствени бизнис, оставите то за
другу половину године. Искористите
лето да се мало одморите. Љубавни
живот ће вам бити мало динамичнији. Заузети Лавови могу нагло одлучити да прекину дугогодишње везе, док
ће се они слободни дати у озбиљна
освајања. Везе које отпочну до средине маја, већ током јесени биће крунисане браком или заједничким животом. За многе ствари у животу је ипак потребно двоје. Слушајте шта вам партнер говори, то ће скратити многе муке.
Здравље вам је солидно, само што ви једноставно не умете да живите без стреса. Контролишите крвни притисак.

ВАГА (23. 9 – 22. 10)
Сам почетак године биће обележен већим материјалним добицима и великим новинама на пољу
посла.
Ако будете довољно мудри и
стрпљиви, смеши вам се милион
повољних прилика. Средином године можете очекивати
велики пословни пројекат. Април и мај могу бити обележени путовањима у иностранство. Лето ћете искористити за
одмор, а с јесени крећете у акцију. Пружиће вам се прилика да решите своје стамбено питање куповином или наследством неке непокретности. Крај године ће бити бољи
од почетка. Поље љубави ће зато бити мало напетије. Сувише заузети сопственом пословном ангажованошћу, занемариваћете партнера. Ако сте у вези, будите толерантни
у фебруару, јуну и октобру. Уколико преживите ове кризе,
веза ће потрајати још дуго. Слободне Ваге ће имати пуно
удварача, али ништа трајније неће проистећи из тога.
Ваш константни проблем је уринарни тракт, па се пазите прехлада и инфекција.

ЈАРАЦ (22. 12 – 20. 1)
У наступајућој години ћете дефинитивно успети да освојите неколико врхова.
Отварају вам се поља многих послова, повећани финансијски приходи, понуда сарадње с новим и старим партнерима, а до априла је могуће и запослење. Током целе године радићете бар два посла у исто време. Већ почетком 2017. стоји вам могућност одласка у иностранство и пресељење, а како ћете
одлучити, то је на вама. Помоћ пријатеља ће бити велика
и безрезервна. Ако имате било какве правне проблеме,
март је месец када их коначно решавате. Поред свих препрека, успећете да се изборите за онога кога волите. С пролећа ће се појавити више особа заинтересованих за вас. До
краја године ћете започети заједнички живот и створити
своју мирну луку.
Много обавеза деловаће на вас стресно. Проблеми с
кичменим стубом, синусима и зубима. Одмор је за вас најбољи лек.

ШКОРПИЈА (23. 10 – 21. 11)
Ова, 2017. година доноси право олакшање за вас. Добићете нову прилику да урадите све што сте досад пропустили.
Већ од фебруара ћете почети да остварујете веће новчане
добитке, а март вам пружа прилику да склопите један веома битан уговор, који ће током дужег периода бити ваш
главни извор прихода. Најбољу сарадњу остварићете са
странцима, посебно ако то има везе с туризмом или трговином. Шкорпије које су у било каквом љубавно-партнерском
односу долазе до тачке када треба да рашчисте шта даље.
Не улазите у тајне, дупле везе, само ћете
беспотребно трошити енергију. Многе
Шкорпије ће, без обзира на статус, у другој половини године срести особу за
којом ће им срце брже закуцати. За
такве тренутке вреди живети.
Здравствено ћете се осећати релативно добро. Мањи проблеми с каротидама, венама на ногама и репродуктивним органима.

ВОДОЛИЈА (21. 1 – 18. 2)
Почетак 2017. године донеће вам
бројне обавезе, али и суочавање с
лажним пријатељима и с подметањима од стране пословних сарадника.
То ће вам само отворити нова врата
и пружити могућност да направите
радикалне промене у животу.
Крајем јануара или у фебруару решићете велики правни
проблем – нешто што вас мучи годинама. У исто време пружа
вам се прилика да промените место живљења. Половина године је повољна за ново запослење. Имаћете велику подршку
проверених, старих пријатеља и нових пословних сарадника. У
љубавном животу направићете велике промене. Веза или особа којом сте се заносили показаће се само као илузија. Од пролећа ваше срце ће почети брже да куца за особом с којом сте
дуго пријатељ. Будите упорни, биће то једна страсна и дуготрајна љубав. Како година буде одмицала, улазићете у све мирнији и стабилнији период. Многе Водолије ће и окончати своје
брачне везе или започети живот с неким пре окончања брака.
Здравствено стање ће вам бити релативно стабилно.

БЛИЗАНЦИ (21. 5 – 21. 6)
Ову, 2017. годину треба да искористите да коначно разрешите све имовинско-правне проблеме. Април вам је за то
најпогоднији месец.
Ако сте запослени, требало би да се потрудите да сачувате радно место, бар у периоду до марта, када ће ситуација
бити јако замршена и критична, посебно за Близанце прве
декаде. Остали представници знака, ако буду довољно мудри, могу очекивати напредовање у служби, запослење или
повећање прихода. У другој половини године уз помоћ пријатеља можете остварити велику финансијску добит, доћи до
сопственог стамбеног простора или неког наследства. Љубавно поље је шарено, пред вама је добра година. Они који
су већ засновали породице, максимално ће им се посветити. Слободни ће бити као лептири, али је
август месец када би многе могла да
погоди права Аморова стрела.
Здравље ће вас служити. Поведите рачуна о дисајним органима, а током зиме чувајте зглобове. Не претерујте с физичким активностима.

ДЕВИЦА (23. 8 – 22. 9)
Можете да одахнете, јер вам нова година доноси рашчишћавање на
скоро свим пољима. Неке промене
неће бити баш пријатне, поготово за
Девице друге декаде, али бар ћете
знати на чему сте и како даље.
Ако радите у државној фирми,
порудите се да држите језик за зубима. Девице које раде у приватном сектору проћи ће много боље. Уколико размишљате о томе да отпочнете неки приватан
посао, најбоље је да то буде партнерски. Неке Девице ће
добити могућност одласка у иностранство. Ако сте незапослени, шансе за посао су извесне већ у првој половини године. Односи у породици биће хармонични. Мање трзавице могу избити у јуну, августу и септембру. Некада је најбоље завршити приче које никуда не воде и дати себи шансу да почнете из почетка.
Здравствени проблеми ће бити везани за лош имуносистем, зубе и кичмени стуб.

СТРЕЛАЦ (22. 11 – 21. 12)
Сатурн је у вашем знаку до краја
2017. године. Имаћете прилику да сада урадите и научите
све оно што сте у животу пропустили.
Новчани приходи ће ићи
од великих до малих, а ако
будете довољно мудри, прву половину године ћете завршити финансијски стабилно. Мањи
период затишја биће од јуна до септембра, а потом поново
крећете пуном паром напред. Друга половина године вам
доноси разрешење правних проблема. На љубавном плану
оне везе које су праве и искрене издржаће испит времена
и догађаја. Много ћете преиспитивати себе и своје жеље,
враћаћете се мислима у прошлост. Оно што треба да оде,
најбоље је пустити на време. Крајем године ће везе које отпочну у првој половини и оне које преживе испите, бити
крунисане браком или заједничким животом и потомством.
Радите на свом имуносистему. Све ће вас болети, умараћете се, али конкретно неће вам бити ништа.

