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Економија
Тензије, криза
обећања...
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УЖИВАЊЕ
У ДУПЛИКАТУ

Хроника
Да ли је Панчево још
увек миран град?
» страна 10

Поштовани читаоци, следи
двонедељна пауза.
После два републичка буџета, два Божића, две Нове
године, два Деда Мраза и
овог двоброја, 15. јануара
неће вас сачекати ни двоглави Арапин, ни двоглава
аждаја.
Већ ваш један и јединствени „Панчевац”!
Радујте се!

Село
Како су се надали...
» страна 11

Дечје песме
Сашина поетска
ствараоница
» страна 14

Живот
ТЕМА НЕДЕЉЕ: КУЛМИНИРАЛО НЕЗАДОВОЉСТВО ГРУПЕ РАДНИКА АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

ДУГОВИ, СТРАНАЧКИ КАДАР И ТУЖБЕ
Анонимна група запослених
поднела кривичну пријаву
против директорке Бранке
Милојевић
На питања колико је људи
запослено, колики је
укупан дуг установе и који
је износ доспео за
наплату јавност није
добила одговор
Тихо незадовољство радника Апотеке Панчево које траје откако је директорка Бранка Милојевић дошла
на чело те установе, у августу 2012,
ескалирало је овог месеца. Наиме,
анонимна група запослених поднела
је почетком овог месеца кривичну
пријаву против директорке због злоупотребе службеног положаја. Писмо у којем су наведене „малверзације” Бранке Милојевић достављено
је и нашој редакцији. Оно је, међутим, послато и на следеће адресе:
премијеру Србије, министру унутрашњих послова, министру правде, директору полиције, директору БИА,
Основном и Вишем јавном тужилаштву у Панчеву, начелнику ПУ Панчево, начелнику БИА у нашем граду,

градоначелнику Панчева и његовом
заменику.
„Панчевац” је у понедељак, 8. децембра, послао питања директорки
Бранки Милојевић у вези с радом
Апотеке Панчево, заједно с наводима из кривичне пријаве. Тражили

је 15 дана од пријема захтева, одговоре смо добили на дан затварања
овог броја, у уторак, 30. децембра.
Они који су нам достављени су општи, непрецизни и без много података, а у увид у тражену документацију нисмо имали.

Замрзнути кадар: жалосна врба илити дуд (лево) не мрда
смо и увид у службену документациУ кривичној пријави се захтева да
надлежни у складу са законом исју, у складу са Законом о слободном
траже да ли постоје елементи криприступу информацијама од јавног
вичног дела поводом отварања нове
значаја. Иако је прописани рок за
апотеке на Миси, у Македонској 31.
одговор и достављање документациНеименовани радници наводе да је
тај простор у власништву Стојана
ИМА ЛИ НЕПОТИЗМА?
Катанчевића, оца Александра Катанчевића, који је члан Управног
одбора Апотеке Панчево. Они сумОно што посебно подгрева незадовољство једног дела радника Апотеке, те
њају у то да је поступак јавне набавраспламсава страсти и кулоарске приче, јесте „информација” да су посао у
ке спроведен за ту локацију и мисле
тој установи у последње време, за мандата Бранке Милојевић, добили и
да је дошло до корупције и
најближи сродници неких од политички најутицајнијих људи у граду. Како
злоупoтребе службеног положаја у
истинитост приче о класичном непотизму не можемо утврдити без списка
овом случају. „Панчевац” је затразапослених, реч „информација” ће остати под знацима навода.
жио од Апотеке Панчево увид у доС друге стране, могуће је поставити импликацију: ако је претходно изкумент о спровођењу јавне набавке
за локацију на којој се налази објеречена тврдња тачна, онда је јасно због чега директорки, па макар то бикат Апотеке. У одговору стоји да се
ла и фирма с најгорим међуљудским односима и пословним резултати„Апотека у овом конкретном случају
ма у Панчеву, нико ништа не може. И неће.
С. Т.
јавила на оглас приватног лица које

није у обавези да спроведе поступак
јавне набавке”, те да увид у документацију није могућ.
Запослени у кривичној пријави такође наводе да руководство поново
сарађује с фирмом „Фармалогист”,
која је пре четири године била под
истрагом због малверзација, и додају да од њих менаџмент набавља
„велике и непотребне количине
производа, а дугови се ка снабдевачу гомилају”. Директорка Апотеке
истиче да „сарадња са поменутим
привредним друштвом постоји на
основу спроведених поступака јавних набавки” и додаје да су тендери
били у складу са законом, те је понуда поменуте фирме „оцењена као
најприхватљивија за поједине партије поштујући критеријуме и услове
конкурсне документације јавне набавке коју је спровела Апотека”.
Анонимни радници додају да су
забринути за опстанак Апотеке, која
је, према њиховим речима, у минусу
од 300 милиона динара. „Панчевац”
је од директорке Апотеке затражио
информацију колики је укупан дуг
установе, колико је новца доспело за
наплату, за који износ је Апотека
утужена и, у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, затражио увид
у документа у којима су изражена
наведена дуговања. Јавност, међутим, није добила ни одговор ни тачне бројке, већ обавештење да је „информација јавна и доступна на сајту
Министарства финансија Републике
Србије”.
Занимало нас је и да ли установи,
због великих дуговања и тужби, прети
блокада рачуна, a добили смо следеће обавештење: „Блокада рачуна прети Апотеци последњих десет година,
а са задовољством Вас обавештавамо
да је одговорним руковођењем Апотеке спречено да до тога дође”.
» Наставак на страни 3

Како је то кад ти дете
умире, а држава му
спрема опело
» стране 16-17

Спорт
Позови Жакија ради
успеха
» стране 20-21

Енигма а38тика!
» стран

њи хороскоп!
Годиша 39
» стран

Фото-репортажа
Традиција слатких
залогаја
» страна 41

Избор спортиста године
У знаку Јелене Петров,
Давора Перака и
Атлетског клуба
„Динамо”
» стране 42-43
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КОМЕНТАРИ

Среда, 31. децембар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Пред вама је наставак прошле недеље започетог прегледа записа остављених историји током 2014. године
у овој рубрици.
Април: „Мали јазавичар Лео са Стрелишта, о чијем
је јунаштву писао и високотиражни енглески лист ’Дејли мејл’, и срцем највећи пас на свету” био је повод да
запишемо следеће: „У време када је чак и осмех скуп,
када приче о великим пријатељствима и оданости ни у
филмовима не можемо да видимо, када као никада
пре људи гледају и виде само себе, и то у покушајима
да што је достојанственије могуће преживе – била нам
је неопходна прича о Леу. Након удаха свежег ваздуха
дављеници продишу, после шамара и прскања хладном водом онесвешћени дођу себи. Идеалисти би рекли да овакви случајеви могу натерати људе да престану да гледају на свет кроз ситносопственичке интересе.
Да прогледају, постану бољи...”
Дезорганизованост органа управе и малициозност
особа што обављају административне послове у политичким партијама довеле су до лудила наше суграђане
који су изборни дан провели на гласачким местима као
чланови бирачких одбора. Они су се неколико недеља
касније међусобно лактали и псовали како би остварили
што бољу позицију у налету на велику салу локалног
парламента, где су исплаћиване надокнаде за њихов поштен рад; чак је и полиција морала да интервенише у
настојању да се направи какав-такав ред.
Тада смо забележили ове реченице: „Пре свега у очи
упада следеће: кад се такав хаос створи због исплате
дневнице од 1.500 динара, јасно је какво је имовинско
стање грађана, као и где и у којим условима живимо.
Питање чему се надамо полако губи спортски карактер и све више звучи као оштра, груба поруга. Као
књишки сарказам”.
Пошто су посланици Народне скупштине Србије положили заклетву, рекосмо: „До последњег момента
код нас оптимиста тињала је нада да ће Вучић скупити храброст и државничку одлучност и да ће сам, за
шта је добио мандат на изборима, од кадра из сопствене странке, формирати владу, па да грађанима Србије
буде онако како су гласали, већински хтели. Поново су
песимисти доказали да је негативан приступ у Србији
оно што се тражи. Капа доле”.
Maj: У тексту под насловом „Добар дан, jo napot” покушали смо да на шаљив начин прокоментаришемо изузетно озбиљне међунационалне провокације које је у
јавност изнео председник Покрајинског одбора ДСС-а;
намерно му не помињемо име, нека се самопромовише негде другде. Он је „језичке патроле” преуредио тако да „деесесовци, организовани у такве ’формације’,
треба да утврде у колико насељених места, посебно на
северу Бачке, грађани мађарске националности не говоре српски!? Ову небулозу је употпунио и ’образложењем’ у којем каже да то треба учинити како нам се
’не би дешавало да у појединим местима грађани који
говоре српски не могу да се споразумеју с локалним
становништвом’”.
Рекли смо да то „може да буде проблем” и додали:
„Рецимо, неки авантуриста који зна само српски, пролазећи кроз место на северу Војводине, остане без
жвака. Приђе трафици, каже уљудно: ’Добар дан’, а из
прозорчета стигне женски глас: ’Jo napot’. ’Ауу, какав

’напот’’, помисли несрећник, ’ја културан, а она мени...’ ’Молим вас жваке’, каже путник намерник. Уместо њих добије осмех и слегање раменима. Шта ће, јадан, од силног пешачења му се осушила уста, мора да
се освежи, па зато поче гестикулацијама да објашњава: замишљену гуму стави ко бајаги у уста и онда крене да фацијалним мишићима опонаша жвакање. Добије још један осмех и: ’Nem ertem’. Не разумејући да
то значи ’не разумем’, човек скоро да побесни. Ипак, у
моменту му се упали лампица, покаже прстом на сталак са жвакама и изговори назив робне марке коју жели. Добије оно што је тражио, још један осмех и кусур.
У динарима.
Захваљујући генијалности и труду војвођанског шефа деесесоваца до овако непријатних ситуација неће
долазити: чланови те партије ће мапирати север Покрајине, па ће насеља с трафикама у којима раде продавци што не знају српски, бити јасно назначена, што
ће помоћи љубитељима жвака са српског говорног
подручја да их на пропутовању избегну.”
Подсетили смо тада читаоце да је „у богатој Војводини забележено постојање 26 нација и националних
или етничких група”, као и да „поносни припадници
свих 26 јесу наши суграђани, живе у Панчеву.”
„Панчевац” је у мају упутио и „искрено саучешће породицама трагично настрадалих, као и оних који су
преминули због шока насталог услед нестварно страшног искуства, толико језивог и по даљи живот важног
да ће преживели убудуће мерити време на оно пре и
оно после поплаве”.
Јун: Подстакнути вешћу да је „сајт ’Пешчаника’, чија је крилатица ’Ако вам је добро, онда ништа’, оборен
непосредно пошто је на њему објављен текст тројице
универзитетских професора нашег порекла који живе
у Енглеској о томе да је докторска дисертација министра унутрашњих послова Небојше Стефановића плагијат”, поменули смо изјаву премијера Вучића. Он је
тада казао како је аргументација тројице научника у
вези с докторатом министра полиције „најглупље
образложење” које је икада чуо.
Написали смо да „тај наступ, једнако колико и драње на министре на седници Владе током поплава, нису манири које треба да гаји премијер приликом комуникације са околином. Је л’ могуће замислити Блера некада или Меркелову сада у таквим ситуацијама?”, запитали смо се.
Поентирали смо мишљу да је проблем у томе „што нико, па ни Вучић, не зна све и не може све сам”, те да то
„може имати и има реперкусије по функционисање државе. А уместо да има конструктивну помоћ сарадника,
најмоћнији човек у земљи окружен је, у највећој могућој
мери, улизицама – утркивање у улагивању њему на све
(не)замисливе начине постао је бљутави мејнстрим без
граница: у тој трци учествују њему најближи политичари, директори државних и јавних предузећа, градоначелници, посланици, одборници, ’новинари’, запослени
у установама... И, поред кубертенски настројених учесника, велики је број оних што на невидљивом финишу
трке очекују и медаљу, награду.
И због тога нам није добро...”
(Наставиће се)

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

Ма, збогом, 2014!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Срећни празници
Вишестраначки парламентарни избори важе за празник демократије.
На то је недавно, тачније октобра ове
године поводом избора у Републици
Српској, подсетио и наш уважени
премијер Вучић.
Још када се такав празник, стицајем околности, споји с неким државним или верским, весеље се шири на
све стране.
Житељи Лучана и Мионице имали
су среће да такву празничну атмосферу ових дана осете на својој кожи.
Као увертиру предновогодишњег
славља, добили су и празник демократије, то јест изборе за скупштине
општина.
Каква је само то фешта била! Бирачка места „украшавале” су колоне црних џипова са затамњеним
стаклима, као да смо у фудбалу победили Албанију; по кућама су звонили телефони са анонимним „честиткама” из престонице; неке
странке су, уместо музичара, желеле да почасте бираче са по две хиљадарке; било је и покушаја „редизајнирања” бирачких кутија; учестала је билатерална међустраначка сарадња, нарочито када домаћини нису у просторијама, а да хладноћа не би угрозила здравље младих бирача, организовани су чак и
тренинзи у фулконтакту на неопрезним појединцима.
Врхунац празника демократије
био је када је десетак одушевљених
активиста направило отворени „интервју” с једним од кандидата за градоначелника, после којег је он примао „честитке” здравствених и полицијских радника.
Ми у Панчеву, с обзиром на то да
су код нас скоро све странке у коалиционој власти, овакво весеље тешко
можемо добити. Али пошто је и ово
Србија, а знамо да су страначки коалициони споразуми чврсти попут
војвођанских стена, није немогуће да
и нас ускоро задеси слично празновање.
Па, суграђани, нека су нам срећни
будући демократски и остали празници.
З. Сп.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Шта остављамо?
Познаваоци астролошких прилика су
још почетком марта упозорили да нам
предстоји тежак период. То се, кажу,
нарочито односило на квалитет међуљудских односа. Наговештавали су
много неспоразума, свађа, увреда, мржње... И нажалост, било је онолико тога
у свим сегментима друштвеног живота
– од културе, спорта и уметности, па све
до основне матрице – породице. О политици је илузорно трошити речи...
Тешко је правилно описати стање у
тој области без које данас у Србији није могуће ни просјачити на улици. Иако би требало да буде суштина постојања странака, идеологија као да је с
ових простора ишчезла још у доба палеолита, а више ни „мале Ђокице” немају дилему да се у партије, посебно
оне владајуће, учлањује искључиво из
сувог интереса. Међутим, оно што највише пара уши је нетрпељивост која се
осети у сваком вербалном сучељавању
тобожњих представника грађана.
Ни у свету ситуација није много
боља. Односи између великих сила
нису били лошији од пада Берлинског зида. Док криза у Украјини
ескалира, моћни светски лидери свакодневно размењују све бруталније
увреде. И ко зна како ће се све то завршити. (Неће се, ваљда, опет тући
преко наше нејаке грбаче?)
У години на измаку толико је жучи
изливено око нас, а тако премало љубави и доброте – без којих ништа
вредно и стабилно не може настати.
Стога треба дубоко да размислимо пре
него што пожелимо да нешто (или неког) рушимо и унижавамо, јер кад једног дана будемо физички напуштали
ову планету памтиће се само наша
племенита дела, а не куле и градови,
банковни конто, број заведених жена
или мушкараца... Па да ли је икад
игде ико, присећајући се покојника
над одром, споменуо његове пословне
или љубавне успехе, а камоли то како
је неког насамарио или извређао.
И зато свако (пре свега моћници
који нам кроје капу) треба да се запита шта ће оставити за собом и да
ли ће његови ближњи имати од чега
да му саставе опроштајни говор.
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Ми смо најјачи кад је најтеже и сваким даном смо све јачи и јачи!
• Истину нам дају на кашичицу, али зато лаж можемо да конзумирамо у неограниченим количинама.
• Не треба да забијамо главу у песак пред проблемима. Много је
лакше гурнути их под тепих.
• Ми сваког дана у сваком погледу незадрживо напредујемо. Зато
смо ту где јесмо.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Па, па, па (види слику), срећна нам Нова година :)
Пошто је пао први снег
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАША БУДУЋНОСТ ЈЕ ИЗВЕСНА. НИКО НЕ ЗНА ШТА ЋЕ С НАМА
БИТИ!
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АКТУЕЛНО

Среда, 31. децембар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕЛЕГАЦИЈА ИЗ НАШЕГА ГРАДА ПОСЕТИЛА БЕРЛИН

ПРЕКО МАРЦАН ХЕЛ... ДО ЕВРОПЕ?
Циљ: аплицирање
с партнерским
пројектима
за фондове ЕУ

штиту деце (предшколски
диспанзер) од 7 до 19 сати.
Служба поливалентне патронаже дежураће од 7 до
13.30, а Служба кућног лечења од 7 до 12 сати.
Служба за лабораторијску
дијагностику радиће од 7 до
19 сати, док ће Служба хитне медицинске помоћи радити уобичајено – од 0 до 24
сата.
И. П.