РИБЕ (19. 2 – 20. 3)
У 2017. години почећете да размишљате о својим потребама, жељама и сновима. На опште изненађење свих око
вас, постаћете много одлучнији и захтевнији.
Тај ваш велики рез даће прве резултате већ почетком
пролећа. Поред свог основног посла и сталног извора
прихода, почећете више да сарађујете с новим партнерима. Рашчистићете све имовинско-правне послове, а до
септембра и гомилу својих дуговања. Сам крај године донеће вам сарадњу са странцима у једном потпуно новом
послу. У љубави ће најбоље проћи Рибе које су у браку –
то ће им пружити неопходну стабилност за акције које ће
предузимати на пољу посла. Многе Рибе ће се одлучити
да прошире своју породицу. Оне слободне ће имати неколико романси.
Лето је њихово време, а особу
свог живота могу упознати крајем године.
Здравље вам је на завидном
нивоу. Водите рачуна о телесној
тежини.
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Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
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Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање”
(централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
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Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . . .011/3370-031,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . 318-958
Комунална полиција . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948;
СМС: 065/866-25-00

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

Добили близанце – синове
7. децембра: Уроша и Филипа – Марина и Сава Дмитров.

Добили ћерку
4. децембра: Леу – Андреа и Ендре Секељ; 5. децембра: Мину – Снежана и Енис Кучевић, Лауру – Љиља и Данијел Бањаш; 6. децембра: Луцију – Ружица и Кристијан Малица; 7. децембра:
Сару – Александра и Милан Томка, Зару – Ивана и Миленко Пантовић, Алексију – Драгана Богданов и Ненад Живић; 8. децембра: Анђелу – Јелена Мијатовић Гроздановски и Жељко Гроздановски, Ирис – Милица и Стефан Словак; 9. децембра: Ђурђу – Јелена Шуковић Штрбан и Милош Штрбан, Марију – Данијела и Никола Ивановић, Милу – Јована и Младен Илин, Лану – Марија Дурковић и Ратко Рајачић; 10. децембра: Анастасију – Александра Зајевски Петковски и
Александар Петковски, Кристину – Татјана и Дејан Кирти; 11. децембра: Даницу – Јасмина и Филип Рунић, Лану – Сара и Ђорђе Штефља; 12. децембра: Лену – Александра и Јовица Џинић; 13.
децембра: Софију – Драгана и Александар Чебзан; 14. децембра: Tијану – Кристина и Дејан Ђукић; 15. децембра: Илијану – Санела и Жељко Јанков, Мину – Сања и Никола Чикош.

Добили сина
17. новембра: Видака – Радмила Петковић и Милан Ђорђевић; 22. новембра: Мухамеда – Лејла
Ауида и Абуџела Рауни; 5. децембра: Константина – Александра и Мирослав Пешић; 6. децембра:
Младена – Тања и Радован Лујанов, Петра – Николина и Дарко Лубарда, Оскара – Моника и Карољ
Мрављов, Павла – Александра и Бојан Стошић, Матију – Драгана Савић Васовић и Миливоје Васовић, Андреја – Драгана Мачкић и Јон Татар; 7. децембра: Војина – Миљана и Вељан Илијевски,
Илију – Маријана и Комнен Дука, Уроша – Јасмина и Алекса Миленковић, Андреја – Ана и Александар Јокић; 9. децембра: Луку – Милена и Дарко Вељовић, Луку – Катарина и Лазар Затуровски; 11.
децембра: Виктора – Весна Миливојевић Бечеи и Атила Бечеи; 12. децембра: Луку – Маја и Мирко Николић, Николу – Дијана и Душан Вујковић, Филипа – Јелена и Душан Савић, Андрију – Далиборка и Давор Милићевић, Димитрија – Душица и Александар Марков; 15. децембра: Богдана –
Слађана и Ненад Ратић; 17. децембра: Стефана – Данијела и Жарко Јовановски.

ВЕНЧАНИ
10. децембра: Александра Малијар и Влада Трајановић, Марина Гавриловић и Срђан Тадић, Наташа Дамјанов и Милош Милосављевић; 15. децембра: Бранка Иковић и Жељко Радојчић, Бојана Ћубић и Иван Митрески, Далиборка Вукотић Костић и Иван Илић, Милена Малбаша и Роберт
Милуновић; 17. децембра: Маријана Бебек и Борис Тасковић, Хрисантула Басану и Мирослав Шујдовић; 18. децембра: Татјана Томић и Мирослав Тулић, Тијана Хакер и Коста Бједов, Драгана
Угриновски и Никола Каначки; 22. децембра: Кристина Живанов и Богдан Васиљевић, Фатиме
Мућај и Аљуш Паралангај, Тијана Јанковић и Горан Обрадинов.

УМРЛИ
4. децембра: Драгутин Савић (1999); 8. децембра: Драгутин Јовић (1954); 9. децембра: Светислав Станковић (1944), Надежда Стаменковић (1935), Јан Коларик (1933), Маргита Сабо (1929),
Томислав Поповић (1942), Бобан Величковић (1961), Васа Суботић (1927), Миленко Увалин (1959),
Јан Ђуга (1945); 10. децембра: Лукреција Ердељан (1945), Милосава Будимлић (1933), Чедо Богојевић (1938); 11. децембра: Љиљана Гајда, Марија Грмуша (1930), Коста Башарагин (1951), Душан Грујић (1955); 12. децембра: Јово Бубњевић (1943), Станка Ракић (1946), Вујица Стошић
(1931); 13. децембра: Ненад Несторовић (1948), Мирослава Вера Рац (1934), Даница Момчиловић (1932); 14. децембра: Љубомир Миленковски (1935), Косара Зубовић (1934), Миодраг Радојевић (1928), Станимир Рамњанац (1993), Ержебет Миклош (1927), Радољуб Глишић (1959); 15.
децембра: Елена Трајковски (1933), Олга Панић (1939), 16. децембра: Данило Цветковић (1933),
Петар Веселић (1948), Мирко Стричевић (1936), Софија Цетиња (1934), Љубица Росић (1939), Сретенка Миланков (1949), Муја Муађер (1951), Ђура Коларов (1940), Љубица Петровић (1935); 17. децембра: Ержебет Тежер (1955), Васа Субић (1945), Даринка Секешан (1942), Виорика Марковићан
(1936), Бранко Здравковић (1942); 18. децембра: Томислав Миљатовић (1950), Обрад Веса (1940),
Желимир Крушка (1946); 19. децембра: Станча Станојковић (1932), Анђелија Стаменовић (1950),
Митре Милевски (1955), Ранко Грубач (1956); 20. децембра: Даница Смиљковић (1931), Евица
Смиљанић (1925), Ратомир Стефановић (1944), Слободан Зотовић (1929), Милан Остојић (1941); 21.
децембра: Миља Шерер (1928), Нада Балан (1929), Саво Бјелетић (1950), Добрила Васић (1955),
Стојан Јеврић (1936), Тома Киш (1958); 22. децембра: Радосав Јелисавчић (1937).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић
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ваздуха у
плућа
Ерстед

успорили сте, па вам поједине
ствари измичу контроли. Чувајте
документа, пажљиво возите. Немојте одустајати на прву. Посветите се партнеру, направите неку
малу лудост. Слободни, не улећите пребрзо у нову везу.

Окренути сте себи и својим
плановима. Поставили сте себи
високе циљеве и храбро идете ка
њима. Опустите се у кругу породице, с партнером, пријатељима.
Дајте себи слободу да будете све
што пожелите. Могућа прехлада
неће вас спречити да уживате.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Страствени сте, импулсивни,
имате потребу да угодите себи. Све
што сте одлагали, био то пут или
непријатан разговор, мораћете да
обавите. Чувајте своје ствари, не
улазите у конфликте са сарадницима. Могуће су јутарње главобоље и
мањи стомачни проблеми.

Пуни сте идеја и радног елана.
Ипак, мало успорите. То што неке
ствари пожурујете, не значи да ће се
оне и реализовати. Све у своје време. Помало сте романтични, сетни,
спремни да полетите на крилима
љубави, без обзира на то да ли сте
у вези или сте слободни. Уживајте.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Понекад стварно знате да будете
незасити. Трошите и оно што немате, а предстоје вам непланирани издаци. Не знате тачно ни шта
ни где, али ни с ким бисте били.
Останите код куће и пробајте да
средите мисли. Заузети проводе
лепе тренутке с партнером.

Изненадни новчани добици ће
само поправити ваше расположење. Приуштите себи оно што желите, макар то била нека крупна скупа ствар. Уморни сте од пословних
обавеза и осећате да вам је потребна пауза. Позовите пријатеље,
направите журку, скитајте...

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ове недеље ћете се бавити про-

Чини вам се да се не померате

шлошћу и наћи ћете снаге да то
напокон стварно остане прошлост.
Поново ће бити актуелна сарадња
са старим партнерима. Будите
флексибилни и склопићете више
него добар посао. Уносите више
витамина и једите редовније.

с једног места, али све иде по
плану. Мање причајте, нису сви
људи искрени. Кријте своје идеје, да се други не окористе. Није
баш најбоље време за рашчишћавање љубавних заврзлама.
Пустите, решиће се само.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Поправите или завршите однос

Трудите се да покажете свима и

с партнером, само не одржавајте
ватру без пламена. Пуно обавеза, путовања и нових послова који ће искрснути, али и планова
које ћете морати да одложите.
Напетост попушта крајем седмице у веселом друштву.

себи да можете решити све постављене задатке. Пазите шта потписујете, ваши сарадници су неискрени. Непланирани трошкови. Осећате велику нежност према особи која вам је близак пријатељ. Пробајте, волите, неће вас то убити.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Хвата вас празнична еуфорија,
а ту су и напетост у вези с партнером и појава нове особе у вашем животу. Мањи неспоразуми
с колегама решаваће се у ходу.
Поведите мало више рачуна о
својим жељама и о свом здрављу.

Напета недеља на пословном
плану. Колико год да сте у праву,
не реагујте исхитрено у разговору са сарадницима, јер ћете наићи на тихи бојкот. Избегавајте
авантуре и почињање нових веза. Ако сте заузети, посветите се
потпуно свом партнеру.

Нерационално
потрошити

1

2

3

4

Немачки
писац
(Томас)
Радник у
руднику

2
3

Град у
Либији
Мала нога
Марљивост
Научна
установа
(скр.)

Покрајина у
Шпанији

4
Слогови: А, БА, БА, БРА, ДЕ, ЗА, ЗА, ЈА, ЈА, НА, НА, ЊЕ, РА, РА, ТИ, ТИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. напредовање болесног стања (мед.), 2.
бројањем утврђивати број нечега, 3. врста чоколадне бомбоне, 4. уништавање.

АНАГРАМ
ЦЕНЗУРА ИЛИ НЕ?
Име глумице Жирардо
Именица
(скр.)

Дотицање
(мн.)
Музичка
нота

Име
глумице
Фароу

Израз у
преферансу

Место код
Трстеника

ПИСАЦ
СА СЛИКЕ
Амерички
глумац
(Џемс)

Планински
венац у
Европи

Предлог
уз локатив

Предлог

Акт, дело
Складиште
робе

Обожавана
особа

Трећи
вокал

Некако сте упали у колотечину,

1

Индустријска биљка

ДОБИО
„НАГРАДУ Врста речне Име глумца
Врста
Марвина
зглавкара
ГРАДА
рибе
ПАНЧЕВА”

(23. 9 – 22. 10)

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4
Ништа
(турц.)

Разврставати у
класе

Филм
Костаса
Гавраса

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Навођење
туђих речи

Пријатељи
(лат.)

ДОДИЈАСМО, БАЛЕ!
РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: препарат, детелина, оператор, Саламина, критичар, канонада. Анаграм: слобода медија. Стиховни
анаграми: (1) надничар, (2) тропикал. Скандинавка: класирати,
лан, чин, с, идол, Сирт, З, Ман, мар, Арагонија, Алпи, Вуле Журић,
Миа, додири, Ани, у, удисај, цитат, реконтра, амици. Укрштени слогови 4 х 4: анабаза, набрајати, бајадера, затирање.

ДОБИТНИК
Прекри„АНДРИвеност
ЋЕВЕ
поледицом
НАГРАДЕ”

Ован
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ФОТО-РЕПОРТАЖA

Петак, 30. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

У ТОКУ ШЕСТИ „НОВОГОДИШЊИ БАЗАР”

И ПАНЧЕВО ЗАМИРИСАЛО НА ПРЕТПРАЗНИЧНУ ЕВРОПУ
Шести „Новогодишњи базар”
почео је на најбољи начин: на
платоу испред Градске управе,
испод луксузног белог шатора
с грејним телима на гас, близу
двеста излагача нудило је разне
рукотворине, а још од јутарњих сати много радозналих
очију посматрало је начичкане штандове на којима се могло видети све што душа може
да заиште...
Тако између 28. и 30. децембра Панчево бар у неком погледу личи на многе европске
градове који одавно практикују овакав вид обележавања Нове године.
Свакако један од лепших
начина да човек осети топлину претпразничног духа и у
макар мало позитивнијем расположењу урони у дугоочекивани предах...
У правој новогодишњој атмосфери у среду, 28. децембра,
уз суптилну староградску музику с разгласа и миомирисе
разноликих ђаконија, у шатору испред Градске управе, за
овдашње прилике неуобичајено насмејани људи разгледали
су све оно што су вредне и
умешне руке приредиле током
одлазеће године.
А нема чега нема – од разних украшених тегли, кутија
урађених у техници декупаж,
преко пита купусара, домаћих
кифлица и торти свих „сорти”,
до меда, домаћег рена и производа од ароније.
Све је практично почело с
радионицом за прављење новогодишњих украса у Градској
управи коју је водио Емил
Сфера, а манифестацију је у
велелепном шатору свечано
отворио градоначелник Саша
Павлов.
Од „Љубимаца” до трешања
На самом улазу у велики бели
шатор налази се кавез у којем
се мешкоље преслатки малецни мешанци. Одмах је јасно да
је реч о новој акцији Друштва
пријатеља животиња „Љубимци”, чији председник Иван Курајов каже да, поред тога што