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ИЗ СИГУРНЕ КУЋЕ
И ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА
Овако изгледају градови у развијеним земљама Старог континента, а Панчево је, хе-хе...
пред полазак, а 14. децембра
су отпутовали представници
„Наранџастих” и уједно одборници у панчевачкој Скупштини – Јован Самоилов и Миломир Чкоњовић, као и Немања
Благојевић и Александра Трајковски Гаврилов (Дом омладине) и Зоран Албијанић и
Рајка Благојевић (Центар за
социјални рад). Током последња четири дана посете придружили су им се и чланови Градског већа Сузана Јовановић и
Александар Фаркаш.
– Наш тим је имао прилику
да у Берлину обиђе десетак
невладиних организација које
раде с младима и још пет оних
које се баве услугама социјалне заштите. Занимљиво је да
тамошње локалне самоуправе
одређене услуге, укључујући и
оне које се тичу младих или
социјалног рада, могу да развијају искључиво кроз невладин сектор. Искуства која смо

том приликом стекли значајна су нам и због тога што се
њихове невладине организације финансирају искључиво
пројектно, а то је управо правац у коме ми идемо – нагласила је Сузана Јовановић.
Као један од најважнијих
ефеката овог путовања она је
издвојила упознавање с Јулијаном Вит, чланицом Већа за
друштвене делатности у општини Марцан Хелерсдорф.
Током тог састанка Јулијани
Вит је упућен усмени позив да
у фебруару узврати посету нашем граду.
– С обзиром на то да у фебруару у Панчево долазе представници организације „Ротер Баум” поводом обележавања десетогодишњице сарадње с НВО
„Наранџасти”, то ће бити одлична прилика да и Јулијана
Вит дође и да се из прве руке
упозна с радом наших институција. Идеја нам је да након тога

успоставимо партнерски однос
с Марцан Хелерсдорфом и да
заједно с њима аплицирамо с
различитим пројектима према
фондовима Европске уније –
истакла је Јовановићева.
Током боравка у Берлину
чланове организација „Ротер
Баум” и „Наранџасти” обрадовала је и вест да је још један
њихов заједнички пројекат
подржан од стране програма
ЕУ „Еразмус +”, и то са сумом
од око 90.000 евра. У пројекту,
поред Србије и Немачке, учествују још три државе, а он се
тиче размене бендова и организације музичког фестивала.
Трошкове смештаја и исхране осмочлане делегације
из Панчева сносила је општина Марцан Хелерсдорф, док
је повратне карте и дневнице
свима који су тамо боравили
платио Град Панчево, и то у
укупном износу од 508.800
динара.
Д. Кожан

ТЕМА НЕДЕЉЕ: КУЛМИНИРАЛО НЕЗАДОВОЉСТВО ГРУПЕ РАДНИКА АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

Дугови, страначки кадар и тужбе
» Наставак са стране 1
На наше питање на који начин
ће дугови бити измирени,
Бранка Милојевић је одговорила да ће то урадити на исти
начин као и до сада – уплатом
дугова на рачун поверилаца, у
складу с финансијским могућностима установе. У одговору
је наглашено да су „једино апотеке отвореног типа изузете из
Закона о преузимању обавеза
здравствених установа према
веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског
материјала и претварању тих
обавеза у јавни дуг Републике
Србије”, те да у таквој ситуацији све апотеке у Србији имају
заостала дуговања.
Од директорке Апотеке затражили смо и одговор о броју новозапослених (који нам
није доставила ни у претходном тексту објављеном о Апотеци у јануару ове године), а
којим се спекулише у чаршији
већ дуже време. На основу наших информација, за две и по
године, колико је на челу те
установе, директорка је запослила више од педесеторо људи, углавном по страначкој
директиви. Простора за спекулације биће и даље јер никакав одговор на ту „врућу”
тему ни сада нисмо добили.
У жељи да проверимо информацију о тужбама веледрогерија „Феникс фарма” и
„Медиком Шабац”, које су
наплату дугова од Апотеке
Панчево затражиле преко суда, директорки Бранки Милојевић смо поставили питање колико је предузећа тужило установу и за које износе,
а затражили смо и увид у ту-

Дежурне
амбуланте и службе
Током предстојећих празника, 1, 2. и 7. јануара, службе
Дома здравља Панчево дежураће по следећем распореду.
Дежурна амбуланта у Панчеву је здравствена станица
„Горњи град”, која ће радити
од 7 до 19 сати. Амбуланте
по селима биће отворене од 7
до 12 сати. Служба стоматолошке здравствене заштите
дежураће од 8 до 18 сати, а
Одељење за здравствену за-

Узвратна посета
у фебруару
Осмочлани тим сачињен од
представника панчевачке Градске управе, Центра за социјални
рад „Солидарност”, Дома омладине и НВО „Наранџасти” боравио је недавно у Берлину на
позив тамошње градске општине Марцан Хелерсдорф. Циљ
ове посете била је размена примера добре праксе и планирање
будуће сарадње на изради партнерских пројеката којима ће се
аплицирати за фондове Европске уније у области социјалне
политике и бриге о младима.
Позив градоначелнику Павлу Раданову да оформи десеточлани тим сачињен од
представника установа и институција из области бриге о
младима и социјалне политике, који би отишао у прву званичну посету овој источноберлинској општини, уследио
је као резултат успешне десетогодишње сарадње невладиних организација „Наранџасти” из Панчева и „Ротер Баум” из Берлина.
Како је позив стигао у помало незгодно време, с обзиром
на то да је децембар месец у
коме представници наше локалне самоуправе имају пребукиран распоред и када се,
између осталог, усваја буџет за
наредну годину, уместо десеточланог оформљен је деветочлани, а у Берлин је на крају
отишао осмочлани тим. Градоначелник Павле Раданов одустао је од путовања два дана

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ
ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

жбе свих веледрогерија. Добили смо кратак одговор, без
документације, да Апотека,
као и свака друга здравствена
установа, има дугове из којих
произлазе судски спорови,
али да још увек установа правоснажно није изгубила ниједан спор.
На наше наводе да је неколико фармацеута напустило
апотеку, те да се управници
објеката често мењају и да је
недавно смењен шеф рачуноводства, Бранка Милојевић је
у документу достављеном нашој редакцији подсетила да је
„једно од основних начела које се примењује приликом заснивања и престанка радног
односа слобода избора запослења”. Она је додала да Апотека није овлашћена да да одговор у вези са смењивањем
управника апотека, позивајући се на Закон о слободном
приступу информацијама од
јавног значаја, који предвиђа
да се таква информација не
може добити уколико не по-

стоји дозвола лица на које се
она односи.
Поводом кривичне пријаве
коју су незадовољни радници

Апотеке поднели тужилаштву,
контактирали смо са Аном
Боровић, тужиоцем Основног
јавног тужилаштва у Панчеву.
Она је за наш лист изјавила да
је та институција поводом
ових навода иницирала вршење потребних провера преко
надлежних органа.
Пре скоро годину дана на
насловној страни „Панчевца”
изашао је сличан текст о Апотеци Панчево. И поред сведочења радника и озбиљних чињеница које су изнесене, а односе се на лошу пословну политику установе, до данас се
нико није огласио. Надамо се
да овог пута реакција неће изостати с обзиром на то да се
ради о јавној установи чији је
оснивач Град Панчево.
И. Предић

АКЦИЈА МОТО-КЛУБА „SKY DRIVERS”

Поклони за децу
у болници
Мото-клуб „Sky Drivers” из
Панчева четврту годину заредом обрадоваће пригодним
поклонима малишане смештене на Дечјем одељењу Опште
болнице. Представници Мотоклуба традиционално ће деци
уручити пакете 6. јануара, на
Бадње вече. Обућа, одећа и
играчке су већ обезбеђени, а
прикупља се новац за шивење
дечје постељине, која је том
одељeњу преко потребна.
„Драјверси” ће организовати и две хуманитарне
свирке. У суботу, 3. јануара,

на сплаву „У припреми” од
20 сати наступиће бенд „Рајко и живи зид”. Дан касније
у пивници „Келер” биће припремљена рибља чорба, коју
ће посетиоци моћи да дегустирају од 19 сати, уз музику
Жељка Тођераша Тође. Током обе вечери биће постављене кутије у које ће моћи
да се убаци новац, а гости ће
моћи и да донесу пригодан
поклон или слаткише, који
ће бити прослеђени деци на
Дечјем интерном одељењу.
И. П.

Празнична чаролија

Традиционална додела новогодишњих пакетића за децу из Сигурне куће и хранитељских породица одржана
је у четвртак, 25. децембра, у
Културном центру Панчева.
Празничну чаролију за сто
шездесет малишана, „зачињену” новогодишњом представом, као и сваке године
организовао је Тим за децу и
младе Центра за социјални
рад „Солидарност” Панчево.
– Ово је била прилика да
се сви нађемо на једном месту и поделимо радост. Такође, нашој деци смо желели
да покажемо да и сада мислимо на њих – изјавила је
Лидија Панајотовић, педагог
у Центру за социјални рад.
Она је додала да су малишани добили поклоне захва-

љујући Јасмини Вечански и
великом броју донатора, међу
којима су: јавна комунална
предузећа „Зеленило”, „Водовод” и „Грејање”, ЈП Дирекција, „Техномаркет”, Синдикат
Градске управе Панчево,
„Војводинапут”, „Авив парк”,
„C & A”, „Попај”, „Хедонист”,
„Анчи колачи”, Ресторан и
студио „Чиле”, АТП Панчево,
„ДМ дрогерија”, „Данијела
комерц”, „Борнео”, „Тини инжењеринг”, „Делта ђенерали”, „Алмекс”, „Кофи шоп”,
„Финнет” и други.
Према подацима Центра
за социјални рад, у Панчеву
је тренутно у хранитељским
породицама 155 малишана,
а у Сигурној кући борави
њих седморо.
И. П.

ЛЕП ГЕСТ НАШЕ МЛАДЕ СУГРАЂАНКЕ

Гимназијалка
помогла Деда Мразу
Наша млада суграђанка Милица Дуждевић, ученица четврте године Гимназије
„Урош Предић”, организовала је протеклих дана акцију
вредну сваке похвале. Она
је, наиме, на друштвеној
мрежи „Фејсбук” направила
догађај под називом „Напуни врећу, подели срећу” и
позвала све људе добре воље
да донирањем слаткиша,
сланиша, играчака и других
ситница помогну да се направе пакетићи за децу без
родитељског старања.
Милица је од 22. до 26. децембра на различитим локацијама у граду прикупљала
материјал за поклоне, а њеном позиву се одазвало много више људи него што је то
могла да очекује.
– Првобитна идеја је била
да направим пакетиће за децу без родитељског старања,
али како је одзив људи био
одличан, схватила сам да ћемо моћи да обрадујемо још
деце. Направила сам 55 пакетића и поделила их малишанима из „Споменка”, по-

том онима на Дечјем одељењу панчевачке болнице и у
избегличком кампу, а део
сам поклонила и удружењу

„На пола пута”. Одлучила
сам да обрадујем и наше болесне мале суграђане Звездану Јурицу, Владу Ђорђевића и Драгану Раданов – рекла је ова хумана Панчевка.
Она је захвалила свима
онима који су помогли ову
акцију и улепшали празнике
великом броју деце у нашем
граду.
Д. К.
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Морамо се више ослонити и на домаће
привреднике као будуће инвеститоре.

ПОЛИТИКА

Саша Павлов,
заменик градоначелника

Среда, 31. децембар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ИЗ СТРАНАЧКИХ САОПШТЕЊА

Панчеву само обећања

КРИТИКА ВЛАСТИ ПОСТАЈЕ СВЕ ЖЕШЋА

Буџет за 2015. годину, који
је Скупштина Војводине
усвојила 23. децембра, јесте
„углавном копи-пејст варијанта, односно преписан
прошлогодишњи”, а што је
најважније, убудуће се неће
видети како се троше средства одвојена за Фонд за капитална улагања – истакао
је Јован Лазаров, покрајински посланик Српске напредне странке, на конференцији за новинаре одржаној у четвртак, 25. децембра.
– Фонд се гаси 31. децембра, а оснива се Управа за
капитална улагања, која ће
одговарати искључиво Покрајинској влади. Извештаји
о трошењу планиране 7,2
милијарде динара више се
неће подносити Скупштини,
што апсолутно није добро, а
куда ће те паре ићи, непознато је. Што се Панчева тиче, не знамо шта ће се деси-

ти, постоје само обећања да
ће се завршити зграда Завода за јавно здравље и да ће
се урадити реконструкција
Интерног одељења наше
болнице – додао је Лазаров.
Према његовим речима,
буџетом је само за отплату
кредита и камата предвиђено 2,8 милијарди динара,
што су „огромна средства и
трошкови пропале политике
14-годишње владавине Покрајинске владе”. Ту спадају
и неуспели пројекти „Тесла
банке” и Развојне банке Војводине, а истовремено је
предвиђено и ново задуживање од две милијарде.
– Ја се увек залажем за
субвенције за активну политику запошљавања, а за то је
издвојено само 370 милиона динара. Поднео сам 12

амандмана да би се та средства дуплирала, али ниједан
није прихваћен. За текућу
буџетску резерву планирано
је 200 милиона динара, а
тим средствима ће располагати Бојан Пајтић, зависно
од свог расположења, јер их
он сматра својим џепарцем
– рекао је покрајински посланик СНС-а.
Као илустрацију за то Лазаров је навео да су паре даване и симфонијском оркестру и за „екскурзије Пајтићевих партијских другова” и
разне друге намене које нису биле хитне.
За наставак те пропале покрајинске политике одговоран је, према његовим речима, и Иштван Пастор, који је
подржао предложени буџет.
О привреди, инвестицијама и даљем развоју Панчева,
на конференцији за новинаре је у уторак, 30. децембра,

говорио и Саша Павлов, заменик градоначелника и координатор стручних савета
СНС-а у овој области. Као
највећу опасност за даљи
развој града он је означио
проблем пуњења буџета новцем од пореза на зараде, као
и наслеђене проблеме изазване лошом приватизацијом, на шта локална самоуправа није могла да утиче.
Одустајање од изградње гасовода „Јужни ток”, према његовим речима, такође ће се
одразити и на Панчево. Због
свега тога Град би морао да
се окрене „стварању повољног привредног амбијента”,
развоју комуналних услуга,
Северној индустријској зони
и домаћим привредним субјектима који „имају одређена инвестициона средства”.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Активнији као
опозиција
– И поред одласка неких
наших чланова и напуштања партије, коалиција с Јединственом Србијом и даље
је чврста, а петочлану одборничку групу у Скупштини убудуће ће предводити
Зоран Малобабић. Предстоје нам избори у месним одборима и излазак из привремених оквира у којима
се сада налазимо – рекао је

опозиција у Панчеву, негирао је да је било понуда за
улазак у овдашњу коалициону власт, али је и напоменуо да ова странка „има довољно и снаге и знања и кадрова” за такав изазов.
Када је реч о новим кадровским решењима, треба
рећи да су чланови Главног
одбора странке, поред Дангубућа, постали још Љубо-

Никола Дангубић, председник панчевачког Привременог органа Социјалистичке
партије Србије, на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 30. децембра.
Он је најавио да ће СПС
убудуће бити активнији као

мир Станишић и Маја Миловановић,
председница
градског Форума жена. За
Покрајински одбор изабрани су Василије Драганић и
Никола Дангубић, који је
истовремено и у војвођанском Извршном одбору.

Током протекле недеље путем саопштења су се огласили Нова странка, Покрет
„Двери” и Демократска странка Србије.

Нова странка је најавила оснивачку конвенцију и избор градског одбора, „Двери” су критиковале управо усвојени пан-

чевачки буџет, док је ДСС жестоко реаговао због губитка једног одборничког
мандата.

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Чудне ставке у буџету
Панчевачки Покрет „Двери”
у предновогодишњем саопштењу подсећа на сва обећања којима су нас овдашњи
политичари, „најлошији ђаци, улизице и увлакачи”, годинама обасипали.
„Шта смо од свега добили?
Запошљавају се искључиво љубитељи лика и дела Александра Вучића и носиоци чланске
карте СНС-а! У панчевачкој
општини седе, раме уз раме, у
власти с Демократском странком. Северна индустријска зона је далеко, порез на имовину
утростручен, као и намети за
грађане, Пескана чека неке боље дане, а врхунац СНС креативности и довитљивости је
’иновативни развојни пројекат

– стони фудбал у природној
величини’. Притом је и опскурни тип – Мајкл Девенпорт, који надзире рад наших
домишљатих властодржаца, проглашен за почасног грађанина
Панчева.
Можемо ли ниже од
овога?”, питају „Двери”.
Иако наш град
има један од највећих буџета у држави, „готово
четвртина свих средстава одлази на плате намножене бирократије у јавним предузећима и општинским структурама”. Од планираног новца
у износу од 4,14 милијарди
динара остаје „једва нешто

више од 1,5 милијарди за живот Панчева”. За породице и
децу, наводе „Двери”, предвиђено је 98 милиона, за решавање проблема
незапослености
27,8, за смањење
загађења 18,57,
али је зато „за пројекте надобудних
и ’пројектно свесних’ невладиних
организација”
планирано 144,9 милиона
динара.
Ова странка се критички
осврће и на остале „чудне
ставке у буџету”, као што су
накнаде волонтерима, услуге
по уговору, реновирање
„Апола” и „низ закукуљених

формулација иза којих не
стоје сасвим чиста посла”.
„По нашем суду, ово није
развојни, већ сасвим нерационалан и неодмерен буџет, нарочито у ово доба
кризе. Сматрамо да Панчево
треба да помогне младима
да заснују породицу и започну сопствени посао, да се
одобре субвенције онима који се баве производњом поврћа, воћа, пчеларством,
сточарством, пољопривредом, да се помогне породицама и деци, уложи у образовање и здравство и заштиту
животне средине, као и да се
занатлије ослободе пореза у
првој години активности”,
предлажу „Двери”.

НОВА СТРАНКА

САОПШТЕЊЕ ДСС-а

Догодине оснивачка
конвенција

Пијаца за трабанте
владајућих странака

„Нова странка у Панчеву с
поносом може рећи да је
ове године, поготово у њеној
другој половини, била веома активна на политичкој
сцени наше општине и града. Иако још
увек
непарламентарна у локалу, странка је активна у опозиционом раду, на
побољшању живота наших суграђана и јавној
критици власти,
која се више пута показала
неспособном и недоследном у свом (не)раду”, каже
се у саопштењу Повереништва ове партије.
Подсећајући на своје досадашње акције, странка
подвлачи и да су са два
освојена мандата у Скупштини Србије „достојно
представљали опозицију”.
Истовремено, наглашава
Повереништво, често су били мета опструкције, јер
„већинска партија у недостатку аргумената настоји

да на сваки начин спречи
излагања” њених посланика.
„У наредној години наставићемо да јавно критикујемо власт и дајемо предлоге за побољшање услова
живота наших
грађана, а радићемо и на
омасовљавању
странке.
У
2015. години
Повереништво
у Панчеву организоваће оснивачку конвенцију на којој ће бити
изабрани чланови општинског одбора, чиме ћемо
прећи на виши степен организованог деловања у нашем граду”, закључује ова
партија и позива све оне
који желе да јој се придруже да посете интернет-сајт
Нове странке.
Нашим суграђанима Повереништво је пожелело
срећну нову годину, јер ће
нам „срећа, са овом влашћу,
свакако требати”.