нео домаће кобасице и сланину која је препознатљиви адут,
и то не само његов већ и целог
села. На гурманима примамљивом штанду, прошараном
разним сухомеснатим „шпецијама”, налази се суграђанин
и колега Никола Дотлић. Он је
четврти пут на базару, исто
као Драган Лечић. Сагласни
су да је роба изванредна, а
услови одлични.
Оливера Абрамовић продаје
интересантне новогодишње украсе по цени од триста до хиљаду
динара, за чију израду често
утроши и више сати. Љиљана
Николић нуди сувенире израђене у техници декупаж, попут новогодишњих кутија и ваза, и све
то за двеста-триста динара. Она

КОД КУ ЋЕ ЈЕ НАЈ БО ЉЕ
Већина саговорника навела је да ће нову годину сачекати у
кругу породице. Има и оних као што је Славица, која би, уколико на базару „намлати” паре, некуд отпутовала.
Ката, заједно с мужем, планира пиџама парти; Пери је
жена у Минхену са унуком, па ће се прикључити неким пријатељима, а и Марина ће најлуђу ноћ провести у окружењу
драгих лица. Исто важи и за Александру, која за репризу
увек некуд оде, јер је, како каже, тада бољи провод, зато
што је за дочек некако увек уштогљено.
Андреј ће с друштвом направити журку у кућној атмосфери. Драган је „свеже” венчан, па ће са супругом у Скадарлију на романтичан провод.
Има и оних попут Ивана који не хају за Нову годину...
поклањају животиње, чланови
те организације прикупљају и
храну за животиње у азилу, али
и за оне на улици.
Недалеко одатле је Лазар
Вуковић, вишеструки освајач
награда на „Сланинијади”.
Овај Качаревац је на базар из-

каже да рад није могуће наплатити, али то јој не смета превише будући да има вишка времена, јер је пензионерка. Понекад
јој је чак и жао кад омиљене сувенире мора да прода.
Слободан Опачић, чији је
хоби моделарство, прави је

уметник када је реч о обради
дрвета. И то од првокласних
трешњи, старих четврт века,
које су некада красиле његово
двориште. Прави разне тацне,
послужавнике, креветиће и
друге ручне радове, а у око посебно упада кућица за кључеве. Све то ради у садејству са
четири унука. Један од њих,
Андреј, помаже деди у продаји. Овај деветнаестогодишњак
је, иначе, возач авиона „утва”,
који је узгред и његов „вршњак”.
Тамара Младеновић, студенткиња, ради декупаж две и
по године. Процес израде је
веома захтеван, па су јој за једну украсну кутију неопходна
два до три дана, а каже да љу-

ди најбоље реагују на рустичан изглед. Њена колегиница
Маја Кирић додаје да се муштерије углавном „хватају” за
новогодишње мотиве.
Заједно с Наташом Дејанов
и Иваном Шајић на штанду с

накитом је Тијана Средојевић,
која прави прстење за украсне
салвете и помаже сестри око
израде.
Затварање је „тек” у петак
Ката Јовановски је однедавно
на бироу за незапослене и док
чека услов за пензију, ручним
радом скраћује време и понешто заради. С њом је Клара,
бивша колегиница из „Панчевца”, а продају (и то солидно) шалове, капе, џемпере,
као и минђуше, ланчиће и наушнице од рециклираног материјала.
Марија Лукач нуди кутије
од картона и папира, као и оне
у техници декупаж. Њена
партнерка на тезги Славица
Векић каже да је израда тих
производа веома комплексна
и да процес траје, заједно са
сушењем, око пет дана.
Одмах покрај њих, међу
бројним наруквицама и огрлицама, нашла се и тринаестогодишња Теодора Остојин,
која је желела да „остатку света” покаже шта је све научила
и направила за годину дана,
откад се бави овим хобијем.
Марина Јосић, наставник у
медицинској школи, справља
украсне али веома укусне медењаке, који се, наравно, посебно свиђају малишанима.
Нису ни скупи – коштају свега
50 динара.
Јован Пејчев из Старчева од
почетка је на базару; продаје
штрудле с маком, орасима и
вишњама, а меси их његова
жена. И његов суграђанин пчелар Пера Шиц је свих шест пута излагао и не спори да је са-

да много боље него онда када
се у снегу смрзавао испред музеја. Признаје да му сама продаја и није приоритет, већ промоција производа, који је цертификовао пчеларски савез.
Драган Фишћаг нуди тегле с
реном у облику маринаде и
намаза. И то без икаквих адитива. Одлични су за инхалацију, иако „дижу скалп” и „изувају из ципела”.
Александра Станојевић, студенткиња, продаје ручно рађену козметику, глицеринске сапуне, соли за купање, чврсте
лосионе за тело, чиме се бави
годину и по дана и резултати
су задовољавајући. Зорица Љубичић из качаревачког удружења жена навела је да су она
и суграђанке за ову фешту
припремиле традиционалну
домаћу храну – од пита до колача. Славица Штимчевић је
изнела производе од ароније –
сокове, сирће, бобице и вино,
којим се посетиоци највише
одушевљавају.
А међу бројним љубитељима оваквих догађаја је Јелена
Колар из Панчева. Она редовно обилази етнобазар и сличне
манифестације, а овог пута је
пробала качаревачке кобасице
и планира да купи неку рукотворину како би своје најбли-

же обрадовала пред Нову годину. Љиљана Матић каже да
би, када би имала више пара,
све покуповала. Засад је пазарила неколико кутија и послужавника, што може користити
за разне намене.
Стога, за све који би да осете чари „Новогодишњег базара” важна информација –
отворен је до петка, 30. децембра, до 19 сати, а за последњи

дан је планирана и томбола на
којој ће учествовати купци по
избору продаваца.
Никад се не зна када ће неког срећа погледати...
Ј. Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Чупко
Прелеп псић, стар око шест месеци, пронађен је на улици у врло
лошем стању. Након одласка код
ветеринара прошао је период
опоравка и сада је у сасвим добром стању. Штавише, у потпуности му се вратило расположење и
стално је оран за игру.
Нажалост, не може да остане у
дому људи који су га спасли због
тога што они већ имају кућне љубимце, па тражи одговорне
власнике. За све информације позовите 063/324-959.

ГРАД СВИ МА ДАО ПРИ ЛИ КУ
И овај „Новогодишњи базар” финансирао је Град, са 690.000
динара, организацијски га је подржао Дом омладине, а логистички су помагала предузећа „Зеленило”, Дирекција за
изградњу и уређење Панчева, „Хигијена” и АТП. Координаторка Гордана Ћирић истакла је да је ове године драстично
порасло интересовање за трећину, односно укупно сто деведесет излагача, па шатор има више места и грејних тела.
– Желели смо да манифестација не буде само место за дружење, већ и да добије привредни значај, окупи предузетнике и промовише њихове производе. Као и да грађани могу
да купе карактеристичне производе и на једном месту виде
старе занате, удружења, установе и оно што раде креативни
појединци. Свако ко има нешто да понуди, добио је прилику;
критеријуми су били да имају ручно прављене производе и
буду с територије града. Они који раде с храном и пићем,
имају санитарне књижице – навела је Гордана Ћирић.

Жућко и
Бели
Два другара из петних жила покушавају да на улици
прегурају зиму. Жућко је
минијатурни мешанац,
стар око две године, права
је душа од пса и велики
пријатељ мачака и деце.
Његов „ортак” Бели мајстор је за преживљавање, али би
овог пута заиста желео да пронађе неки дом у којем би се
згрејао и не би стрепео за свој мали живот.
За обе животиње обезбеђена је бесплатна стерилизација, а
контакт-телефон је 063/723-96-87.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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„ПАНЧЕВАЦ” НА ЛИЦУ МЕСТА – РУКОМЕТНО ФИНАЛЕ КУПА ВОЈВОДИНЕ

ОСВОЈИЛИ СУ СВЕ...
Спортско Панчево има чиме
да се поноси. У недавно одржаном финалу Купа Војводине за рукометаше и рукометашице обе екипе из нашега града освојиле су победничке пехаре. И не само то. На обале
Тамиша стигла су и појединачна признања. Девојке из
ЖРК-а Панчево и момци из
Динама још једном су показали како се бори за боје свог
клуба и града. Свака част!
Најпре су на паркет бечејске
хале спортова „Ђорђе Предин
Баџа” истрчале девојке. У борбу за велики трофеј најмасовнијег такмичења у Војводини
ушле су рукометашице Панчева и Кикинде, које су важиле и
за апсолутног фаворита... Али
нису тако мислиле и Цеца Ничевски и њене другарице. Девојке које предводи тренер
Марко Крстић надиграле су
фаворита у свим елементима
рукометне игре и заслужено
освојиле велики пехар: Панчево–Кикинда 21:11.
Тим из нашега града предводила је феноменална Сања
Павловић. Популарна Цака је

Фотографије: Владимир Ђурђевић
Невена Џелајлија (један), Магдалена Живојнов, Ивана Танелов (један), Невена Станишковић (један), Тамара Бернардић,

У му шкој кон ку рен ци ји
Динамо је победио екипу Лаво ва из Бач ке Па лан ке с
38:22. Око 1.800 гледалаца у

улогу фаворита. Бранко Радановић и његови другови су већ
у првом делу меча постигли
двадесет голова, па је победник тада могао да се наслути.
Радуле Радуловић је још
једном био фантастичан на
голу Динама, а после његових
бравура, као по правилу, следиле су брзе контре саиграча
и лопте у мрежи Бачкопаланчана. Најбољи актер финала
био је Милош Баруџић. Оно
што завређује посебну пажњу,
јесте податак да је Иван Петковић у другом полувремену
шансу да играју и осете драж
тако значајне утакмице, дао
свим момцима. Млади играчи су је ис користили на најбољи на чин и у потпуно сти
по ка за ли да за ру ко мет ну

бриљирала на голу свог тима.
Нападаче Кикинде је доводила
до очаја, одбранила је и два
седмерца и небројено много
„зицера”, а успела је да постигне и један погодак! Због тога је
проглашена за најбољег голмана, али и за најбољег играча
финалне утакмице. Браво!
Фантастичне су биле и Маја
Радојчин (пет голова), Светлана
Ничевски (четири), Александра
Милошевић и Марија Милићевић (по три гола), али похвале
заслужују и све остале девојке
које су биле у протоколу финала:
Јелена Цветковић (један), Андреа
Бернардић, Јована Рикановић,

Александра Филиповски и Ивана Новаков (један гол).
Најефикаснија играчица финала Купа Војводине била је
Маја Радојчин, која је пет пута
била прецизна.

Страну припремио

Александар
Живковић

наравно, легендарни капитен
– Бранко Радановић.
Бечеј је тог 15. децембра био
Панчево у малом. Рукометаши
Динама су трећи пут освојили
трофеј Купа Војводине, а победом над Кикиндом у спортску
историју су се уписале и рукометашице Панчева. Пуне торбе
трофеја кренуле су на обале Тамиша. Али прво је ваљало прославити сјајне тријумфе. Како?
Па, опуштено, уз осмех, пићенце, музику и колце, наравно.

Бечеју уживало је у сјајној рукометној представи.
Момци које предводи тренер Иван Петковић су максимално озбиљно приступили
овом мечу, па су оправдали
будућност нашега града не
треба бринути.
Рукометни клуб Динамо заслужује једно велико: браво!
Трећепласирани тим у елити,
освајач Купа Војводине, клуб с
визијом... С тренерима Петковићем и Белићем, али и свим
осталим људима у клубу,
истинску вредност чине: Радуловић, Жујовић, Ивошевић,
Дистол, Радоњић, Буњевчевић,
Комланов, Стојановић, Бандука, Славуљица, Баруџић, браћа
Радовановић, Шапоњић, Терзић, Панић, Крстевски, Јандрић, Гаћиновић, Дошен и,
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РЕВИЈА РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ

ЈОШ ЈЕДАН ТРИЈУМФ ПАНЧЕВАЧКЕ КОШАРКЕ

СУПЕР ДЕВОЈЧИЦЕ ПАНЧЕВАЧКЕ

ТАМИШ – СТВАРНО НАЈБОЉИ

Спортски центар „Ђачко игралиште” у Новом Саду недавно
је био место на коме су се окупиле мале ритмичарке из целе
Војводине. На ревији ритмичке гимнастике своје умеће је
приказало више од 100 такмичарки.

Савез за школски спорт
Војводине организовао је ово
надметање у оквиру пројеката Покрајинског секретаријата за спорт и омладину
„Школски спорт плус” и
„Афирмација школског спорта у Војводини”.
Екипа школе „Исидора Секулић” освојила је друго место у конкуренцији ученица
трећих и четвртих разреда, а
наступиле су: Јована Будалић, Милица Давидовић, Софија Алвазан и Милица Брајић.
У појединачном надметању у конкуренцији гимнастичарки из трећих и четвртих
разреда бронзано одличје је
заслужила Јована Будалић, а

одличје истог сјаја припало је
и Емилији Додић из ОШ
„Стевица Јовановић”, али у
групи девојчица из петих и
шестих разреда.
Учествовале су и девојчице
из основних школа „Васа
Живковић”, „Мирослав Ан-

тић”, „Братство–јединство”,
„Свети Сава” и „Жарко Зрењанин” из Качарева.