Парламентарни живот Панчева све мање представља
поприште сучељавања различитих идеја и ставова у
потрази за најбољим решењима проблема који тиште
грађане, а све више
постаје пијаца, место за „намиривање”, „поделу колача” и „претрчавања” у искључиво
личном интересу.
Уместо трагично
преминулог одборника Божидара Бароша,
принципијелног и несебичног борца за боље Панчево,
место одборника у Скупштини града додељено је
особи која је пре два месеца
избачена из Демократске
странке Србије због преласка у једну од новонасталих
организација, којима је једина политичка амбиција
да постану трабанти владајућих политичких странака.
ДСС сматра да лоша законска решења доводе до
обесмишљавања избора и
да ће све више грађана оду-

стајати од гласања на изборима јер схватају да њихов
глас представља темељ туђих тезги и намиривања.
Једини излаз из ове ситуације је измена изборних закона и увођење
већинског изборног система, како би
грађани бирали човека из
своје средине
који ће заступати заједничке, а не личне и ситносопственичке интересе.
Какав је ово апсурд, најбоље говори чињеница да је
мандат добила странка која
није учествовала на изборима 2012. године, а да у дану
кад је добила мандат није
ни била регистрована као
политичка организација.
До тада, нажалост, бићемо сведоци урушавања свих
вредности и принципа, где
се без трунке савести и човечности заузима место
упражњено трагичним губитком, мимо воље бирача.

ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Брига о пензионерима
на првом месту

Наша шанса је у
Дунавској стратегији

Градски одбор Партије уједињених пензионера Србије
(ПУПС) у суботу, 27. децембра, одржао је редовну седницу, на којој су поднети извештаји о раду и најављени приоритетни циљеви за нову,
2015. годину.
„Упркос лошој економској
ситуацији у земљи и мерама
штедње, које су и те како погодиле пензионере, доминирао је позитиван и јединствен став према поднетим
извештајима. Закључак по
свим тачкама дневног реда
упућује на то да су чланови
ПУПС-а уверени у своју моћ
да се и надаље, још интензивније и успешније, боре за
очување интереса пензионера и за унапређење социјалног положаја и пензионера и
осталих социјално угрожених категорија становни-

штва”, наводи се у саопштењу ове странке.
Снага ПУПС-а, сматра та
партија, лежи, пре свега, у
доброј организацији од врха,
као и у „јединству кад су у
питању приоритетни циљеви”. Једна од тема на овом
скупу била је и месечна карта
за пензионере за превоз аутобусима АТП-а, чија се цена
„мора сачувати примереном,
и то посредовањем одборника ове странке” у градском
парламенту.
Истовремено, у ПУПС-у кажу да ће наставити да сарађују са свим партијама, као и са
свим привредним субјектима
на нивоу града.
Ненад Шалетић, председник Градског одбора, на крају
ове седнице честитао је предстојеће празнике свим члановима и суграђанима.

Због добре инфраструктуре,
иницијативе и стратегије развоја Панчево има све услове
да постане најатрактивнија
општина у Србији за стране
инвеститоре – сматра Градски
одбор Покрета социјалиста.
Та странка подвлачи да су
наши „главни природни ресурси пољопривредно земљиште, реке Дунав и Тамиш и геостратешки положај поред
Београда”. Због тога посебно
место треба да заузме „стратегија подстицања инвестиција”
која, поред наших предности,
мора да „дефинише и слабости које се морају превазићи”.
„Између осталог, наша шанса је у Дунавској стратегији, где
би Панчево могло да заузме добре позиције у одређеним производним областима, али су
потребни капитал и нове технологије у прерађивачкој и пре-

храмбеној индустрији. Требало
би наставити и с привлачењем
инвестиција, пре свега из Немачке, Аустрије и других земаља. Налазимо се на рути Европског коридора 11: Темишвар –
Вршац – Панчево – Београд
(Пупинов мост) – Бар – Бари.
Панчево има велики привредни потенцијал, с обзиром на то
да ће врло брзо бити успостављен мешовити транспорт робе
(друмски, железнички и водени). А израђена је и средњорочна и дугорочна стратегија одрживог привредног развоја општине уз конкретне развојне
пројекте”, закључује Покрет социјалиста.

Страну припремио

Зоран
Спремо
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СКУПШТИНА УСВОЈИЛА БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ

БРЗОПОТЕЗНО И БЕЗ РАСПРАВЕ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Пише: Милош Васић

Опозиција: градски
функционери из СНС-а
рекламирају странку
Јавни приходи биће нижи
због смањења плата у
јавном сектору
Скупштинска седница на којој је донет градски буџет за 2015. могла би
пре бити упамћена по неким споредним догађајима него по садржини
најважнијег документа за локалну
заједницу. Одликовале су је брзина
усвајања предлога буџета, одсуство
расправе о њему, осипање неких одборничких група и расправа опозиције с представницима владајућег
СНС-а о томе зашто напредњаци који су на градским функцијама о свом
послу говоре на страначким конференцијама за новинаре уместо у
Градској управи.
Образлажући предлог прихода и
расхода градске касе за наредну годину, у којој ће бити нешто преко
пет милијарди динара, Предраг
Живковић, ресорни градски већник,
рекао је да ће они бити за око 450
милиона нижи од овогодишњих.
Највећи удар буџет ће доживети због
умањења плата у јавном сектору за
10 одсто, јер је то најзначајнији извор јавних прихода локалне самоуправе. Од пореза на имовину биће
инкасирано мање новца због пада
цене некретнина и недавне одлуке
панчевачког парламента да преполови стопу пореза на пољопривредно земљиште.
Због тога је градска власт одлучила да наредне године инвестиције
финансира из кредита, па ће од 660
милиона динара намењених улагањима у различите пројекте више од
половине чинити задужења. Буџет је
овог пута састављен од 15 различитих програмских целина, што је законска новина, а требало би да омогући боље планирање и лакшу контролу његовог коришћења. Највише

Међу комуналним предузећима
од буџета ће се највише окористити
АТП, коме је намењено 234 милиона
динара, од чега је 34 милиона кредит за набавку нових аутобуса. Ипак,
то је мањи износ од овогодишњег, а у
том предузећу рачунају да ће нова
возила знатно смањити трошкове за
набавку горива и резервних делова,
као и да ће допринети повећању броја путника. „Хигијена” ће по различитим основама добити око 174 милиона, а „Зеленило” 84 милиона динара. Најниже буџетске субвенције и
ове године су планиране за „Грејање” и износе свега 3,5 милиона динара. Панчевачка села могу рачунати на више од 160 милиона динара.
Петар Андрејић (ДС) изнео је незадовољство због тога што сеоске месне заједнице добијају све мање новца. Он је рекао да је Старчево 2008.
имало буџет од 35 милиона динара,
а сада се он свео на мање од 20 милиона. То је била и једина конкретна
примедба на буџет, јер се опозиција
уздржала од расправе о самој одлуци. Зоран Малобабић из СПС-а рекао је да ће та партија приликом гласања бити уздржана. Он је такође
ставио примедбу на то што је град
добио несразмерно много новца у
односу на панчевачка села.
Већник Живковић је рекао како је
незапамћена ситуација да опозициони одборници не поднесу ниједан
амандман на предлог овог документа, на шта му је одговорио Оливер
Петковић (ЛСВ):
– Нисам поднео амандман јер нисам знао где то да учиним: да ли у
Градској управи или у страначким
просторијама код „Фото Саве”? Овај
буџет је најмање градски, а највише
припада СНС-у, јер да је градски,
био би представљен у градској кући
како доликује, а не у страначким
просторијама. Тиме сте дубоко повредили одборнике, али и грађане
који нису указали поверење СНС-у.
Он је предложио Филипу Митровићу, председнику Скупштине, да је
распусти, јер је изгубила свој смисао.

ПОЛИТИЧКО ПРЕГРУПИСАВАЊЕ
На почетку седнице је констатовано да су Мирко Николић, Јелена Петровић и Борка Жунић напустили СПС, а Смиљана Гламочанин Варга отишла
је из СНС-а. Било је незванично најављивано да ће они формирати одборничку групу, али се то овом приликом није догодило, већ ће наступати као
самостални одборници. Социјалисти су обавестили Скупштину да је нови
шеф одборничке групе СПС – Јединствена Србија Зоран Малобабић.
Одборничку заклетву је положила Вања Ракиџић, која је била на изборној листи ДСС-а. Она је заменила недавно преминулог одборника те
странке Божидара Бароша. Ракиџићева је изјавила саучешће породици
Барош, додала како јој је жао што је на такав начин добила одборнички
мандат, те да ће у Скупштини заступати ставове Српске народне партије.
По кулоарима су се проносиле спекулације о новим пребезима и формирању другачије скупштинске већине, али тога није било. Бар овог пута.
новца је намењено за локалну самоуправу – више од милијарде, а затим
за комуналне делатности, у које ће
бити уложено 898 милиона динара.
Следе програми и пројекти за развој пољопривреде, с 584 милиона, и
путна инфраструктура, за коју је намењено 545 милиона динара. Предшколско васпитање добиће 501 милион динара, основно образовање
209 милиона, социјална и дечја заштита 322 милиона, култура 289 милиона, а спорт и омладина 180 милиона динара.

Одговорио му је најпре Султан
Фератовић (СНС). Он је изнео своју
дефиницију буџета као „материјализације интереса владајуће политичке гарнитуре која одређује шта је у
јавном интересу”. Фератовић је додао да је опозиција с буџетом могла
да се упозна у петак, 26. децембра,
на јавном слушању у Скупштини.
Градоначелник Павле Раданов рекао
је како је неистина да је градска каса
пројектована у страначким просторијама, јер су њу правили чланови
Градског већа и директори панче-

вачких јавних предузећа у Градској
управи.
Живковић је опозиционим одборницима рекао да се баве будалаштинама, па га је председавајући Митровић
опоменуо да се понаша пристојно.
– У тренутку када се држава и локална самоуправа сусрећу с најтежим временима, ми расправљамо о
томе где је градски већник држао
конференцију за новинаре. То што
смо је држали у страначким просторијама, само значи да поштујемо
странку чији смо чланови и да смо
стицајем околности уместо у Градској управи или на кеју о томе говорили у странци – рекао је Живковић.
Владан Кељевић (ЛСВ) покушао је
да објасни овим члановима СНС-а
како они јесу чланови странке, али и
градски функционери, па тако треба
и да се понашају.
Свега три сата требало је одборницима да уз предлог буџета усвоје још
седамдесетак других одлука, међу
којима су били и програми рада јавних и јавних комуналних предузећа.
Тигран Киш, заменик председника
Скупштине, одборницима је честитао нову годину и пожелео да она буде боља него што се надамо.
Д. Вукашиновић

И Косово
и сиромаштво

Имали смо до сада разне вруће
пароле: „И Косово и Европа”; па
онда „И Косово и Русија” (то су
лепили радикали-натражњаци
по Београду и иначе). Имамо и
преамбулу Коштунице др Војислава и Тадића Бориса у том нашем сумњиво донетом Уставу.
Укратко: хоћемо све и одмах – и
Косово.
Сада се појавио председник
Републике, грађанин Томислав
Николић, с надасве занимљивом
паролом. Грађани Србије, каже
Тома, радије ће живети у сиромаштву него без Косова. Ето толико да знају ти разни страни
амбасадори.
Тома Николић пробија отворена врата: ми већ живимо у сиромаштву, а без Косова. Његова
громопуцателна изјава ирелевантна је, чиста таутологија. То
га не омета да најави своју оставку ако ико икада само покуша да
Косово призна или већ у том
правцу, све и да народ на референдуму тако одлучи; може, али
без њега, он се у том случају повлачи (што и није тако лоша идеја, кад човек размисли).
Све је то, наравно, старорадикалска демагогија и набусито
лупетање у паници. Паника настаје због већ добро видљивих
маневара за маргинализацију
тог истог Томе Николића, кога
ће Вучић и његов двор пустити
низ воду чим се укаже прилика
– или чим прилику створе, на
чему се ради. Бриселски споразум је ту где је и има да га прогутамо кад нам се буде рекло.
Ако се то Томи не допадне, као

што каже – па нека поднесе
оставку; плакати у јастук неће
нико, осим можда Санде Рашковић Ивић.
Него, пустимо сада Томина
пренемагања. Питање је зашто
он уопште иде с тим причама у
јавност и зашто се без потребе
свађа са амбасадорима. Мисли
ли он стварно да ће тако себи дићи популарност? Спрема ли он
нешто, кад му одједном треба то
мало поена у јавности, иначе ситој и преситој Косова? Хоће ли
га та испразна косовска реторика
спасти из Вучићевих чељусти?
Неће. Све ми се некако јавља да
је о паници реч.
Косово смо размотрили; да
размотримо и сиромаштво. Косово, дакле, немамо још од јуна
1999, а сиромаштво, хвала лепо,
имамо и даље и још више. То се
каже дупло голо. Плате и пензије су нам већ начели. Ових дана у
парламенту чујемо да се министар Вујовић и премијер Вучић
нагло занимају за девизну штедњу грађана, која да стоји пасивна
по банкама – уместо да се све то
даде држави. Сестре слатке и
браћо моја у Христу, то не слути
на добро. Не верујем да ће се неко усудити да нас мами на нову
Дафину или новог Језду, ама ове
белосветске банке умеју свашта
да смисле. Не бих сада да вас
плашим и саветујем вам да активирате сламарице (они богатији)
и чарапе (сиротиња), али ово не
слути на добро.
Нова парола би била „Ни паре,
ни Косово”, али нико вам то неће
рећи.

НАША АНКЕТА
КУДА ЋЕТЕ ЗА ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ?

Само нек је весело

Д. ЛЕЧИЋ

Ј. ЛАЗИЋ

Данас дочекујемо нову годину. Зар
је већ прошло 365 дана? Година за
нама била је за неке успешна, а за
друге баш и не. Ипак, време нас не
пита, већ неумитно тече. Како год,
вреди испратити стару и дочекати
нову, 2015. А кад смо код тога, онда
се разноликост у одабиру подразумева. Већина нас ће код куће, с најмилијима, уз иће и пиће. Свакако, млади не могу без новогодишње журке, а
нема сумње да ће и многобројни ресторани бити пуни. У свету је модерно дочекати нову годину на трговима, па је тако и у Србији. Вечерас ће
многи и радити и тако испратити
2014. у историју. Било како било,
срећна нам Нова година!
ДРАГАН ЛЕЧИЋ, пензионер:
– Оно што је занимљиво у вези с
дочеком ове нове године, јесте чињеница да ћу се с добрим пријатељима
забавити, али помало и радити. Кад
кажем радити, не мислим на неки
тежак рад, већ на промоцију наше
„Сланинијаде”, која се баш за дочек
и наредних неколико дана догађа у
Голупцу на Дунаву. „Сланинијада” је
давно превазишла локални значај,
па је ово прилика да се о њој прича и
у том крају Србије. У фином амбијенту, с драгим особама, сигурно ће
нам бити лепо, а својим суграђанима

Ј. ЈЕЛЕНКОВИЋ

С. МИХАЈЛОВИЋ

желим много здравља и среће у новој
години.
ЈЕЛЕНА ЛАЗИЋ, не силази јој осмех
с лица:
– Новогодишњу ноћ ћу провести у
Београду. Посебно ме радује то што ћу
бити у друштву браће. Један у нашу
престоницу долази из Шведске, а други из Осечине. Нисмо се дуго видели,
па је ово идеална прилика да се окупимо и славимо. Наше мало друштво
ће у једном престоничком ресторану,
уз одличну забаву, учинити све да ово
вече остане свима нама дуго у памћењу. Користим ову прилику да свима
пожелим срећну Нову годину.
ЈОВАН ЈЕЛЕНКОВИЋ, ученик:
– Млади увек желе добру забаву, а
прилика као што је дочек нове године се не пропушта. Овог пута друштво ће се окупити у Долову. Биће
нас десеторо, а можда и више. Имамо
доброг ди-џеја, а потрудићемо се да
буде довољно хране и пића. Сви смо
добри другари, па нема дилеме да ће
журка успети у потпуности. У сваком
случају забава је загарантована.
СТЕВАН МИХАЈЛОВИЋ, спортски
радник:
– Ако могу тако да кажем, кућно-кумовско-пријатељска варијанта је овог

А. ВЛАДИСАВЉЕВ

Н. БОЖИЋ

пута у првом плану. Богата трпеза са
домаћим специјалитетима неће изостати, али морам истаћи да су најбитнији људи. Они праве добру атмосферу,
а кад сте у друштву правих пријатеља,
нова година може да се дочекује сваког
дана. Хоћу свим панчевачким спортистима да пожелим срећну Нову годину.
АЊА ВЛАДИСАВЉЕВ, студенткиња:
– За мене и моје друштво све почиње још у току дана, када ћемо у
„Хедонисту” бити на дневној журци,
која је у том кафеу постала традиција. Кад је реч о самом дочеку, још нисмо одлучили куда ћемо, али то свакако неће бити проблем. Где год да
се нађемо, сигурна сам да ће нам бити супер. С обзиром на то да се
озбиљно бавим одбојком, ускраћена
сам за могућност да отпутујем ван
Панчева, јер нам се тренинзи настављају одмах после дочека 2015.
НЕНАД БОЖИЋ, рукометаш:
– Кућна варијанта за нас младе је
увек најбоља. Најбоље се опустимо
кад смо у познатом друштву. Биће
нам доступна богата трпеза. Иначе,
година за нама је била успешна за
мене, како у школи, тако и на спортском плану. Био бих више него задовољан да се све то понови и у новој
години.
Анкетирао С. Дамјанов
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ПОЧИЊЕ ПРОИЗВОДЊА У „АЗОТАРИ”

ПРЕГЛЕД ПРИВРЕДНИХ ДЕШАВАЊА У 2014. ГОДИНИ

Обезбеђен јефтин гас

ТЕНЗИЈЕ, КРИЗА ОБЕЋАЊА...

Производња у ХИП „Азотари” биће обновљена током
викенда након двомесечног
застоја због недостатка гаса
и неизвесности да ли ће ова
криза бити решена. Према
незваничним информацијама до којих је „Панчевац”
дошао, азотарцима је у уторак, 30. децембра, пренета
порука из Београда да ће по
одобрењу Владе Србије и
премијера Александра Вучића фабрика добијати гас из
складишта у Банатском Двору до средине фебруара, када би требало да буде склопљен нови толинг аранжман
о испоруци јефтинијег гаса
„Азотари”.

дневно, што је количина неопходна за достизање пуног
капацитета производње. Гас
неће бити плаћан, већ је планирано да он по склапању толинг аранжмана буде враћен
у складиште. Није познато ко
ће испоручивати гас и да ли
је реч о компанији која ће
можда постати стратешки
партнер „Азотаре” током
приватизације. Зна се само
да цена по којој ће фабрика
минералних ђубрива добијати сировину неће бити виша
од 330 долара за 1.000 метара
кубних, што је 120 долара
јефтиније од гаса који је коришћен од почетка године до
почетка ремонта фабрике.