Најуспешнији клуб у
Војводини
Уторак, 27. децембар, место –
свечана сала новосадског
„Спенса”, повод – коктел Кошаркашког савеза Војводине и
додела признања најбољим
клубовима, тренерима и играчима у 2016. години.
А ко је најбољи? Кошаркашки клуб Тамиш! Био је то
још један, можда и највећи
тријумф клуба из нашега града. Заиста, година којој бројимо последње сате, била је за
памћење, за спортске анале,
када је КК Тамиш у питању.
Панчевци су играли у Суперлиги (другу годину заредом), а
оно што је још битније, били
су једини покрајински представник у елити. Заједно са чачанским Борцем, ФМП-ом,
Константином из Ниша, Мегом, Црвеном звездом, Партизаном и Металцем.
КК Тамиш је најбољи кошаркашки клуб у Војводини,
а велико признање стигло је
као последица континуираног, ква ли тет ног ра да на
свим пољима и у свим сегментима једног спортског колектива. И то није све. Најбољи тре нер у Вој во ди ни у
2016. години је Бојан Јовичић, а најуспешнији играч је
капитен Тамиша Никола Симић. Свака част!
Лауреатима су награде уручили Дарко Каран, председник КСВ-а, и Бранко Лозанов,
генерални секретар. Присутне
је поздравио и Игор Ракочевић, потпредседник Кошаркашког савеза Србије, који је био
гост на овој свечаности.

СОКОЛСКО ДРУШТВО ПАНЧЕВО

може и зна, што и јесте главна идеја соколства.
У фискултурној сали ЕТШ
„Никола Тесла” у нашем граду, 22. децембра, свим вежбачицама које су редовно тренирале и представљале друштво,
подељене су плакете за дугогодишњу успешну сарадњу и
за резултате постигнуте у
спортској гимнастици.
Признања су заслужиле:
Јелена Стојановић, Данијела
Алајица, Наталија Мијатовић, Александра Крстић, Сара Стамболија, Софија Миладиновић, Јелена и Милица
Дангубић, Невена Јакшић и
Катарина Радовановић.

Велики је ово тријумф не
само КК-а Тамиш већ и целокупног панчевачког спорта.
Јер, бити бољи од новосадске
Војводине, суботичког Спартака или Вршца, сигурно није
мала ствар. Такође, Тамиш, па
самим тим и град Панчево,
надвисили су и такве кошаркашке центре као што су Зрењанин, Врбас или Кикинда...
– За нама је заиста сјајна година. Када то кажем, не мислим само на играње у Суперлиги и на тренутне резултате у
Кошаркашкој лиги Србије. Посебно сам поносан на поновно
подизање и развој женске кошарке, као и на наше млађе
категорије које су играле на завршним турнирима лига Војводине – истакао је први човек
КК-а Тамиш Дарко Јовичић.

Добрих резултата нема без
добрих тренера. Сениорским
погоном Кошаркашког клуба
Тамиш већ неколико сезона
успешно кормилари један од

С МЕ ТАЛ ЦЕМ У ПО НЕ ДЕ ЉАК, 9. ЈА НУ А РА
Наставак првенствене трке у КЛС-у заказан је већ за почетак нове године.
У понедељак, 9. јануара, Тамиш дочекује Металац из Ваљева. Утакмица се игра у Хали спортова на Стрелишту, од
18.30.
најбољих младих стручњака у
нашој земљи. Човек који живи
кошарку. Зато и јесте најуспешнији. Бојан Јовичић је најбољи кошаркашки тренер у Војводини у години на измаку, и

постављено на своје место,
они ће доћи. И долазе. Зато је
Тамиш многима узор. Зато га
цене и поштују сви који нешто значе у војвођанској и
српској кошарци.

ИЗА ОДБОЈКЕ 013 ДОБРА ПОЛУСЕЗОНА

ПРИЗНАЊА ЗА ГИМНАСТИЧАРКЕ

Пре пет година, тачније 2011,
Соколско друштво Панчево
обележило је један век од свог
оснивања, а у децембру ове
године навршила се деценија
од обнављања друштва.
Током месеца је презентован фото и видео материјал
са соколских сусрета, манифестација, јавних часова и
припрема на којима су учествовали наши суграђани и
суграђанке. Организовани су
и заједнички тренинзи бивших вежбачица са садашњим,
у групним партерним вежбама, али и на гимнастичким
справама. Притом је свака
учесница показала колико

Дарко Јовичић, Никола Симић и Бојан Јовичић

то баш онда када му је конкуренција била, најблаже речено, жестока. Да се присетимо
само да су у покрајинским
клубовима радили и такви
тренерски асови као што су
Душан Алимпијевић, Милан
Гуровић или Владимир Ђокић...
А шта рећи за капитена Николу Симића... Популарни
Симке је скроз сазрео, носилац
је игре у Тамишу, а већ трећу
годину носи дрес клуба из нашега града. И породица му се
преселила у Панчево, па слободно можемо рећи да је капитен постао Панчевац! Признање за најбољег кошаркаша у
Војводини отишло је у праве
руке. Браво!
Квалитет је изашао на видело. Велики труд је награђен. Кошаркашки клуб Тамиш је озбиљан спортски систем, целина у којој и најмања карика функционише беспрекорно. То је једини пут до
успеха, само тако се може у
будућност. Нису увек резултати најважнији. Када је све

ЗИМОВАЊЕ НА КОТИ ЧЕТИРИ
Одбојка 013 је у суботу, 24. децембра, одиграла последњи
меч ове године у Другој лиги
„Север”. Девојке које предводи тренер Иван Крговић су у
Новом Саду изгубиле од истоименог домаћина с 3:1, али ни
тај пораз није могао покварити сјајан утисак који су играчице Одбојке 013 оставиле ове
јесени.
Девојке су, и поред здравствених проблема који су током недеље десетковали тим,
дале све од себе и озбиљно
схватиле да је сваки поен битан. Управо због тога заузимају четврто место на табели,
док је петопласирана екипа
Новог Сада слабија само у поен-количнику.
Уз сјајну атмосферу у тиму,
која влада како међу девојкама, тако и на релацији између
играчица и тренера и управе
клуба, зацртани циљ за први
део сезоне, а то је пласман међу првих шест екипа на табели, у потпуности је остварен.

Овом успеху и добрим резултатима, уз тренера Ивана Крговића, допринела су и двојица истакнутих одбојкашких
стручњака: Јовица Цветковић
и Бранислав Јованов. Честитке заслужују: Наташа Божић,
Милана Нићифоровић, Ирина
Иричанин, Александра Гаић,
Марина Обрадовић, Александра Петровић, Ања Лаловић,
Јелена Лазовић, Марија Бакмазовић, Светлана Ћирков,

Уна Барашевић, Дејана Радојчић, али и све девојке које су
носиле дрес овог клуба.
Уз одличне првотимке, Одбојка 013 се поноси и својим
млађим селекцијама, које су
такође остваривале сјајне резултате. Једна од њих је пионирска екипа, коју предводи
тренер Владимир Јованчић.
У овом спортском колективу
ускоро почињу припреме за
учешће у кадетској лиги, па

времена за одмор скоро да и
неће бити. Тренинзи су се активно одржавали до 28. децембра, а рад се наставља већ другог дана нове године. У другом
полугодишту ће почети и традиционална фер-плеј лига коју
организује Одбојка 013.
Шампионат у Другој лиги
„Север” за сениорке наставља
се 4. фебруара, а циљ свих у
клубу остаје исти – бити међу
четири најбоље екипе!