Званичну потврду ових
информација нисмо успели
да добијемо, јер Горан Пејчић, директор предузећа,
није одговарао на телефонске позиве. Извори „Панчевца” су навели да би погон
Амонијак требало да буде
покренут до недеље, јер се
очекују нешто више спољне
температуре, што је битно за
безбеднији старт. Након тога
ће постепено у рад бити увођена и остала постројења.
Из Банатског Двора би требало да буде испоручивано
1,2 милиона кубика гаса

Та цена омогућиће пословање „Азотаре” с профитом.
Душан Бајатовић, директор
„Србијагаса”, изјавио је у
марту да смо „због неодговорних појединаца у власти”
изгубили толинг аранжман с
фирмом „Гаспром Швајцарска” о испоруци јефтинијег
гаса, па ће минерална ђубрива због тога бити прављена с
губицима. То се односило на
тадашњу министарку енергетике Зорану Михајловић,
која је овај уговор прогласила штетним и нетранспарентним, па је он раскинут.

ПОНОВО О СЛОБОДНОЈ ЗОНИ

Држава се покренула
Управа за слободне зоне Министарства финансија поново
је покренула тему формирања једног таквог пословног
подручја у Панчеву. Милан
Ристић, директор Управе,
разговарао је у петак, 26. децембра, у Београду, о овој теми с градоначелником Павлом Радановим, Јеленом Батинић и другим градским
званичницима.
Иницијатор формирања
Слободне економске зоне
2012. био је НИС, а иза тога су
стајали пословни интереси
нафтне компаније. Суоснивачи би били „Петрохемија” и
Град.
Батинићева је подсетила
на то да је пре нешто више до
годину дана Панчево одустало до тог пројекта, јер није
имало новца за инфраструктурно опремање свог земљишта у оквиру зоне.
Наши званичници су обавестили Ристића да Панчево
формира Северну индустријску зону, те да је заинтересо-

вано да део тог земљишта буде уврштен у слободну економску зону уколико буде заинтересованих инвеститора.
Следећи састанак биће
одржан током друге половине јануара у Панчеву, а директор Управе за слободне
зоне је обећао да ће дотад
размотрити могућност да се
у тај пројекат укључи и „Азотара”, јер је она кључни фактор тог посла.
Наиме, слободне зоне нема без лучког подручја, а
„Азотарина” лука има много
већи капацитет од „Луке
Дунав”. Преко територије
фабрике ђубрива пролази
пруга ка „Петрохемији” и
рафинерији, а туда иде једина копнена веза с Гринфилдом 2.
НИС инсистира на формирању зоне, јер је она од
виталног значаја за реализацију инвестиција у дубоку
прераду и термоелектрану
топлану. Ова прва је кључна
за даљи развој компаније.

ПОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА УЕПС-а

А с ким ви пијете кафу?
Удружење за тржишне комуникације Србије (УЕПС) наградило је компанију „Гранд
кафа” једним златним и трима бронзаним признањима
за пројекте у четири категорије. „Гранд кафа голд” добила је златно признање за
промотивну кампању „А с
ким ви пијете кафу?”, као и
бронзу за најбољи радио-

-спот „Комшилук”. Програму лојалности „Видим ти сигуран добитак”, који је изазвао велико интересовање
потрошача, припало је бронзано признање у категорији
„однос према купцима”.
Награду једнаке тежине
освојила је и кафа „гранд
арома” за идеју „Поклон-сетови”.

Јужна зона између
очаја и наде
у будућност
Рађање Северне
индустријске зоне
упркос притисцима
интересних група
Две теме су доминирале у
области привреде током 2014.
године – судбина предузећа у
реструктурирању и борба локалне самоуправе да створи
услове за нова улагања. Све
крупно што се дешавало у
економској сфери државе и
Града вртело се око тога.
Северна зона
Почетак формирања Северне
индустријске зоне обележио
је прве дане године која је на
измаку, јер је градоначелник
Павле Раданов већ тада обавестио јавност да је са својим
тимом сарадника успео да издејствује раскидање уговора о
закупу 67 хектара ливаде на
почетку качаревачког пута,
што ће Панчеву омогућити да
на том месту обезбеди простор за привлачење инвеститора. Министарство пољопривреде је раскинуло уговор с
београдском фирмом СХБ,
која је плаћала мање од 1.000
евра годишње за закуп земљишта на коме је наводно намеравала да изгради стакленике. Од тог обећања ништа није испуњено, па је градоначелник успео да врати ту земљу
граду, иако су на њега неке
структуре у републичкој власти вршиле снажан притисак
да од тога одустане. То се
ипак није догодило.
Када је локална власт успела да победи, прионула је на
посао да ово земљиште што
пре претвори у привредну зону. Почела је израда неопходне планске документације, а
затим су отпочели и преговори с Министарством саобраћаја о добијању услова за приступне саобраћајнице. Вода је
већ била доведена до овог дела Панчева, а након тога је
почетком октобра ту постављен и трансформатор. До
краја године добијена је дугоочекивана сагласност за изградњу приступних путева, а
затим је завршен идејни пројекат за зону. Изградња путних прикључака и унутрашње
саобраћајнице остављени су
за почетак 2015. године.
У међувремену је локална
власт почела разговоре с
представницима Уједињених
Арапских Емирата и Холандије о могућим улагањима
компанија из тих земаља на
подручју ове зоне. Градоначелник, који је стварање услова за запошљавање Панчеваца
поставио себи као најважнији
задатак, најавио је да ће тек
уследити кампања скретања
пажње инвеститорима на
Панчево.
„Петрохемија”
За „Петрохемију” је 2014. почела прилично трауматично,
јер је та компанија настојала
да остане притиснута претњом стечајем који је могао да
наступи средином године,
али и дуговима према НИС-у.
Ово друго јој је готово онемогућавало да од нафтне компаније добије сировину по цени
која би зауставила даље гомилање дуговања. Тадашња министарка енергетике Зорана
Михајловић држала је петрохемичарима страну у њиховом настојању да се изборе за
ниже трошкове производње и
да НИС претворе у стратешког партнера фабрике пластичних маса, али без успеха.
У таквим околностима, почетком фебруара директор
Милан Теофиловић је поднео

оставку. Сва срећа да је убрзо
пронађено решење, па га је заменио Велимир Унковић,
стручњак који је дошао из
„Транснафте”, али је поникао
у „Петрохемији”. Први задаци
су му били да без одлагања сачини план изласка фабрике из
кризе који би био прихватљив
за НИС, али и да нађе новац за
плаћање заосталих рачуна
„Србијагасу”. Ова државна
фирма редуковала је испоруке
тог енергента претећи да ће
зауставити погоне „Петрохемије”. Синдикати фабрике су
оценили да се иза ове претње
крију интереси НИС-а који
представљају опасност по опстанак фабрике, а неки од
синдиката су запретили блокадом рафинерије нафте као
противмером.
Потом је министарка Михајловић дошла лично у „Петрохемију” да пренесе обећање Владе како ће се изборити
за опстанак фабрике. Тада је
поручила НИС-у да не може
само он имати профит од сарадње с комшијама, а да петрохемичари и држава буду
на штети. Она је позвала нафташе да постану стратешки
партнер фабрике пластике,
али је Кирил Кравченко, директор НИС-а, то одбио. Тадашњи министар привреде Душан Вујовић је у јуну, пред
посету Русији, изјавио како ће
руску страну замолити да
снизи цену сировине и нађе
стратешког партнера за „Петрохемију”. До краја године
од тога није ништа било.
Током јануара Влада Србије
је успела да, након најаве доношења новог Закона о раду,
против себе уједини два највећа синдиката – Савез самосталних синдиката Србије и

четку су обе стране изражавале спремност да тај посао доведу до краја, али се убрзо испоставило да то неће ићи глатко. Међутим, већ почетком
марта јавили су се први проблеми, јер су синдикати оптужили власт да омета преговоре тако што их одуговлачи.
То је довело до сукоба синдикалиста и градоначелника
Раданова, који их је оптужио
да колективним уговором хоће да уруше своје фирме, јер
траже веће зараде. Они су од-

„Азотара”
Крајем марта отворена су и
нека питања у вези са „Азотаром”. Душан Бајатовић, директор „Србијагаса”, пред
крај кампање за републичке
изборе у тој фабрици изјавио
је да је она захваљујући „неким неодговорним члановима Владе” дошла у ситуацију
да плаћа скуп гас и прави губитке. Он је тада оценио да ће

Министарка Михајловић је отишла, а проблеми су остали
говорили да захтевају само
праведнију расподелу расположивог новца, али су преговори прекинути кад је Раданов рекао да неће да потпише
уговор. Наредних месеци синдикати су покушали да ипак
дођу до договора тако што су

Стигли Арапи и у Панчево
УГС „Независност”. Они су покушали да петицијама и протестима натерају кабинет Александра Вучића да одустане од
сужавања радничких права.
Нису успели, јер је премијер
одбио да разговара о томе.
Испуњавање захтева ММФа и страних улагача било му је
очито важније.
Стратегија развоја
Градска управа започела је
јавне расправе о ревизији
Стратегије развоја Панчева за
период од 2014. до 2020. године са свим заинтересованим групама, али одзив није
био у складу са очекивањима.
Циљ је био редефинисање
приоритетних циљева развоја
у измењеним економским
условима. Стратегија је донета крајем јесени, а након ње је
сачињен план капиталних инвестиција. Он ће бити основа
да се градске власти обрате
различитим домаћим и страним фондовима за финансијску помоћ приликом реализације ових пројеката.
Колективни уговор
Синдикати комуналних делатности и локална власт започели су у фебруару преговоре о
новом колективном уговору за
панчевачке комуналце. На по-

ња” Миодраг Лазић, али је
убрзо и он „дисциплинован”.

покренули поступак за мирно
решавање спорова. Напор је
остао без резултата.
Још се страсти нису смириле због овог сукоба, а запрети-

фабрика радити неометано до
летњег ремонта, а након тога
ће почети да гомила губитке.
Крај октобра донео је делимично олакшање азотарцима,
јер је Апелациони привредни
суд одбио примедбе бивших
приватизационих власника
предузећа и усвојио Унапред
припремљени план реорганизације. То је био један од услова да се избегне стечај, а фабрика минералних ђубрива
растерети дугова и почне припреме за стратешко партнерство и инвестиције. „Азотара”
је у то време успешно завршила и редован ремонт постројења, па се спремала за старт,
али је он одложен због недостатка гаса. Републичка власт
је данима крила да су Руси редуковали испоруку гаса Србији
због неплаћених рачуна, али је
на крају морала да призна да
проблем постоји. Уследила су
бројна обећања премијера Вучића и министра енергетике
Александра Антића да ће све
бити у реду и да ће индустрија
на крају добити гас по нижој
цени од актуелне. Пролазиле
су недеље, а ништа се од тога
није десило. Тек последњих да-

Добро је почело, али је завршено свађом
ло је избијање новог. Синдикалисти из комуналних фирми побунили су се због снижења износа за минули рад.
Они су затражили да радници
добијају више износе по том
основу, али су остали и без пара и без одговора супротне
стране. Њихови директори
поштовали су усмену препоруку локалне власти да примењује нови закон о раду. Изузетак је био директор „Греја-

на ове године „Азотара” је обавештена да ће производња напокон бити покренута првих
дана 2015. године и да ће цена
гаса омогућити да се ђубриво
производи без губитака.

Наставиће се

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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СВЕ МАЊЕ НОВЦА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Кампање и радионице, али не и већи
еколошки пројекти
Ремонти узрокују аерозагађења
Дивље депоније и даље представљају проблем
Честично загађење – наша свакодневица

ЈАНУАР
Инвестиција у екологију
У Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне
сировине потписани су уговори о додели бесповратних
средстава за реализацију пројеката ефективнијег коришћења расположивих геотермалних ресурса и за суфинансирање пројеката увођења нових
технологија у области експлоатације, припреме и прераде
минералних сировина.
Прекогранична сарадња
У нашем граду одржан је симпозијум о рекултивацији паркова српског и румунског Баната, који је организовао Покрет горана и центар волонтера Панчева.
Медицински отпад
У оквиру пројекта „Зелени
минути” одржана је трибина о
прикупљању и одлагању медицинског отпада. Организатори тог еколошког скупа били су Удружење грађана „Дру-

ги нови центар” и Покрет зелених, уз подршку Дома здравља и градског Секретаријата
за заштиту животне средине.

ФЕБРУАР
Дивља сметлишта
У склопу израде „Ревизије
стратегије развоја Града Панчева за период 2014–2020. године”, у оквиру активности
Фокус групе за животну средину, одржана је седница на
којој је главна тема била судбина отпада у нашем граду.
Дивља сметлишта, низак ниво
свести грађана, хиперпродукција амбалаже и нефункционисање нове депоније наведени су као неки од проблема
управљања отпадом на територији Панчева.
Успостављање система контроле на нивоу града и увођење казни неки су од понуђених предлога модела сузбијања немарности грађана, институција и привредних субјеката кад је реч о неодговор-

ном одлагању отпада. Што се
тиче уклањања дивљих депонија, као кључни фактор за
превазилажење тог проблема
у први план је истакнута потреба за стављањем у функцију нове градске депоније.
ГМО
Удружење грађана „Други нови центар” организовало је
трибину „Истине и заблуде” о
генетички модификованим
организмима у оквиру пројекта „Зелени минути”. Највише
речи било је о опасностима које са собом доносе генетички
модификовани организми и
зашто је добро да се у Војводини и Србији не продаје и не гаји ГМО. Било је речи и о томе
како модификовани организми могу утицати на банатске
оранице и здравље људи.

МАРТ
На састанку Фокус групе за заштиту животне средине, укључене у израду „Ревизије стратегије развоја града Панчева”,

надлежни у градском Секретаријату за животну средину истакли су да је у последњих неколико година Рафинерија Панчево, захваљујући инвестицијама
НИС-а, смањила емитовање
опасних загађујућих материја.
Како се могло чути, према
релевантним подацима мерења референтних фирми овлашћених да обављају испитивања, већина вредности које
се испуштају у панчевачки ваздух из рафинеријског система су у нивоу прописаних или
су далеко ниже од тога.
АЕРОЗАГАЂЕЊЕ 1
Последње две недеље марта
у нашем граду забележене

И даље удишемо
прашкасте материје...
су повећане емисије прашкастих материја. Апарати
локалног мониторинг система (14. и 15. марта) на мерном месту у Војловици измерили су високе вредности
те опасне и канцерогене материје – средње двадесетчетворочасовне вредности биле су 131,08 и 116,62 микро-

грама по метру кубном. У
марту је у девет наврата
прекорачен законом прописан минимум кад је реч о тој
штетној материји.
Ремонт постројења S-2300,
S-2500, S-2550, у периоду од
4. до 27. марта, и постројења
S-2600, на ком су радови рађени од 10. до 24. марта, имао
је за последицу да је, у том
временском интервалу, ваздух у нашем граду био презасићен ПМ-10, бензеном и
укупним угљоводоницима.
Јапанска прецизност
Представници Јапанске агенције за међународну сарадњу,
Универзитета у Београду (Хе-

мијског факултета) и Града
Панчева потписали су споразум о техничкој сарадњи у реализацији програма партнерства за подизање капацитета
за анализу и мере смањења
дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији.
Сат за Земљу
Наш град се и ове године прикључио глобалној акцији „Сат
за нашу планету”, коју је организовала невладина организација „World Wide Fond” са
идејом да појединци, организације и институције широм
света у суботу, 29. марта, од
20.30 до 21.30, искључе сијалице, електричне апарате и
уређаје у знак подршке кам-

Зоран
Станижан
Будућност: обновљиви извори енергије

Играј за планету
Четврту годину заредом Покрет горана и центар волонтера
Панчево обележио је Дан планете Земље манифестацијом
„Играј за планету” у Горанском
парку. Чланови тог удружења
указали су еколошком акцијом
на потребу да се поклони већа
пажња очувању животне среди-

МАЈ
АЕРОЗАГАЂЕЊЕ 2
У понедељак, 19. маја, око десет
сати, у граду, нарочито на централним градским улицама, осетио се интензиван смрад. Апарати локалног мониторинг система
нису забележили пораст нивоа
опасних и загађујућих материја у
датом тренутку, али је локална
самоуправа, пре свега Секретаријат за заштиту животне средине,
информисала све надлежне службе у граду и медије о овом случају. Градски мониторинг је регистровао само малу концентрацију бензена и укупних угљоводоника. Током вечери је дошло
до скока укупних угљоводоник,

Морамо да штедимо енергију
пањи да се планети Земљи и
читавом живом свету поклони шездесет минута живота.
Премда је Градска управа
Панчева припремила богат и
занимљив програм поводом
овогодишње акције, централна манифестација, на платоу
код музичког павиљона у Народној башти, завршена је неславно због великог пропуста
– нису погашена светла.

АПРИЛ

Страну припремиo

Панчево са идејом да се јавности предочи у каквој средини живимо и какав је однос
младог нараштаја према свакодневном стресном фактору
– буци. Сва три предавања била су посвећена здравственим
и еколошким аспектима буке
у нашем граду.

Бука није у моди
Завод за јавно здравље Панчева, поводом обележавања Међународног дана заштите од
буке, организовао је 16. априла у малој сали Градске управе трибину „Понашање и навике панчевачке омладине
који су ризични за слух”. Реч
је о презентацији пројекта који су заједно урадили Завод,
панчевачке основне и средње
школе и Полицијска управа

не како би се смањило изумирање врста и спречиле климатске промене. Подршку панчевачким горанима пружили су
ученици Основне школе „Исидора Секулић”.
Лепа села
Секретаријат за заштиту животне средине и МЗ Качарево, поводом обележавања Дана планете Земље, организовали су еколошку акцију „И
село се чешља”. Реч је о кампањи чији је циљ да утиче на
развој еколошке свести код
наших суграђана, нарочито
оних који живе у сеоским
срединама. Уређивање травњака и зелених површина испред кућа и у двориштима, чишћење сеоске каналске мреже
од шута и којекаквог растиња,
као и украшавање прозора и
предњих дворишта шареним
цвећем само су неке активности у склопу ове кампање.

који је настао, према речима званичника, вероватно услед лоших
временских услова. Надлежни у
фабрикама из јужне зоне обавестили су еколошке службе да у
погонима панчевачког хемијског
комплекса није било ванредних
ситуација.
АЕРОЗАГАЂЕЊЕ 3
У уторак, 27. маја, у преподневним сатима, приликом стартовања погона Карбамид у панчевачкој „Азотари” дошло је до неконтролисаног изливања веће
количине амонијака. Попустила
је заптивка на трокраком вентилу, што је условило да током два
сата, колико је трајао читав инцидент, из постројења Карбамид
исцури око хиљаду литара те веома опасне материје.
Брзом и правовременом
интервенцијом надлежних
служби спречено је да се у атмосферу емитује већа количина амонијака.
(Наставиће се)
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ХРОНИКА

ПРОГРАМ „ЗДРАВО РАСТИМО” ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ И У ПАНЧЕВУ

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Д. Јоцовић

Мало зрно,
а велика моћ
Сусам

је један од најстаријих зачина у људској исхрани,
али и медицини. Ту биљку одликују бројна лековита својства. У исхрани
најчешће користимо семени део биљке. Постоје
црни и бели сусам. Црни
сусам има више гвожђа и
обично се од њега прави
уље, које се користи у медицинске сврхе. Бели сусам садржи више калцијума од црног и представља један од најбољих
биљних извора калцијума, па се може користити
за надокнађивање дефицита тог минерала. Зато
се препоручује дојиљама
и деци у развоју. Обе врсте сусама су готово подједнако богате хранљивим материјама. У 100
грама семенки има око
596 калорија. Садржи витамине: А, Бе1, Бе6, Е,
као и минерале: калци-

Среда, 31. децембар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

јум, гвожђе, бакар, манган, магнезијум и цинк.
Сматра се да је сусам делотворан против упала и
болова код реуматоидног
артритиса, астматичних
напада, да побољшава пробаву и лечи опстипацију,
снижава холестерол, спречава настанак крвних
угрушака (тромбова) и помаже у случајевима кожних обољења. Сусам би
требало да избегавају једино они који су алергични,
док је за све остале у потпуности сигуран за коришћење. Он је омиљена намирница оријенталних и
северноафричких народа,
а одавно се одомаћио и на
нашим просторима, па се
користи на много начина.
Представља један од најважнијих састојака код многих традиционалних јела,
колача, слаткиша, намаза,
хлеба и пецива. Ми вам
предлажемо да направите
брзо и укусно предјело.

Куглице са сусамом
Потребно:300 грама сира рикота, 100 грама пилећег белог меса, 220 грама сусама, со и бибер.
Припрема: Скувајте пилетину и самељите је. Испеците сусам.
Препоручујемо печење у микроталасној пећници на следећи начин. Распоредите сусам по већем тањиру и ставите у микроталасну. Пеците на најјачој температури, два пута по један минут, а
између сваког минута добро промешајте. Изгњечите сир, па му
додајте пилеће месо, 100 грама сусама и зачине. Формирајте
лоптице од масе са сиром, а затим их уваљајте у преостали сусам.

УЧЕЊЕ О ПРАВИЛНОЈ ИСХРАНИ
Промоција физичке
активности
Теоријска и
практична настава
Пројекат „Здраво растимо”
који спроводи компанија „Нестле” у сарадњи са Савезом за
школски спорт Србије реализује се већ четврту годину заредом, а од ове школске године у тај програм су укључени
и панчевачки ђаци. Он је намењен ученицима седмих
разреда основне школе, с циљем подизања свести о важности правилне исхране и
промоције свакодневне физичке активности међу децом.
Ђаци на забаван начин кроз
радионице стичу знања о правилној исхрани и добијају
практичне савете како да их
примене у свакодневном животу. Подаци говоре да су
млади физички све неактивнији и све гојазнији. Последње истраживање Министарства здравља показало је да је
проценат угојене деце у 2013.
години у односу на 2006. повећан са 8,5 на чак 13,7 одсто.
Борисав Станковић, генерални секретар Савеза за
школски спорт, каже да се
пројекат спроводи у десет
округа у Србији, а један од
њих је и Јужнобанатски. Ове
године чак 3.850 ученика из
42 школе учи о здравим животним навикама.
– Он обухвата теоријску и
практичну наставу. У првом
полугодишту деца су имала
четири предавања о здравој
исхрани, а у другом ће бити
укључена у спортске активно-

Пројекат се спроводи и у Основној школи „Свети Сава”
сти, са акцентом на атлетици.
На пролеће ће бити одржано
пет нивоа такмичења међу децом: школско, општинско,
окружно, међуокружно и државно у атлетским дисциплинама – објаснио је Станковић.
У Панчеву се пројекат спроводи у четири основне школе:
„Бранко Радичевић”, „Стевица
Јовановић”, „Мирослав Антић” и „Свети Сава”. Наставник физичког васпитања у
школи у насељу Миса Душан
Лукић рекао је да су ученици
били заинтересовани за предавања. Пре едукације су испунили анкету од 25 питања о
принципима здраве исхране,
а након радионица су имали и
проверу знања. Одговори се

шаљу у Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, а досадашње
искуство показује да је знање о
здравој исхрани код ђака порасло за 15 до 20 одсто.
Душан Лукић је објаснио да
је у плану укључивање у програм и ученика осталих разреда, као и колега, а биће направљен и едукативни филм.
Он је истакао да се на овај начин деца подстичу да повећају физичку активност и да коригују исхрану. За учеснике
програма изабрани су тринаестогодишњаци јер тада они
улазе у пубертет, нагло расту
и неопходно је да пазе шта једу. Наш саговорник сматра да
је улога просветних радника,

али и родитеља, да малишане
науче здравом животу.
– Деца све више времена
проводе поред компјутера, а
на нама је да то променимо.
Трудимо се да изађемо у сусрет родитељима тако да организујемо бесплатне спортске активности у школи, као
што је корективна гимнастика. С друге стране, родитељи
треба више да се едукују и да
знају коју храну деци да припреме – изјавио је Лукић.
Он је додао да малишани
треба да конзумирају разноврсну храну, велику количину
свежег воћа и поврћа и да више тренирају, јер се стечене
здраве навике поштују током
целог живота.

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

НОВИНЕ НА ОДЕЉЕЊУ ОРТОПЕДИЈЕ
ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ МНРО

Дочек уз Деда Мраза

Чланови Друштва за помоћ
ментално недовољно развијеним особама (МНРО)
захваљујући добрим људима ове године су се два пута дружили са Деда Мразом и радовали новогодишњим пакетићима. Доделу
поклона и сликање с најпознатијим деком на свету
најпре је за њих организовао Културни центар особа
са инвалидитетом у петак,
26. децембра, у холу Градске управе. Према речима
Јасмине Рацков, председнице Културног центра, подељено је двадесет пет поклона за чланове Друштва
за помоћ МНРО и пет пакетића за децу из школе „Мара Мандић”.
Дан касније у Геронтолошком центру приређено је
дружење за чланове Друштва за помоћ МНРО. Новогодишња прослава је организована на иницијативу
Добриле Јовановић, ауторке
емисије „И ми смо ту” на Радио Панчеву, а акцију су подржали и Савет за родну
равноправност Скупштине
града, удружења жена из Долова, Омољице и Глогоња,
затим чланице организација
„Соса” и „Панонке”, фирме

„Стил нет” и „Финнет” и мађарски КУД из Иванова.
Ђурђина Атанацковић,
председница Друштва, објаснила је да су се чланови
удружења веома обрадовали
прослави, које без помоћи
добрих људи не би ни било.
Она је рекла да су за ову прилику активисти припремили
представу о пријатељству и
музички програм. Након тога је Деда Мраз поделио око
шездесет пакетића и дружење је настављено уз музику.
Ово није прва акција овог
типа коју организује Добрила Јовановић. Она је казала
да је један позив био довољан да започне акцију, којој
се придружио велики број
удружења. Навела је да члановима Друштва за помоћ
МНРО много значи овакав
догађај, јер они заправо нову годину дочекују тог дана
када добијају пакетиће.
Председница Савета за
родну равноправност Милица
Тодоровић истакла је да је то
тело ове године успоставило
добру сарадњу са удружењима жена и организацијама
особа са инвалидитетом и да
се нада да ће Град бити отворен за предлоге који буду проистицали из те сарадње.

Од пролећа још две врсте операција
Опрема дотрајала,
најпотребнији
мобилни рендген и
пнеуматска тестера
Колектив Одељења ортопедије Опште болнице Панчево
један је од најмлађих колектива у тој установи. Од шест
лекара, колико их има у тој
служби, најстарији има педесет година. Нову енергију на
одељење донео је и начелник,
наш суграђанин др Ненад
Ковјанић, који је на ту дужност ступио пре два месеца.
И поред проблема с којима
се лекари и сестре на том
одељењу свакодневно суочавају, као што су мањак запослених и дотрајала опрема,
оптимизам их не напушта.
Годишње се уради око 550
операција, а када би било више анестезиолога, како каже
начелник, захвати би се могли радити и више од три пута недељно.

Према речима др Ненада
Ковјанића, од следеће године
на Одељењу ортопедије почеће да се раде две врсте операција – артроскопија и ендопротеза колена.
– Реч је о минимално инвазивној процедури која подразумева преглед унутрашњости
зглоба путем специјализова-

них инструмената преко монитора. Користи се лапароскопски стуб, који болница
има, а недостају нам наставци, које ћемо, надам се, ускоро набавити. Засад ћемо ову
методу користити само у дијагностичке сврхе, а касније и
за лечење. У нашој установи
почећемо и да постављамо

протезе колена, које се уграђују када дође до пропадања
хрскавице. Ову операцију не
ради много установа у земљи,
а до сада смо своје пацијенте
слали у Београд и Нови Сад –
каже начелник.
Он објашњава да је ортопедија скупа грана медицине, а
да је опрема у панчевачкој
болници дотрајала. Најпотребнији су мобилни рендген
у
сали
и
специјална
ортопедска тестера. Најчешћи
пацијенти на одељењу, које
има 48 кревета, јесу старији
људи. Они углавном имају потребу за уградњом вештачког
кука, а на ту врсту захвата чека се око годину дана.
Др Ненад Ковјанић истиче
да ће се, поред нових операција, радити и на стручном
усавршавању, па ће лекари с
тог одељења следеће године
учествовати на два конгреса, а
у припреми је и уџбеник о ортопедији, који у Србији није
изашао дуже време.

НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ УГРАЂЕНО ВЕШТАЧКО СРЦЕ

Прелазно решење до трансплантације
Операцијом уградње вештачког срца која је изведена 19.
децембра на Клиници за кардиохирургију Клиничког центра Србије нашем суграђанину Владимиру Петковићу (47)
спасен је живот. Та интервенција изведена је први пут у
Србији, а у њој је учествовало
петнаестак људи, с професором др Миљком Ристићем на
челу. Вредност апарата који
ће заменити биолошки орган,
а пацијенту продужити живот,
износи 150.000 евра и донација је произвођача. Доктор је за

престоничке медије оценио да
је постојао страх да пацијент
неће дочекати захват јер је
његово срце било веома ослабљено, али да се све добро завршило.
Владимир Петковић се већ
четири године лечи у панчевачкој Општој болници код др
Ане Ковачевић Кузмановић,
кардиолога. Како је докторка
изјавила за наш лист, реч је о
пацијенту који пати од примарне кардиомиопатије, за
коју је карактеристично слабо
и увећано срце. Она је навела

да је пацијент имао уграђен
пејсмејкер који му није помогао, те да уградња вештачког
срца за њега значи живот.
– То је, међутим, само прелазно решење јер је њему неопходна трансплантација срца
и надам се да ће се то брзо десити. Сва срећа да су овакве
методе почеле да се раде код
нас јер на овај начин се спасавају животи веома тешких пацијената – објаснила је докторка.
Она је додала да је механички орган врло некомфо-

ран јер пацијент мора да гура
на колицима генератор који
даје енергију за вештачко срце. Др Ана Ковачевић Кузмановић рекла је да се пацијент
опоравља, али да су компликације након операције могуће. Међутим, она се нада да ће
се лекари изборити с њима
уколико их буде било.

Страну припремила

Ивана
Предић
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РЕТРОСПЕКТИВА – ПРОШЛА ГОДИНА У ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

МАЛО ЛЕПИХ ВЕСТИ, МНОГО ПРОБЛЕМА
Одложена одлука о
новом начину
наплате грејања
Станари Мисе
протестовали
неколико пута
Упркос кризи у години која је
за нама градска власт није дозволила јавним комуналним
предузећима да повисе цене
комуналних услуга. Та одлука
је имала двоструки позитиван
ефекат – поред тога што је колико-толико олакшала грађанима, допринела је рационалнијем пословању јавних комуналних предузећа.
Ова година остаће запамћена и по одлуци да се наплата
грејања по новом одложи до
идуће грејне сезоне како би се
ублажио велики револт корисника даљинског грејања. Међутим, и поред тога, они који
дугују новац за грејање мораће да забораве времена када
су могли унедоглед да отежу с
плаћањем те обавезе. Основни суд у Панчеву је 2014. године донео пресуду да се једној нашој суграђанки одузме
стан због дуга од 750.000 динара ЈКП-у „Грејање”. То
предузеће јој је понудило да
плати обавезу у више рата,
али она се није одазвала.
Грешке на рачунима
за струју
Један од „утисака године” био
је и спор који је избио због
сумњи великог броја грађана
да су им рачуни за струју неоправдано увећани. Служба за
рекламацију Електродистрибуције Панчево примила је
570 писмених и телефонских
жалби грађана из нашег града
и осталих места на територији јужног Баната. Међутим,
након ванредног очитавања
дванаест хиљада електричних
бројила на подручју Панчева
и јужног Баната испоставило
се да је било оправдано само
57 приговора.
Током протеклих дванаест
месеци „Панчевац” је извештавао и о протестима грађана који живе у Улици Милке Марковић. Они су се побунили због
тога што пројектом реконструкције те улице није било
предвиђено да се направе паркинзи испред њихових кућа.
Иако је накнадно пронађено компромисно решење,
страсти су биле поприлично
узавреле. Станари те улице у
почетку нису дозвољавали
улазак у њу радницима фирми које су биле ангажоване на
извођењу радова и њихове механизације.
Један од бројних комуналних проблема у граду током
2014. године изазвали су ди-

вљи откупљивачи секундарних сировина. У жељи да брзо
и лако зараде они су празнили
контејнере, оштећивали их и
остављали ђубре иза себе. Да
би им се стало на пут, организовано је неколико заједничких акција „Хигијене”, Комуналне полиције, Полицијске
управе Панчево и инспекцијских служби.
Шта је уплашило
становнике Мисе
Када је реч о ономе што је
обележило прошлу годину,
немогуће је не поменути спор
настао због најаве да ће убудуће, након завршетка обилазнице око Београда, кроз Мису свакодневно пролазити још
више возова него сада и да ће
многи од њих бити натоварени опасним материјама из хемијских фабрика.
Поводом овог проблема у београдском ЦИП-у, чији су

прошле године био је и пожар
на затвореном базену Спортског центра „Стрелиште”. У
почетку је изгледало да његове последице нису велике, али
накнадно се испоставило да
ипак није тако. Утврђено је да
је неопходно да електричне
инсталације буду потпуно
промењене и да се спроведе

Михајло
Глигорић

Мирјана Балог Кормањош,
заменица директора АТП-а,
изјавила је да ће у новогодишњој ноћи бити уведени додатни поласци аутобуса из
Панчева, са главне аутобуске станице, за Београд, и то
у 00.30, 1.30, 2.30 и 3.30.
Након тога, од 5.00, почињу
редовни поласци.
Она је додала да ће у новогодишњој ноћи бити уведени и ванредни поласци из
Београда за Панчево с „Ластине” аутобуске станице (у

сном саобраћају примењује
ред вожње који важи у време школског распуста. Такође, биће редукован број
полазака на линији 6 градског саобраћаја (Рафинерија, Војловица, Стрелиште) и
аутобуси ће током целог дана саобраћати на тридесет
минута.
Мирјана Балог Кормањош је изјавила да осим застоја на путевима за Падину, Банатско Ново Село и
Самош због снежних наноса

непосредној близини главне
аутобуске станице у Београду).
– Овим смо хтели да изађемо у сусрет нашим суграђанима који планирају да у
новогодишњој ноћи буду у
Београду и да им омогућимо
да оду на дочек – додала је
заменица директора АТП-а.
Она је изјавила и да ће 1,
2, 4. и 7. јануара аутобуси
саобраћати по недељном реду вожње, а 3. јануара по
оном који важи за суботу.
Додала је да се од среде,
24. децембра, па до 14. јануара у градском и међуме-

и повремених кашњења није
било других проблема са аутобусима АТП-а откако је
нашу земљу захватио хладни талас.
– Томе је у највећој мери
допринело то што је зимска
припрема аутобуса завршена на време, још током октобра. Наши возачи ових дана улажу велике напоре да у
аутобусима буде топло и да
иду на време, за шта заслужују похвале. Није било никаквих изостанака полазака, кварова на путу или неких других проблема – истакла је она.

Једна од слика нашег немара

Због пожара није било купања на отвореном базену
стручњаци осмислили такво решење, одржан је састанак градоначелника Панчева и директора ЦИП-а. Након тога је први
човек те пројектантске институције железнице посетио Панчево и насеље Миса, а одржано
је и неколико састанака грађана
који живе у том насељу с градским руководиоцима. Решење
тог спора се још увек не назире.
На врху листе највећих комуналних проблема током

слује. Као потврда тога, тај ЈКП
је саопштио да је шест месеци
након доласка новог руководства забележена нето добит од
7.637.000 динара и да је тако
добар пословни резултат
остварен захваљујући расту
прихода од продатих карата,
закупа пословног простора, издавања билборда, уговорених

обимна реконструкција. То је
био разлог за кашњење почетка купалишне сезоне, а због
недостатка новца је одлучено
да се за посетиоце прво оспособи затворени базен.
Било је и добрих вести
Једна од ретких добрих вести у
2014. години било је то што је
после дугогодишње кризе некада највећи градски губиташ
АТП почео позитивно да по-

вожњи, као и уштедама на јавним набавкама. Поред тога,
ново руководство АТП-а је
успешно окончало јавну набавку за снабдевање аутобуса горивом и уштедело велику суму
новца, а после више година почело је постављање нових аутобуских стајалишта.
Стручњаци за хортикултуру из ЈКП-а „Зеленило”, заслужни за бројне лепе цветне
инсталације широм нашег
града, били су неуморни и током 2014. године. Поред тога
што су на више места у граду
поставили нове креације, поново су били позвани да
представе своје умеће на Међународном фестивалу цвећа
одржаном у италијанском
граду Червији. На тој манифестацији су учествовали с
колегама из педесетак европских градова, а били су једини из Србије, што потврђује
да су цењени и ван граница
наше земље.