САУДИЈСКА АРАБИЈА ГОСТОВАЛА НА СТРЕЛИШТУ

ПРОВЕРА ПРЕД СВЕТСКИ ШАМПИОНАТ
Рукометаши Динама су коначно на одмору. Сјајна година, бар када су утакмице у питању, завршена је у четвртак,
22. децембра, када је у Хали
спортова на Стрелишту гостовала репрезентација Саудијске Арабије, која се припрема
за Светско првенство које ће
бити одржано у Француској.
Била је то занимљива утакмица, у којој су гости, које
предводи тренер Кљајић, некадашњи хрватски репрезентативац, победили са 24:21.
Момци су сада на заслуженом одмору, који ће трајати до
8. јануара, за када су планирани

окупљање и почетак припрема
за наставак шампионата у Суперлиги, али и у Купу Србије.
Нешто пре осталих првотимаца
Радуле Радуловић и Миљан Буњевчевић ће прекинути свој одмор, јер ће играти у селекцијама Супер А и Супер Б лиге у
пријатељском одмеравању снага с репрезентацијом Бахреина,
3. и 4. јануара у Београду.

Стране припремио

Александар
Живковић

СПОРТ

Петак, 30. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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Договор је био да их нападнемо сервисом
и успели смо у својим намерама.
Александар Владисављев,
тренер одбојкашица Динама

ОДБОЈКАШИЦЕ ДИНАМА У ФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ

„ЛАВИЦЕ” – ПОНОС ПАНЧЕВА
Тент није имао
никакву шансу
Година за памћење
Одбојкашице Динама су на
најлепши начин завршиле за
њих веома успешну 2016. годину. Популарне панчевачке
„лавице” су у четвртфиналу
најмасовнијег такмичења у
Србији, у два меча, одмериле
снагу с великим фаворитом,
Тентом из Обреновца, другопласираном екипом у нашој
земљи. Девојке које предводи
тренер Александар Владисављев су у двомеч против „енергетичарки” ушле као потпуни
аутсајдери, а после утакмица у
Панчеву и Обреновцу оне су те
које славе. Динамо је избацио
Тент из даљег такмичења и
пласирао се у финални турнир
Купа Србије, који ће бити одржан крајем фебруара. Поред
панчевачког тима, за велики
трофеј бориће се и Визура из
Београда, Јединство из Старе
Пазове и суботички Спартак.
Велики, можда и одлучујући
корак ка завршници најмасовнијег такмичења „лавице” су начиниле у првом мечу, који је одигран у Хали спортова на Стрелишту 22. децембра. Динамо је
тада савладао Тент с 3:1, по сетовима 25:17, 25:16, 22:25 и
25:23, и већ тада најавио једно
од највећих изненађења у одбојкашкој Србији у 2016. години.
Тренер Владисављев је на
паркет послао тим у саставу:
Николина Ашћерић, Сања
Ђурђевић, Јелена Лазић, Катарина Симић, Нина Коцић,
Милена Спремо и Јелена Медаревић. Девојке су играле
фантастично, цео систем у
екипи функционисао је као
сат, па су и гледаоци крај ТВ
екрана – будући да је овај меч
преносио и РТС – могли да
уживају у одличној одбојци.
Катарина Симић је била једно од јачих оружја панчевачког
тима, на мрежи је царевала Николина Ашћерић, Јелена Медаревић је беспрекорно организовала нападе Динама, а Нина Коцић

и Јелена Лазић, као и много пута до сада, биле су ударне игле
„лавица”. Тент није имао ни
снаге ни могућности да се одупре „машинерији у плавом”.
Бриљантно, готово без грешке,
играле су девојке из нашега града – одговорно, пожртвовано,
прецизно, моћно. Таквом Динаму не би одолели ни много квалитетнији тимови. Свака част!

узела фантастична Јелена Медаревић. Тент је покушавао на
све начине да дође до изједначења, али Милена Спремо, Катарина Симић и Нина Коцић
нису то дозвољавале.
Реванш у Обреновцу уследио је већ после четири дана.
Друга утакмица је одиграна у
уторак, 27. децембра, пред великим бројем навијача Тента,

21:25, 18:25, 25:18, 25:23 и
15:13.
– Девојке су сјајно одиграле
прва два сета, готово идентично
као у Панчеву. Сигурно, прецизно, без падова. Тент није имао
ни најмању шансу да начини
преокрет. Моја колегиница на
клупи екипе из Обреновца у првом сету је морала да тражи
тајм-аут при резултату 7:3 за

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛИВАЧА

АЊА „ЗАЧАРАЛА” И МАРИБОР

„Рапсодија” се наставила и у
другом сету, а ривала је „начела”, баш као и на почетку
утакмице, одлична Милена
Спремо. Обреновчанке су колико-толико одолевале само
до средине сета, а онда су „лавице” додале гас, појачале
сервис и потпуно пореметиле
пријем ривала. Фавориту из
Обреновца дозволиле су да
освоји свега шеснаест поена.
Динамо је могао стићи и до
максималног тријумфа у првом
мечу, јер је и у трећем сету имао
опипљиву предност, али је једна
погрешна одлука судија утицала
на пад концентрације код домаћих одбојкашица, што су гошће
искористиле и смањиле на 2:1.
А онда је, у четвртом сету,
конце игре у своје руке поново

који нису штедели ни грла ни
дланове како би помогли својим миљеницама да остваре
довољно убедљиву победу којом би се пласирале на финални турнир Купа Србије.
Али питале су се и Панчевке. И то много. Одбојкашице
Динама су одиграле још један
антологијски меч, освојиле су
прва два сета и тако обезбедиле место у српској одбојкашкој
историји. После тога су уследила три „пријатељска” сета,
јер резултат више није ни био
важан, када је Александар
Владисављев шансу пружио и
девојкама које током сезоне
имају мању минутажу. Домаће
су то искористиле, па су на
крају славиле Пирову победу:
Тент–Динамо 3:2, по сетовима

нас, у другом на 6:3. Увек смо
одржавали разлику од три до
шест поена. Цела екипа је играла максимално, с врло мало грешака. Договор је био да их нападнемо сервисом и успели смо
у својим намерама. Када смо
освојили два сета и када је било
јасно да идемо на финални турнир, шансу сам пружио свим девојкама, па је тако дебитовала и
Милица Симоновић. Још једном честитам својим играчицама на сјајном тријумфу у овом
двомечу – рекао је тренер Динама Александар Владисављев.
За панчевачке „лавице” нема одмора, јер им већ 12. јануара предстоји наставак првенствене трке у Суперлиги и
мегдан с Црвеном звездом у
Београду.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКОГ СПОРТА

ВИР НАЈБОЉИ НА ПЛАНЕТИ
Ових дана спортско Панчево је
обрадовала сјајна вест – стигла
је и званична потврда из Светске рафтинг федерације да је
Рафтинг тим ВИР из нашег
града и званично победник серије Светског купа за 2016. годину.
У конкуренцији преко 70
тимова Рафтинг тим ВИР је на
првом месту, са укупно 1.128
поена. Другопласирани су Јапанци, са 1.000, а на треће место су се пласирали Чеси, са
952 поена.
Чланови Рафтинг тима ВИР
заслужили су овакво признање.
Освајање титуле светских првака је највећи успех наших суграђана. Подсећамо, до сада су
тријумфовали у серији Еврокупа.