Уклонити псе и мачке с ледених улица

Страну припремио

Ванредни поласци
у најлуђој ноћи

Они заслужују све похвале – хортикултуралисти „Зеленила”

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Напуштени пси и мачке треба да
током ових ледених дана буду
склоњени са улица. То су омогућили одборници Скупштине
града, који су на седници одржаној 29. децембра усвојили Одлуку о постављању монтажних, покретних и других објеката на јавним површинама. Захваљујући
томе Панчево је постало први
град у Србији у коме ће се током
ове зиме колико-толико помоћи
напуштеним животињама.
Иван Курајов, председник
Друштва љубитеља животиња

АТП ИЗЛАЗИ У СУСРЕТ ОНИМА КОЈИ
ЧЕКАЈУ НОВУ ГОДИНУ У БЕОГРАДУ

„Љубимци”, изјавио је поводом овога да ће то удружење у
суботу, 3. јануара, у холу зграде Градске управе, од 12 до 15
сати, организовати акцију током које ће се правити кућице
за смештај паса и мачака.
– Позивамо све наше суграђане који су заинтересовани да
помогну у овоме да нам се прикључе. Уколико немају времена, могу допринети нашој акцији тако што ће нам поклонити стиропор, картонске кутије,
лепак за стиропор и најлон. Од
тих материјала ћемо направити неколико привремених кућица, а представићемо и моделе чврстих кућица, које ће се
правити од дрвета, на којима
ће бити истакнуте ознаке Панчева – истакао је Курајов.

Он је додао да ће привремене кућице бити постављене на
Котежу, Тесли и Стрелишту,
јер је процењено да у тим насељима има највише наших
суграђана који самоиницијативно збрињавају и помажу
напуштене животиње. Додао

је да ће се након тога у договорима с „Хигијеном” и Дирекцијом одредити на којим местима би требало поставити
остале кућице.
Подсећамо, у Одлуци која
је усвојена на седници Скупштине града пише, између
осталог, да захтеве за постављање кућица на јавним површинама могу подносити
удружења грађана регистрована за бригу о животињама,
као и јавно комунално предузеће у чијој је надлежности
поступање са псима и мачкама без власника.
За постављање кућица за
смештај напуштених паса и
мачака неће се плаћати такса
за коришћење јавних површина, која је обавезна.

РАДНО ВРЕМЕ СЛУЖБИ „ХИГИЈЕНЕ”
ТОКОМ ПРАЗНИКА

Четири дана
без наплате паркинга
Контролори Паркинг-сервиса неће контролисати наплату паркирања возила на
зонираним паркиралиштима 1, 2, 3. и 7. јануара.
Паркинг на бувљаку радиће 3. и 6. јануара, а „паук” ће
дежурати по устаљеном ре-

ду у време празника. Благајна „Хигијене” у Улици Димитрија Туцовића биће
отворена 5. и 6. јануара од 7
до 12 сати, а Центар за рециклажу у Власинској улици радиће 5. јануара од 7 до
15 сати.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Шесто чуло
и треће око
У прошлом броју нашег листа питали смо вас због чега
се (не) треба ослањати на
инстинкте. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Северно од раја” Елизабет Ело
за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Боље је ослањати се на
инстинкт него рецимо на
људе, јер кад инстинкт изневери, то мање боли.”
064/2556...
„Шесто чуло је моје треће
око. Без ова два у глави бих
и могла, али без овог трећег
никада.” 065/8623...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање у којим случајевима
бити богат значи бити срећан. Они ће освојити по један примерак књиге „Прељуба” Паула Коеља.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„У случају да си политичар странке која је на власти.” 063/3005...
„То је када опљачкаш банку, а имаш среће да те никад не ухвате.” 060/0353...
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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Страну припремио

Михајло Глигорић

ПРОШЛА ГОДИНА ИЗ ПОСЕБНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

ДА ЛИ JЕ ПАНЧЕВО JОШ УВЕК МИРАН ГРАД?
Крали из завејаних возила
Подигнута оптужница против двојице
бивших директора Рафинерије
Убиство испред кафића почињено из нехата

Да ли је правда достижна и раде ли панчевачке судије и тужиоци свој посао како треба? Има ли краја људској безобзирности? Колико су они што воде
ово друштво свесни да је због кризе којој се не види крај све више оних што су психички „пукли”,

ЛОПОВИ ЗЛОУПОТРЕБИЛИ НЕПОГОДУ

којима је довољна и најмања ситница да нападну
другу особу? Је ли Панчево заиста још увек миран
град? Могу ли се Панчевци осећати безбедно? Ово
су само нека од питања која су се наметнула после
свега што се дешавало током 2014. године.

(НЕ)СПОРНА СУДСКА ОДЛУКА

Крајем јануара, кад су због ветра који је дувао орканском јачином и снега многи остали завејани
на путевима у својим возилима, било је оних који су искористили ту ситуацију да краду. Припадници криминалистичке полиције Полицијске управе у Панчеву расветлили су крађу која
се догодила у ноћи између 30. и 31. јануара на
локалном путу Долово–Мраморак. Три лопова,
против којих су поднете кривичне пријаве надлежном тужилаштву, скинула су два акумулатора и источила сав бензин из резервоара камиона
„Војводинапута” из Панчева који је био ангажован
на рашчишћавању снежних наноса.

Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднело је оптужни предлог против Александра М. (1992) због тога што је 14. јуна прошле године, око 21.30 у Старчеву, на раскрсници улица Иве Лоле Рибара и Наделске, колима налетео на деветнаестогодишњу Александру Варгу док је с другом прелазила улицу и нанео јој тешке повреде, због којих је пребачена у београдски Ургентни центар, где је после три дана
преминула. Тај случај је решен након неколико месеци тако што је тужилаштво пристало на понуду
Александровог адвоката да призна кривицу, а да заузврат проведе годину дана у кућном притвору и за то
време носи електронску „наногицу”.

ХИТНА ПОМОЋ У СУДАРУ

УХАПШЕН „ПРЉАВИ” ПОЛИЦАЈАЦ

Две особе су повређене у саобраћајном
удесу који се догодио у уторак, 4. фебруара, у поподневним сатима, на раскрсници
улица Светог Саве и Браће Јовановић.
Према изјавама очевидаца, до несреће је
дошло кад је комби који је долазио из
правца главне аутобуске станице ударио у
возило Хитне помоћи након што се његов
возач, крећући се из Улице браће Јовановић, укључио у саобраћај у Улици Светог
Саве. Возило Хитне помоћи је тада ударило у други аутомобил и преврнуло се од
силине ударца.

Колико у редовима полиције има прљавих полицајаца, оних који
су спремни да приме мито за неку противуслугу? То питање се наметнуло после једне акције коју су извели припадници панчевачке
полиције и Сектора унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова Србије. Они су 11. јула у Вршцу ухапсили Ж. П. и полицајца Д. Т. због постојања основа сумње да су извршили кривично дело изнуде. Осумњичени су средином јуна покушали да изнуде новац од једног Вршчанина да би га, како су му обећали, штитили од једне особе која се недавно вратила са издржавања затворске
казне. Он је пристао на то и сложио се да им сваког месеца плаћа,
али је након тога све пријавио полицији. У башти једног угоститељског објекта у Вршцу оштећени се срео са осумњиченима и предао
им новац. Међутим, тада су оперативци панчевачке полиције и
Сектора унутрашње контроле ухапсили полицајца и његовог компањона. Осумњичени су уз кривичну пријаву приведени дежурном
истражном судији.

ЛАЖНА ПРИЈАВА О ПОСТАВЉЕНОЈ БОМБИ
Запослени у панчевачком правосуђу су у среду, 12. фебруара, око 11 сати,
прекинули рад и изашли из зграде Суда због телефонске дојаве да је у њој
подметнута бомба. Контрадиверзиона екипа полиције прегледала је целу
зграду и након сат времена, колико је трајала провера, утврђено је да је дојава лажна.
Портпарол Полицијске управе Панчево Јовица Антонић изјавио је новинарима поводом тог догађаја да је панчевачка полиција до сада расветлила
готово све случајеве лажног пријављивања, без обзира на то да ли су дојаве
стизале с мобилних телефона или из јавних говорница, и поднела кривичне
пријаве против оних који су се „шалили” на такав начин.

КРАЛИ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ
У заједничкој акцији спроведеној 24. фебруара у јутарњим сатима припадници Комуналне полиције и Полицијске управе Панчево запленили су 75 великих џакова с полиетиленском амбалажом за коју се претпоставља да је украдена из контејнера „Хигијене”.

ЕНГЛЕСКЕ НОВИНЕ ПИСАЛЕ О ДОГАЂАJУ НА СТРЕЛИШТУ
Храброст маленог јазавичара Леа, који је 17.
марта на Стрелишту насрнуо на много већег
булмастифа док је он гризао за руку једну девојчицу, прочула се и ван граница Србије.
Причу о том догађају објавио је чак и високотиражни енглески лист „Дејли мејл”. У том
тексту је, између осталог, писало да је побеснели булмастиф искористио одсуство младића за кога се претпоставља да је његов власник и истрчао на улицу.

ДЕJАН СИМЕУНОВИЋ
ОСЛОБОЂЕН ОПТУЖБЕ
Дејан Симеуновић (1976) није 15. новембра
2008. око четири сата ујутру на раскрсници
улица Жарка Зрењанина и Краљевића Марка свесно убио Игора Бирташа и није извршио кривично дело за које га је теретила
оптужница Вишег јавног тужилаштва.
Овако је 27. јуна пресудило веће судија
Вишег суда у Панчеву на поновљеном суђењу које се водило на захтев Апелационог
суда у Новом Саду. Александра Медаковић, портпарол Вишег суда у Панчеву, изјавила је за „Панчевац” да је априла 2011.
године Симеуновић у Вишем суду првостепено био проглашен кривим и осуђен је на
три године и девет месеци затвора. Међутим, Апелациони суд у Новом Саду укинуо
је ту пресуду и вратио случај на поновно
поступање. На новом суђењу, које је завршено крајем јуна, суд је у складу с решењем Апелационог суда изводио доказе и на
основу њих је закључено да Симеуновић
треба да буде ослобођен јер је поступао у
нужној одбрани. Гордана Чолић, виши јавни тужилац, најавила је да ће након добијања отправка пресуде тужилаштво поднети жалбу, што је и учињено. На правоснажну пресуду се још чека.

ЛОПОВИ ЧЕРУПАЛИ „СТРАТИШТЕ”
Да би се зауставили лопови који већ дуже време бездушно
скрнаве споменик Стратиште тако што с њега секу, одваљују и односе бронзане и бакарне делове, а потом их продају
као секундарне сировине, на том месту патролирају полицајци, а придружили су им се и припадници пољочуварске
службе. То је био један од закључака састанка који је одржан 23. јула у Градској управи поводом серије крађа на
Стратишту. Подсећамо, засад непознати лопови украли су
велики бронзани део са задње стране споменика, тежак скоро тону. Право је чудо да тај монумент уопште постоји с обзиром на то колико пута до сада је био на мети лопова.

2014. УБИЦА УМРО ОД ГРИЖЕ САВЕСТИ

ПРИТВОРЕНИ ДИРЕКТОРИ РАФИНЕРИЈЕ

ИМА КРИМИНАЛА НА БУВЉАКУ

Више јавно тужилаштво у Панчеву подигло је оптужницу против Виктора Славина (38), извршног директора погона Блок Прерада у панчевачкој Рафинерији,
Јагјита Синга (34), директора Дирекције за стратегије
и инвестиције у тој фабрици, и Александра Деспотовића (32) и његовог оца Драгише (59), власника шабачке
приватне фирме „BMR Group”. Бивши руководиоци
Рафинерије терете се за продужено кривично дело
примања мита, а Драгиша и Александар Деспотовић за
давање мита.
Подсећамо, о овом случају су извештавали сви домаћи и бројни страни медији. Позивајући се на поверљиве
изворе из полиције, сви су пренели да су Славин и Синг
ухапшени због постојања основа сумње да су преносили
поверљиве пословне информације из Рафинерије другим лицима, то јест да су Александру Деспотовићу и његовом оцу Драгиши одавали најважније податке о тендерима који су расписивани у тој панчевачкој фабрици.

На конференцији за новинаре одржаној 10. априла начелник Јужнобанатског
округа Зоран Тасић изјавио је да су панчевачка полиција и тржишна инспекција 4. априла извеле заједничку акцију у којој је одузето седам камиона с текстилном робом из Турске. Реч је о роби у вредности од око 400.000 евра за коју нису плаћени порез и друге дажбине, због чега је буџету Панчева и Србије
нанета огромна штета. Тасић је нагласио да је та роба одузета од власника једне приватне фирме из Панчева, једне из Суботице и једне из Београда и да је
она била намењена за продају на панчевачком бувљаку.
Према речима начелника Јужнобанатског округа, истрага о том случају,
који показује да на бувљаку има противзаконитог пословања и криминала, трајала је дуже зато што није било
нимало једноставно пронаћи све
адресе, ући у траг свим фирмама и
њиховим власницима који су под
сумњом да су умешани у тај посао и
склопити све коцкице тог мозаика.

Никола Ромчев из Долова (74), који је ухапшен у Долову због тога што је са више убода
ножем убио првог комшију Јована Спасића
(91), пронађен је мртав у кревету у болници
Централног затвора у Београду. Према извештајима у београдским дневним новинама,
он је пребачен у болницу након што му се изненада погоршало здравствено стање у затвору у Панчеву. Након лекарског прегледа констатовано је да му је у сну отказало срце и да
је умро природном смрћу. Ромчев је 31. јула
саслушан у Вишем суду у Панчеву и одређен
му је тридесетодневни притвор.
У саопштењу које је објавила Полицијска
управа Панчево поводом тог трагичног догађаја у Долову наводи се да је Спасићево беживотно тело први пронашао његов син када је
отишао до очеве куће јер му је било сумњиво
што му се он не јавља на телефон. Према писању београдских листова, након што га је убо
ножем, Ромчев је Спасића оставио за столом,
а главу му је покрио пешкиром.
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АКТИВНОСТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2014. ГОДИНИ

КАКО СУ СЕ НАДАЛИ...
Без великих
инвестиција
„Жуља” их
централизација
За села преко
160 милиона динара
из градског буџета
Изузетно тешка година је на
измаку, а ништа веселија нам
се примиче. Нарочито ако се
зна да ни непоправљиво оптимистични политичари више
не дају чак ни оне маркетиншки обојене празничне поруке о бољем животу.
Ништа од спајања
Ни пред панчевачким селима није ружичаста перспектива. Али с обзиром на опште
околности, може се рећи да
2014. година и није била толико лоша будући да је поне-

сио је преко 160 милиона динара.
У овогодишњем буџету за
сва сеоска предузећа било је
одвојено око четрдесет милиона динара, што је распоређено у распону од по приближно
3,8 милиона за Глогоњ, Брестовац и Јабуку, до нешто
преко шест милиона за Долово, Омољицу и Старчево. Ти
износи су само преписани из
2013. године а да притом није
урачуната инфлација, као ни
то да су тада и саме месне заједнице улагале у куповину и
поправку средстава за рад.
Од осталог вреди истаћи да
су, након Јабуке, Старчева и
Качарева, и Новосељани и
Омољчани добили План генералне регулације, а остали су
у завршној фази. Отворена је
и јавна расправа о преднацрту
ревидиране Стратегије развоја Панчева од 2014. до 2020.
године, када су грађани могли
да предложе шта би све треба-

У Омољици су се, на задовољство многих, зацрнеле коловозне конструкције у Бањском просеку и у улицама Доситеја Обрадовића и Николе
Пашића. Коначно је урађен и
пројекат фекалне канализације по цени од милион и двеста хиљада динара. Чека се
смећар, за који је ЈКП Омољица 20. марта, на основу
успешног учешћа на конкурсу
јапанске амбасаде, потписала
уговор о донацији „тешкој”
око осамдесет шест хиљада
евра. Нажалост, прва набавка
је оборена, па до марта треба
да буде реализована нова.
Ивановчани су за појачано
одржавање коловоза у улицама
Жарка Зрењанина, Војвођанској, 29. новембра и Бориса
Кидрича (источни део) утрошили 6.700.000 динара. Атарски пут на излазу из Рибарске
улице насут је ризлом, а бетониран је и кошаркашки терен у
центру. У Новом Селу је про-

Глогоњ

што и инвестирано, премда
се не може говорити о гигантским неимарским подухватима.
Како је ово време свођења
биланса, у наредним редовима биће сагледана ситуација
током године на измаку у девет насељених места.
Збирно гледано, оно што боде очи јесте све уочљивији
тренд развлашћивања месних
заједница. Окидач за то био је
прошлогодишњи извештај Државне ревизорске институције, али је питање да ли су баш
све те надлежности морале бити пренете на вишу инстанцу.
С друге стране, најављивано је
да ће Град (као однедавно њихов правни оснивач) спојити
сва комунална предузећа. У
почетку се томе здушно супротстављало само Ново Село,
а тренутно изгледа као да су
сви мање-више сагласни с таквим обликом централизације. Провејава мишљење да би
сеоски комуналци тако системски решили положај и добили приближно исти третман
као и велика градска јавна
предузећа.
Суштински, људи из сеоских месних заједница највише се опиру одузимању права
да сами располажу својим
новцем, јер ако се зна да су
донедавно самостално трошили и око тридесет милиона динара, а сада директно, у
просеку, имају једва десетак
(махом за текуће одржавање),
онда је сасвим јасно шта их
„жуља”. Тако од прошле године Град управља великим делом капиталних инвестиција,
као и новцем намењеним
спортским клубовима и удружењима. Ипак, укупан износ
намењен насељеним местима
није био занемарљив и изно-

ло уврстити у тај најважнији
средњорочни план развоја
града.
Асфалт...
Када су инвестиције у питању,
поново је доминирало асфалтирање. По броју уређених
улица истиче се најмногољудније панчевачко место – Старчево. На половини Ритске
улице, једине преостале калдрмисане у селу, у дужини од
900 метара, постављена је поменута чврста подлога на бази
мешавине минералних материја и битумена у вредности
од око пет и по милиона динара. Поред тога, за нешто више
од милион динара уређена је
саобраћајница у Улици Вука
Караџића. Најбитнија старчевачка инвестиција – фекална
канализација – одбројава дане
до коначног званичног пуштања у рад.

шлогодишњим новцем асфалтиран коловоз у Улици ослобођења (од Жарка Зрењанина до
Вашарске), а месна скупштина
је тек недавно расподелила девет „капиталних” милиона динара за покривање сеоске пијаце, асфалтирање Улице братства и јединства (између улица
Вука Караџића и И. Л. Рибара)
и израду комплетне документације за капелу.
Амбуланте...
Качаревачка Месна заједница
поставила је паркинг у Улици
Маршала Тита, као и тротоар
од Радничке до Бориса Кидрича, што је укупно коштало
око пет милиона динара. Очекује се уградња картица за
контролисано коришћење воде на биваторијуму. У Јабуци
је уређен плато испред амбуланте у Змај Јовиној улици
(између Маршала Тита и Ри-

Старчево
барске) и у ту сврху је утрошено девет и по милиона динара. Дирекција за изградњу и
уређење Панчева „гланцала”
је Трг Бориса Кидрича (тротоари, канделабри...), а измештено је и аутобуско стајалиште у центру села.
Глогоњци су, за близу осам
милиона, одрадили појачано
одржавање дела Тамишке
улице у укупној дужини од
900 метара. Реконструисана
је кишна канализација у Београдској улици и прочишћени
су пролази испод главног пута. Одржавана је и улична расвета, постављени су нови
кандалабри, а након дужег
времена вађена је коцка и асфалтиран главни пут кроз село, који обухвата делове улица ЈНА и Ослобођења.
Требало је да у Долову ове
године никне спортско-рекреативни центар. Људи из
Месне заједнице покушали су
да за то добију локацијску дозволу, али нису успели, јер је
на том потезу некад било језеро, што не дозвољава градњу
таквог објекта. Како би све
било у складу са законом, постоје назнаке да ће за
8.300.000 динара, предвиђе-

Иваново

них за наведену намену, Доловци на истом месту поставити плато и трим-стазу. Због
имовинско-правних заврзлама још увек није почела реконструкција тамошњег објекта здравствене заштите.
У зграду брестовачке амбуланте, на којој ништа није ра-

одбора Скупштине МЗ Бранком Бокуном. Како је и најавио крајем јануара, Предраг
Шкаљак (ДСС) и званично је
средином септембра поднео
оставку на место председника
Скупштине МЗ Новог Села, а
ту функцију привремено (још
увек) обавља дотадашњи потОмољица

ђено последњих тридесет година, Дирекција је инвестирала преко дванаест милиона
динара. Обављена је комплетна реконструкција – од спуштања плафона, електрорадова, подополагачких и гипсарско-молерских радова, преко
замене санитарних чворова и
столарије, до претреса крова,
чиме је заустављено прокишњавање. Успут су промењене водоводне цеви и постављен је противпожарни систем. Асфалтирање дела Улице Соње Маринковић изостало је због уочених недостатака у пројектно-техничкој документацији, што је условило
обустављање јавне набавке.
И помало таламбасања!
Што се тиче политичког амбијента у месним скупштинама, може се рећи да није било
таламбасања. У Качареву је
крајем марта дошло до мирне
промене председника тог органа. Тачније, обављена је рокада, јер је Богољуб Ђурица,
дотадашњи први човек „најмаснијег” села, заменио место с председником Извршног

председник Трајан Ардељан
(ДС).
У појединим местима, попут
Јабуке, било је трзавица, а бележе се и промене партијских боја, па је, рецимо, први човек
Омољице Душан Лукић из Демократске странке прешао у
Српску напредну странку. Не
треба заборавити ни прелазак у
Вучићеву партију великог броја
чланова ДСС-а, предвођених
доскорашњим помоћником
градоначелника за село и рурални развој Дејаном Живановићем, који је недавно, најпре
због наводних претњи, поднео
кривичну пријаву против страначког колеге Дејана Симеуновића (приведен и задржан извесно време у полицији), а потом је и сам ухапшен због основаних сумњи за примање мита.
Тако, унајкраће, стоје ствари у свих девет насељених места, а већ у наредном броју
„Панчевца” биће представљени планови за наредну годину.
Кад се све узме у обзир, не треба се замајавати великим очекивањима, па ће бити успех и
сачувати постојеће.
Ј. Филиповић
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КУЛТУРА
ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА
МИЛИВОЈА БАЋОВИЋА

Акта за сива вакта

Среда, 31. децембар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

УТИСЦИ С РЕЗИДЕНЦИЈАЛНОГ БОРАВКА У ШВЕДСКОЈ

СТВАРАЊЕ У ЈЕДИНСТВЕНИМ УСЛОВИМА
Јасмина Топић
и Саша Ракезић
учествовали
у програму
„Create in Residence”
Како су настали
„Балканоскандинавци”
и „Писма са севера”

Промоција књиге „Акта за
сива вакта” нашег суграђанина Миливоја Баћовића одржана је у четвртак, 25. децембра, у Градској библиотеци.
Поред аутора, о књизи су говорили књижевни критичар
Ратко Чолаковић и директор
библиотеке Дејан Боснић.
Музичарка Хелена Рошкова
и млада солисткиња Ана Милутиновић су, уз гитару, отпевале неколико песама руских
аутора које је Баћовић превео. Глумац Јован Поповић и
Дејан Боснић читали су одабране делове из књиге.
Чолаковић је указао на
немогућност одређивања
жанра овог дела и додао да
Баћовићу није циљ да објави књигу, већ да књигом нешто каже.
– Миливоје Баћовић своје
прозне творевине воли да
назива штивом. Мислим да
је то један од одговарајућих
наслова кад су његове књиге
у питању, јер оне не подлежу ниједној класичној дефиницији жанра. За њих се
може употребити и неки
сликарски израз – колаж,
како смо већ чули од нашег
домаћина (Боснића – прим.
аут.) – рекао је Чолаковић.
Књига се састоји из шест
делова: „Ја белешку о себи
пишем”, „Он”, „Други о мени”, „Ја о другима”, „Збирка
разности” и „Рецензије”. Ву-

ле Журић у рецензији каже
да је ово дело необична пруга која повезује заборављене
и напуштене станице многих живота. „Акта” имају
композицију воза – састављена су од локомотиве и
вагона.
„Стара добра парњача у
овом случају је ’Он’, уводни, несебичан и храбар аутобиографски текст, док вагоне чине текстови који говоре о њему, текстове које
је он писао о другима, те
нека врста вагон-ресторана
илити ’Збирка разности’,
дакле група текстова који
на најбољи начин склапају
последње коцкице овог необичног књижевног подухвата”, наводи Журић у поменутој рецензији.
Баћовић је професор руског језика. Преводио је Пушкина, Љермонтова, Тјутчева, Рупцова, Соловјева... Неки од тих превода се сврставају у врхунске домете савременог српског преводилаштва. Написао је роман
„Фиксна идеја”, а објављиване су му и антологије и
књиге превода савремене
руске поезије. Велики је поштовалац Владимира Висоцког и његов преводилачки избор поезије великог
песника („Разговор са џелатом”) имао је неколико издања.
М. М.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Паклена одаја”
Стива Берија
Већ деценијама историчари уметности и колекционари из читавог света покушавају да пронађу Ћилибарску собу, једно од
највећих блага човечанства и „осмо светско чудо”.
Сада две моћне особе са
истим
амбицијама
и
истим циљем поново крећу у потрагу. Рејчел Катлер живи у Атланти, има
успешну каријеру и предивну децу. Међутим, све
се мења из корена после
изненадне смрти њеног
оца, који за собом оставља
трагове невероватне тајне
о Ћилибарској соби и њеној непроцењивој вредности. Очајничка жеља да открије истину, због које су
неки спремни да почине
сурова убиства, отиснуће
Рејчел и њеног бившег супруга Пола дубоко у мрачну прошлост.

Док се клупко једне од
највећих светских мистерија одмотава у подмуклој
игри безобзирних убица,
Рејчел и Пол су уплетени у
лов на благо епских размера. Да ли смо на прагу
истине о чувеној причи за
коју свет верује да је само
мит?

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 14. јануара, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање „Колика је разлика између лажи и митова?”, наградићемо по једним примерком књиге „Паклена одаја”
Стива Берија. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

У Галерији савремене уметности у петак, 26. децембра,
одржана је презентација резиденцијалног програма у
Шведској „Create in Residence”. Том приликом су говорили Јасмина Топић, Бојан Бабић, Саша Ракезић и Ненад
Додић, уметници који су учествовали у том интересантном програму културне размене, као и Ана Пејовић, један од координатора удружења „Крокодил”.
„Create in Residence” је нов,
мултидисциплинарни међународни програм резиденцијалних боравака из области
књижевности, стрипа и дизајна, који се реализује у сарадњи Шведског института и
партнера из Србије и Шведске
(међу којима је и удружење
„Крокодил”). У периоду од
септембра до децембра ове
године шесторо аутора из Србије (троје из области књижевности и стрипа и троје дизајнера) имало је прилику да
проведе по месец дана у
Шведској. Писци су боравили
у Балтичком центру за писце
и преводиоце на острву Готланд, стрип-уметници у Центру за стрип-уметност у Малмеу, док су аутори из области
дизајна гостовали у три ис-

Пуна глава, нису пролазни: микрофон и доживљаји
такнута иновациона центра у
Малмеу.
Међу ауторима који су прошли најужу селекцију било је
двоје из Панчева – Јасмина
Топић (за област књижевности) и Саша Ракезић (за
стрип). Ракезић је искористио
боравак у Шведској како би,
између осталог, могао да се
посвети истраживању историје стрипа. Поред тога, упознавање наших људи с простора
бивше СФРЈ донело му је обиље нових материјала за стрип
„Балканоскандинавци”, који
се објављује у часопису „Време”. Други стрип инспирисан
боравком у Шведској за основ
има разговоре са шведском
стрип-ауторком Аном Ерлмарк, која је током последњих година често боравила на
простору бивше Југославије и
дружила се с локалним стрипауторима. Ракезић је одржао
и предавање на готландском

универзитету и том приликом
упознао Михаела Шолца, предавача на том универзитету и
историчара стрипа, који му је
предложио да истраже трагове превода српских стрипова
из тридесетих година који су
објављивани у шведској недељној штампи током четрдесетих.
Јасмина Топић је боравила
у Визбију, на острву Готланд, у
Балтичком центру за писце и
преводиоце. Једанаест соба за
једанаест писаца, лепа библиотека, осмишљен друштвени
живот, мир и тишина средњовековног градића представљали су веома лепе предуслове
за рад и лично истраживање.
Јасмина је, тако, добила инспирацију да напише писма
на енглеском језику „Letters
from the North” (која се могу
прочитати на сајту „Крокодила”). Пре ње у том истом центру боравио је и Бојан Бабић.

Његови утисци су такође позитивни. Већина гостију те јединствене куће за писце долази из Шведске, Финске, Норвешке и Данске.
Ненад Додић је био смештен у Малмеу, а током резиденцијалног боравка имао је
прилику да научи многе нове
технике израде и упозна алате
и материјале с којима до тада
није радио. Он је нагласио да
је стекао много нових искустава и остварио нове контакте са уметницима из других
земаља. Према мишљењу Ане
Пејовић, резиденцијални програм веома добро функционише, а можда ће бити проширен и на друге области културе. Крајем фебруара следеће
године биће одржана презентација искустава са овог пилот-пројекта и тада се може
очекивати и нови конкурс за
резиденцијални боравак.
С. Ћирковић

ГЛАВНО ВЕЧЕ У ПРОСЛАВИ ЈУБИЛЕЈА

Библиотека – тако замишљам рај
У оквиру прославе јубилеја
Градске библиотеке, у петак,
26. децембра, промовисана је
књига „Лична топографија раја” библиотекара Горана Траиловића. Та публикација, чији
је издавач Градска библиотека, специјално је припремљена с циљем обележавања 90
година постојања Библиотеке
и, како је рекао Траиловић,
више представља његове записе на маргинама историје него
целовиту, систематску историју библиотекарства у Панчеву.
– Овим издањем смо желели да скренемо пажњу јавности на Библиотеку и њен значај за град и суграђане. Хтели
смо да подсетимо на тренутак
када су пре 90 година умни и
угледни Панчевци сложно
основали градску књижницу,
тј. библиотеку и музеј, и на
мудрост тадашњег градоначелника Владимира Маргана
и нит што је постојала између
њега, библиотеке и грађана

наклоњених књизи – изјавио
је Горан Траиловић.
Како је у предговору књиге
написао Дејан Боснић, директор Библиотеке, наслов „Лична топографија раја” може се
повезати са Борхесовом чувеном реченицом „Рај сам одувек замишљао као својеврсну
библиотеку”.
У публикацији се може прочитати због чега као датум
оснивања треба узети 5. април
1924, а не 23. децембар 1923, и
открива се како је дошло до
размимоилажења у обележава-

њу јубилеја Библиотеке и Музеја, који су стартовали истог дана. Поред тога, Траиловић се
позабавио оним што је претходило 1924. години, затим библиотекарством у послератном
периоду и златним годинама
издаваштва у Панчеву, а објавио је и текстове о „Читалишту”, библиотекама у другим
земљама, писмености нације,
креативној економији, превазиђеном моделу пасивног библиотекарства и другим темама.
Он је на промоцији подсетио
да десет година брзо прође и да

КЊИГА ДР ИВАНЕ Б. СПАСОВИЋ

Образовање женске деце у Банату
У издању Историјског архива
Панчево прошле недеље је објављена докторска дисертација „Злата вредне – образовање
женске деце у јужном Банату
од 1874. до 1918. године” др
Иване Б. Спасовић, наше суграђанке, историчарке која
ради у овдашњем Историјском архиву. Она је докторирала 9. септембра 2013. на
Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду.
– Тема је настала као наставак истраживања о Банатској
војној граници, која је била тема мог магистарског рада. Како
се с развојачењем поклапа

оснивање Српске више девојачке школе у Панчеву, наметнула
се потреба да се из раздобља које је уследило, у последњих пола века Хабзбуршке монархије,
тежиште проучавања стави на
образовање женске деце – објаснила је др Ивана Б. Спасовић.
Део рада чине биографије
знаменитих жена, међу којима
се издваја др Марија Прита Вучетић (1866–1954), прва жена
лекар у Угарској, друга у српском народу, такође и хероина
Првог светског рата. У њену
част је јесенас била приређена
документарна изложба у галерији Историјског архива. Д. М.

је већ сада време да почну припреме за стогодишњицу Библиотеке и писање једне опсежне и
свеобухватне историје библиотекарства у нашем граду.
Говорећи о „Личној топографији раја”, др Гордана Стокић Симончић, професорка
на Филолошком факултету у
Београду, приметила је да је
то сјајан документ који носи
лични печат аутора. Сама публикација је одлично штиво
за библиотекаре, али и за све
оне који воле Панчево. Те вечери је промовисан 25. број
„Читалишта”, научног часописа за теорију и праксу библиотекарства, о којем је говорила др Драгана Сабовљев,
и отворена је занимљива изложба слика Јованке Рашовић.
Посетиоци су на улазу у читаоницу могли погледати изложбу књига из библиотеке
Пучке банке, коју је приредила библиотекарка Несиба Палибрк Сукић. Та библиотека је
основана 1924. године и садржала је око 7.500 публикација, углавном на немачком, али
и на мађарском и српском језику. Цео фонд је конфискован пред крај Другог светског
рата и књиге из ње се тренутно налазе на различитим библиотечким одељењима.
– Библиотека Пучке банке
је била јавног карактера, отворена за грађане Панчева и све
запослене у тој установи. Настојала сам да дам историјски
осврт на Пучку банку и њену
библиотеку и да прикажем како су тада, у графичком смислу, изгледале књиге. Фонд је
настао куповином књига и откупом читавих приватних библиотека, па се на појединим
књигама могу видети екслибриси власника – рекла је Несиба Палибрк Сукић.
Д. М.
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ОПРОШТАЈ ОД „ЕЛЕКТРИКЕ”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МЕСТО КОЈЕ ЈЕ ВАРОШ ЧИНИЛО ГРАДОМ
Гостовање уметничке групе
„Шкарт” у среду, 24. децембра, представљало је последњи догађај у простору „Електрика”. Питали смо покретаче
тог пројекта и уреднике програма – Сашу Ракезића и Владимира Палибрка – шта је све
обележило седам година рада
у том простору. Њима су се
придружили уметници Даниел Ковач и Пет Моријарити.
Ево шта су рекли.
ПАНЧЕВАЦ: Због чега је галерија „Електрика” била битна за Панчево и Панчевце?
С. РАКЕЗИЋ: Пре свега,
битно је то да су многи од
креативних људи и уметника
из целог света и земље за
Панчево сазнали баш преко
овог скромног, али радијантног простора. Мислим да је
постојање једног таквог места
наш град баш и чинило градом, динамичним местом, у
којем се одвија размена идеја
и трага за новим решењима....
Могли сте да одете до тог места и да, потпуно бесплатно,
видите наступ неког уметника из света или, једнако битно, изложбу, рецимо, неког
клинца из комшилука чијем
раду нико није посвећивао
пажњу.
• Шта је обележило године
у којима је функционисала
„Електрика”?
В. ПАЛИБРК: „Електрика”
је била пионирски подухват,
будући да је општи талас
оснивања сличних независних
културних центара и развој
какве-такве сквотерске сцене
у нашој земљи покренут тек

који такође захтева додатна
улагања да би постао функционалан. У сваком случају, наступиће затишје у којем ћемо
имати времена да размислимо о преобликовању наше
идеје или о укидању, свеједно.
• Колико је гостију било и с
којих све страна?
В. ПАЛИБРК: „Електрика”
је успела да у свом раду, кроз
више стотина реализованих
програма, споји неке од врхунских имена савремене
културне сцене са тоталним
али промоције вредним анонимусима. Тако смо, на пример, за рођендан „Електрике”
једне године у виду перформанса пред публиком читали
честитку Терија Џонса (Terry
Jones) из „Летећег циркуса
Монтија Пајтона”, док смо само неколико месеци пре тога
угостили путујући Бијенале
техеранске савремене уметности и публика је имала прилику да се упозна са анонимном и младом иранском сценом... Да не помињемо редовне посете европских и америчких уметника који су били
или на турнејама кроз ове
крајеве или специјални гости
наших резиденцијалних програма. Поред уметника из за-

Роберт Крамб и Саша Ракезић
средином 2008. године. Главни карактер рада „Електрике”
била је веома динамична смена програма, гостију и активности, често уз минималну
подршку локалне заједнице,
тако да смо много тога морали
да радимо „на мишиће”, ула-

МЕСТО ЗА УМЕТНИКЕ
„Мој боравак у Панчеву, као гостујућег уметника ’Електрике’, променио је моје виђење света. У Панчеву сам срео
уметнике не само из Србије већ и из других земаља – Португалије, Немачке, Хрватске, Шведске, Италије, Француске... Такође сам схватио да, одакле год долазили, уметнике повезује њихово уметничко искуство, музика, стрипови
итд. Осећао сам се као међу својима, могу чак да кажем да
сам у ’Електрици’ упознао људе с којима ћу наставити да се
дружим током читавог живота. Касније сам помогао да неки од српских уметника гостују у Сијетлу. Наставићу да мислим на Панчево, ’Електрику’ и фестивал ’Ново доба”! Сањам о томе да се вратим и поново сретнем све пријатеље.
Србија је изванредно место, уопште ме не чуди што је Роберт Крамб нацртао стрип под називом ’Србија, земља могућности”. Мислим да је то веома инспиративно место за
уметнике”, написао је Пет Моријарити, стрип-цртач и илустратор из Сијетла.