Нема сумње да ће сада тренирати још више, поготову ако се
зна да им следеће године предстоје два велика и важна такмичења.

У мају 2017. године на програму ће бити Европско првенство у Грузији, а у новембру ће у
Јапану бити одржан и Светски
шампионат. Учешће на такми-

чењу у Земљи излазећег сунца
под великим је знаком питања,
јер је за пут и боравак тамо потребна велика сума новца.
Како би унапредили своје
способности, чланови Рафтинг
тима ВИР мораће више да тренирају на брзој води, због чега
су им неопходне припреме.
Можда би успеси ових момака могли да буду иницијална каписла да у блиској будућности Град Панчево направи и вештачку стазу, што
би омогућило и бављење неким новим спортовима на брзим водама, а уједно би наш
град постао и туристичка
атракција, јер вештачку стазу
за рафтинг нема ниједна земља у региону.

У организацији Пливачког
клуба Браник, у Марибору је
одржан међународни митинг
на коме су учествовала 243
такмичара из тридесет једног
клуба из: Словеније, БиХ, Хрватске, Грузије, Мађарске,
Литваније, Малте, Румуније,
Русије, Турске и Србије.
На том престижном надметању тренер Динама Марко Спасов предводио је Ању
Цревар и Бориса Стојановића, који су постигли изванредне резултате.
Наша најбоља пливачица
и тренутно најбоља спортисткиња Панчева освојила
је три златне и једну сребрну
медаљу. Ања је тријумфовала у тркама на 200 м мешовито (2,20:83), 200 м делфин

(2,14:82) и 400 м мешовито
(4,51:50). У дисциплини на
200 м краул Ања је освојила
сребрну медаљу (2,03:10).
Борис Стојановић је два пута
на циљ стизао као другопласирани пливач. Сребро је заслужио на 50 м краул (23,15)
и 100 м краул (51,22).
У исто време и у Бањалуци
је одржан међународни пливачки митинг, на коме је
учествовало 312 такмичара
из 20 клубова. Чланове ПК-а
Динамо предводио је тренер
Живко Паранос, а најуспешнија је била Андреа Нађ,
која је освојила три одличја.
Сребрну медаљу је заслужила на 50 м прсно, а бронзе
после трка на 50 м леђно и
50 м делфин.

ЗИМСКА ЛИГА У РАГБИЈУ

СЈАЈНИ ПЕТЛИЋИ „ВЕПРИЋИ”

У Хали спортова на Стрелишту прошлог викенда је одржан други турнир овогодишње Зимске лиге у рагбију.
Такмичење је организовао РК
Динамо 1954, а надметали су
се петлићи и пионири.

Под вођством тренера Данијела Кајана, две екипе петлића домаћег клуба освојиле су прва два места у својој
групи. На треће место се пласирала Рума, четврти су Змајеви, пети је Партизан, шести

И овог пута су љубитељи
игре с јајастом лоптом уживали у доброј игри, а популарни
„дивљи вепрови” с Тамиша
још једном су се показали као
одлични организатори рагби
манифестације.

Рад, седми Сингидунум, а
последње место су заузели
Вукови.
У групи пионира прво место је освојио РК Лева обала,
други је Рад, а трећи су Змајеви.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У СТРЕЛИЧАРСТВУ
ШАХОВСКИ КУТАК

ФАНТАСТИЧНИ УРОШ
Отворено првенство Београда
у стреличарству одржано је
прошлог викенда у нашем
главном граду, у дворани „Ранко Жеравица”. У веома јакој
конкуренцији одличне резултате остварили су и чланови
СК-а Панчево.
Посебно се истакао Урош Јакоб, који је освојио најсјајније
одличје у категорији кадета у
гађању олимпик стилом. Због

постигнутог резултата Урош је
изборио место и у сениорском
тиму, па је с Дејаном Форгом и
Ненадом Димићем освојио и
највреднији трофеј у екипној
конкуренцији.
Стефан Кљајић је заслужио
сребро у конкуренцији кадета,
а Дејан Форго је освојио бронзано одличје у надметању сениора у гађању олимпик стилом.

Јанићијевић
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ДЕДА МРАЗ У НАШЕМ ГРАДУ
Као и увек, највеселијем празнику највише се обрадују они
најмлађи. Нову годину просто обожавају...
И све што иде уз њу: јелке, украсе, прскалице, а зашто
не рећи и – дане без учења и школе. Aли, наравно, највише од свега – новогодишње пакетиће!

На пут који малишани жељно ишчекују читаву
годину дана, кренуо је у добром друштву...

А они без најомиљеније беле браде и црвене одеће једноставно немају смисла.
С далеког хладног севера Деда Мраз је ових дана стигао
и у наш град. И имао пуне руке посла...
Ј. Ф.

Свратио је да обрадује и децу из јабучког вртића и види
како уживају у представи позориштанцета „Мали принц”

Моменат

Брестовачки малишани су га се баш ужелели...

Путић – поплочан, прав, сигуран. Клупа као створена за предах.
И тек назнака стабла као идеалан подсетник да је пре свега постојала само чиста природа.
Празна рампа не смета баки у другом плану, која гази равно.
Или она хода уназад? Ипак је ово замрзнут моменат. Није све
онако како нам се на први поглед учини.

Наградио је и добре мале Доловце

У Медицинској школи су омиљеном дечјем
лику терет олакшали млади сарадници...

И млади Омољчани су свашта припремили
да помогну деда Мразу...

Перспектива
Ево још једног експеримента који нам показује како посматрамо
ствари: дете тобоган види као направу за весело и узбудљиво
спуштање, а родитељ, често, као опасну велику играчку, па чак
и као вртлог.
А маме и тате су некад били деца – перспектива се и током
времена мења.

Скокнуо је и до Глогоња...

Поред јелке, како и доликује, чекали су
га и качаревачки таленти...

Децо, будите добри, па се видимо догодине...

Опсена
Млада снажна рука граби избочину. Не бира коју ће, већ хвата
ону што мора да би се попео до врха. На ред ће онда доћи следећа. Успеће он да стигне до краја, јак је и одлучан. Ма, јок! Зар
није очигледно да лежи на офарбаном бетону? Лењ је, пузи, нема петљу да помисли да се пење.
Иста слика се, дакле, истовремено може видети на бар два
начина. У вези са свим овим, молимо вас за разумевање кад је
у питању новинарска професија.
... а ја одох на далек пут...

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ НОВОГОДИШЊУ НОЋ?
Марија Поповић,
средњошколка:

Никола Младен,
ученик:

Иван Ћосић,
ученик:

– Планирам да за
дочек нове године
будем у Београду
с другарицама.
Највероватније ћемо
у кућној варијанти,
с много пријатеља,
славити и дочекати
поноћ.

– Новогодишњу ноћ ћу
провести с породицом,
а највероватније ћемо
отићи код пријатеља
у госте. Тај дан ћемо
искористити за
одмарање, како
бисмо увече славили.

– За дочек нове
године бићу код
другара, дакле у
кућној варијанти.
Планирамо да купимо
пиће, правимо пицу,
слушамо музику и
сјајно се проведемо.
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