СПОНТАНО И ЛАКО
– Галерија „Електрика” је по много чему била изузетна и
највише органска институција културе у држави. Једна од
оних ретких тачака где осећате да сте на правом месту у
право време. Програми су били највишег квалитета и одвијали су се спонтано и с лакоћом, позивајући и госте да постану учесници. „Електрика” би могла да буде модел како
треба приказивати културу и комуницирати с публиком.
Желим да се ускоро поново негде појави зато што већ недостаје – рекао је Даниел Ковач, музичар, сликар и писац.
жући сате и сате волонтерског
рада и сопствена материјална
средства.
• Куда/шта даље?
С. РАКЕЗИЋ: Још увек ни
ми сами не знамо како ће се
ова иницијатива развијати,
надамо се да ће Град имати
воље и жеље да нам омогући
делање у неком другом простору. Већ су постојали разговори на ту тему с људима задуженим за ресурс културе.
Постоји план да „Електрика”
постане један од корисника
монтажног објекта који је
тренутно испред Музеја, али

падне Европе, имали смо и
госте из Турске, Грчке, Летоније, Украјине, Индонезије,
Јерменије и Пољске, што је
само доказало да и глобална
културна маргина може бити
извор квалитетних креативних импулса.
• По чему Ћ
ћеш ти памтити
„Електрику”?
С. РАКЕЗИЋ: Пре свега као
место у којем сам чуо много
занимљивих ствари и срео
многе занимљиве људе. Верујем да је то обогатило мој живот, а можда и животе других
људи који су се ту затекли.

„САН ЛЕТЊЕ БАНАТСКЕ НОЋИ” ЕМИЛА СФЕРЕ

Креденци пуни оптимизма
Као и увек када је реч о изложбама слика Емила Сфере, и
ова последња у низу, која је
отворена у суботу, 27. децембра, у фоајеу Културног центра, привукла је много љубитеља и поштовалаца његовог
рада. Уметник који је тог дана
прослављао 45. рођендан
представио се с петнаестак дела из циклуса „Сан летње банатске ноћи”. Посетиоце је
обрадовао комплетима разгледница, а изложбу је пратио
и диван каталог, за који је
предговор написао Васа Павковић.
Према речима Љубице Јелисавац Катић, чланице савета Галерије савремене уметности и ликовне критичарке,
Емил Сфера често слика мотиве који нас окружују и веома су једноставни.

Страну припремила

Драгана
Младеновић

– Није тачно да је он прогнао људе из својих радова, јер
се њихово присуство осећа на
свакој слици. Истакла бих и то
да су његова дела пуна пози-

тивне енергије, она вас неће
растужити и одвести у депресију, иако је њихова садржина
увек вишесмислена. Сферине
слике чувају идентитет овог

краја, а могуће га је схватити
било где, на било ком меридијану – рекла је Љубица Јелисавац Катић.
Емил Сфера је први пут изложио свој рад на колективној изложби пре 30 година у
простору на којем се данас
налази фоаје Културног центра. Његови мотиви и колорит су препознатљиви, али
свака поставка подразумева
одређене новине. Овом приликом је изложио једну изванредну мртву природу, његове банатске куће су као никада до сада обрасле маховином, а могу се видети и цртежи и слике издуженог формата, што је, како каже, резултат ангажовања око осликавања клуба „Двориште”.
Емил Сфера негује поетски
реализам, који је истовремено традиционалан и класичан, с једне, и модеран и савремен, с друге стране. Реч је
о сликама које су и романтичне, и експресивне, и носталгичне, и наивне. Увек ведре и оптимистичне.

„Мој мушкарац”
Џоди Елен Малпас
Млада дизајнерка ентеријера Ава О’Шеј нема представу о томе шта ће затећи
у Конаку. Очекује досадно
саветовање са уштогљеним
сеоским земљопоседником, али уместо њега чека
је Џеси Ворд, невероватно
леп, изузетно самоуверен
женскарош, који жели забаву и не зна за границе.
Ава не жели да је тај човек привуче, али не може
да потисне свепрожимајућу жељу коју он буди у њој.
Зна да њено срце никад неће моћи да га преболи и
нагон јој говори да бежи,
али Џеси није спреман да
је пусти. Он је жели и решен је да је добије.
Издање укључује и бонус
поглавље – виђење ствари
из Џесијевог угла!

„Фантастичан почетак
узавреле секси трилогије.
Малпасова је нова књижевна звезда еротске литературе”, наводи се у часопису
„Мери Клер”.

Драги читаоци, издавачка кућа „Лагуна” и „Панчевац”
препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи
у књижари „Делфи” у тржном центру „Авив парк”, у Улици Милоша Обреновића 12.
Два најбржа читаоца који до среде, 14. јануара, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање „У коликој мери се разликују мушко и
женско виђење (истих) ствари?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Мој мушкарац” Џоди Елен Малпас.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ
Џо Кокер
и кишно лето

Немања Ротар, писац
КЊИГА: „Буди сам промена коју желиш видети у
свету”, каже бесмртни Ганди, опомињући нас да је
пасивизација људи у неолибералним демократијама нешто штетно, поготово
ако се посматра на дуге
стазе. У том смислу, у ставовима му је близак словеначки филозоф, следбеник
Лакана, Славој Жижек, који у својој узбудљивој књизи „Друга смрт неолиберализма” открива механизме
савремене доктрине манипулације јавним мњењем у
корист владавине плутократије, дакле свеколиког
конзорцијума светских банака. Након пада Берлинског зида и слома социјализма концепт слободног
тржишта, односно капитализма, такође је доведен у
питање. Велика финансијска криза из 2008. године
натерала је америчку владу
да уради нешто што је до
јуче било незамисливо за
Запад, а то је државно присвајање и санирање дуга
банака и приватних фирми. Тиме је учињен озбиљан корак ка комунизму,
где би све приватно требало да постане државно, и то
баш у земљи која баштини
законе неолибералног капитализма.
ПРЕДСТАВА „Уносно место” Александра Николајевича Островског, у режији
Егона Савина. У тој комедији, која је то понајмање,
сјајно су разобручене и
исмејане све патолошке и
девијантне особине савременог бирократског система. Од корумпираних, бес-

карактерних чиновника,
бескрупулозних и блазираних богаташа до изневерених и разочараних идеалиста и револуционара. Ова
одлична представа, у којој
бриљирају Предраг Ејдус,
Бранислав Лечић, Сека Саблић и Срђан Тимаров, јесте слика света данашњице,
који је саздан на превари,
нетолеранцији и обеспокојавајућој незаинтересованости људи за судбину ближњих.
АЛБУМ: Недавна смрт великана рок музике Џоа Кокера подсетила ме је на један његов албум који сам
безброј пута преслушавао
као тинејџер. Реч је плочи
која се појавила крајем
осамдесетих под називом
„One Night of Sin”. Памтићу
то време по једном кишном
лету, мом старом добром
грамофону, девојкама с којима сам лутао по Београду
и незаборавном хиту маторог обешењака „When the
Night Comes”.
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КОНКУРС У ТОКУ

САШИНА ПОЕТСКА СТВАРАОНИЦА
У част Саше Божовића, духовитог стихотворца, који је изненада преминуо маја
прошле године, редакција листа „Панчевац”, чији је Божовић, као уредник „Дечје стране”, био члан, организује конкурс
за талентоване литерате под називом „Сашина поетска ствараоница – БУДИ песник”. Право учешћа имају ученици

Тужна
девојчица
Има једна девојчица чија је душа пуна сете.
Свакакве јој мисли лете,
од далеких крајева до нестале Зете.
Када се нечему лепом нада,
неуспех увек срећу савлада.
Туга девојчицу обузме тада.
Свакога дана заплаче, уместо да срећна буде.
Када јој девојчице лажно другарство нуде,
њене проблеме нико не разуме.
Једног је дана сва туга нестала,
горко је плакање и сета престала,
девојчица је праву другарицу нашла.
Девојчице су тада срећне биле.
Знале су да после кише сунце изађе
и да се на крају добар друг нађе.
Маријана Гаврановић (VII-4),
ОШ „Свети Сава”

Јесен у пољу
Све је тако жуто и црвено,
ништа више није зелено.
Стигла нам је јесен жута,
да ли је обрана паприка љута?
У пољима се увелико беру јабука и грожђе,
а убрзо све то прође.
Ветрови доносе хладне јесење кише,
а птице селице одлазе све више и више.

основних школа с територије града Панчева, који ће бити подељени у две категорије – нижи (од првог до четвртог) и
виши разреди (од петог до осмог).
На четири претходна конкурса стигло је
више од 1.800 дечјих песама, а осамдесет
седморо младих аутора награђено је на финалним манифестацијама у великој сали

Недалеко од мог родног града
простире се велика пешчара.
Некада је, у стара времена,
њена шума била здрава и зелена.

Михајло Пупин
Једнога је јутра, у зору рану,
Са мало новца у џепу, за храну,
Михајло Пупин, жељан знања,
Отпловио бродом у свет
Да своје научне снове сања.
У срцу је понео родни Идвор
И осмех мајке да га греје,
Док тамо далеко, у Америци,
Кише падају и снег веје.
Дете пашњака и сеоских њива
Купило је колач од шљива,
Копало угаљ, радило свашта
Док га је водила научна машта.
Кад мобилни узмемо у руке,
Сетимо се тада, барем,
Да ни телефона не би било
Да Пупин није измислио калем.
Вељко Цуканић (V-4),
ОШ „Бранко Радичевић”

Гледали се међусобно
дивили се, дивили,
каква крила красна
као да су расна!

Ево шта квари њену шуму...
Неко је бацио једну стару гуму,
а неко под бор пластичну флашу,
док пластичне кесе са дрвећа машу.

На крилима им туфне
као праве очи,
па може да се брзо
све наоколо уочи.

Кад очистимо шуму, не бацајмо ништа
па ће шума поново да блиста.

Упознали се,
испричали
и сусрет
за сутра заказали.

Невена Гаврановић (IV-4),
ОШ „Свети Сава”

Од тада су све гранчице
зеленије и лепше,
све јаче мирише,
а лептири крилима
лепршају све више.

Песма слова А

Испрсило се слово А:
– Ја.
– Ја.
– Јa!
Милица Радовић (I-1),
ОШ „Братство–јединство”

Божић

Ана Новковић (VI-2),
ОШ „Братство–јединство”

Неки шарени лептири
по мојој башти летели
и на исту гранчицу слетели.

Да нам као у стара времена
Земља буде здрава и зелена

Испрсило се велико слово А:
– Ја.
– Ја.
– Јa.
Ја стојим на почетку
азбуке и абецеде,
ја уводим два писма
у школе, разреде.

Марија Рајковић (II-2),
ОШ „Бранко Радичевић”

Жуто паче
Једно мало паче
по дворишту скаче.
Оно много воли
мушице да лови.
Стално некуд жури,
као у школу да јури.
Са мајком се шета,
не боји се света.
Жуту бунду носи,
њоме се поноси.
Ципеле му жуте боје,
то је паче моје.
Јелена Барајић (IV-1),
ОШ „Доситеј Обрадовић”, Омољица

Пролеће у мом
крају
Зец
Зец је моја играчка мала,
ја се с њим играм, није шала.
Кад сама спавам, мало је мрак,
али њега загрлим и нестане страх.
Када му дам шаргарепу –
он је слатко мљацка.
Кад дођем из школе,
он ме ту чека.
Воли кад му сипам
једну шољу млека.
Најбољи на свету
мој је слатки зека.
Дарија Малић (I-4),
ОШ „Свети Сава”

Новогодишња
жеља
Једнога дана
када сам устао рано,
видео сам како киша пада
и радовао сам се
када сам видео дугу
и пожелео сам
да ми буде радосна ова година.
Зоран Петровић (I-1),
ОШ „Борисав Петров Браца”

ше инспирисане. Пишите сами, уз малу
помоћ учитеља, библиотекара, професора
књижевности или родитеља, па нам шаљите радове на имејл адресу dragana.mladenovic@pancevac-online.rs и чекајте наредни број вашег и нашег листа, јер ће се можда баш ваша песма наћи у најстаријем
недељнику на Балкану.

Лептири

Кад очистимо шуму

Зоран Урком (IV-3),
ОШ „Братство–јединство”

Божић свако дете воли
и поклоне кад отвори.
Кроз мој прозор видим: пада снег,
прекрио је цео брег.
Стари деда што у фотељи седи
жури да поклоне среди.
Да децу не изневери,
стиже тачан као сат
и носи сваком детету свој дар.

Културног центра Панчева, који ће поново
бити техничка подршка. Поред двадесет две
награде, други пут ће бити додељено и специјално признање – „Саша Божовић”, чиме
ће аутор најбољег рада бити промовисан у
укупног победника, тј. лауреата конкурса.
Сигурни смо да ће младе поете из нашег
града ове године бити још ревносније и ви-

Стигло је пролеће у наш крај,
природа све више личи на рај.
Зелена трава,
по њој маслачак жут,
кад мора да коси,
тата је љут.
Крај моје куће тишина и мук,
ноћу се чује совин хук.
По води јато лабудова плови,
Свако их дете радо гледа и воли.
Док тако гледам природу дивну,
питам се има ли нешто лепше
него кад пролеће испрати зиму.
Предраг Божић (IV-1),
ОШ „Доситеј Обрадовић”, Омољица

Фудбалер
Добар сам фудбалер
и сви ме лако памте.
И када изгубимо,
пораз спортски признамо.
А кад уђемо у финале
и победимо,
онда смо срећни
и то прославимо.
Алекса Буњевчевић (I-4),
ОШ „Свети Сава”

Веруј у себе
Кад ти нешто фали и можда
Кад су ти сви бродови у воду пали
Веруј у себе да можеш даље
И можеш испунити своје жеље
Кад донесеш неку одлуку
Да би решио тешку муку
Надај се веруј без сумње иди
Путуј до звезда и све их види
Веруј у себе биће ти лакше
И све бродове извади из воде
Уради онако како ти паше
И доћи ћеш вером до слободе
И кад те живот некад огребе
И даље веруј у себе
Анђела Жежељ (VI-4),
ОШ „Свети Сава”

Љубав
Љубав је све што видиш,
љубав је кад се некоме свидиш,
љубав је све што цвета и расте,
љубав је кад нам дођу са југа ласте!
Љубав је све што се воли,
љубав се углавном рађа у школи,
љубав је и када нам дође пролеће,
љубав је и када нам процвета цвеће!
Љубав је све што се воли,
љубав уме и да заболи,
а када нам крену сузе низ лице,
као да се са руже откину латице.
Бојан Барајић (IV-2),
ОШ „Доситеј Обрадовић”, Омољица

Јесен
Када жута јесен стигне,
ветар и лишће у облаке подигне.
Честе и хладне кише падају,
а деца се слатком воћу радују.
Више није исто као пре,
ни грожђа више нема да се бере.
Ласте и роде су одлетеле у топле крајеве,
нема више деце да пуштају шарене змајеве.
Жута јесен ће нам проћи,
а љута зима ће нам доћи.
Анђела Ћирић (IV-1),
ОШ „Доситеј Обрадовић”, Омољица

Страну припремила

Драгана Младеновић
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- - - - - БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ - - - - -

ПОКЛОНИ ЗА ЉУБИТЕЉЕ АУТОМОБИЛА

ОДГОВОРНО ТОКОМ ПРАЗНИКА

Идеје за задњи час
Ситнице до хиљаду
динара
Као и мушкарци, у време празника и жене имају проблем с
тим шта поклонити мушкарцу. Већина припадника јачег
пола, уколико су возачи, воле
поклоне који ће им добро доћи у аутомобилу. Предлажемо
вам шта бисте могли да купите и обрадујете своје ближње.
Ауто-техника
Држач мобилног телефона за
аутомобил је свакако добра и
практична ствар. Постоје држачи који су намењени специфичним моделима телефона,
али у већини случајева они су
универзални, односно подесиви. Ако особа не поседује овакав држач, сигурно ће се обрадовати вашем поклону.
USB флеш меморија или
меморијска картица добро ће
доћи особама које воле да слушају музику у аутомобилу. На
те медије је могуће снимити
велику количину песама, а данашњи аудио-уређаји поседују
посебна места за њихово прикључење. Они који имају уређај за навигацију такође ће моћи да искористе меморијску
картицу за складиштење пода-

така, које ће касније употребити на свом GPS-у. Напомињемо да већина уређаја за навигацију користи SSD или MC
картице – ако имате дилему за
који формат да се определите.
Ауто-пуњач за мобилни телефон је више него добродошла ситница у колима. Код
данашњих, „паметних” телефона батерија не траје баш
дуго и, у поређењу са старијим моделима, чешће је треба
пунити. Запитајте се и сами
колико пута вам је био потребан пуњач у колима. При куповини пуњача не можете

много погрешити. Они на себи имају USB прикључке за
један или два телефона, у које
се укључују стандардни каблови. Ако се определите за
овај поклон, а поуздано знате
да онај коме је он намењен
има старији тип мобилног
уређаја, у продаји можете наћи и пуњаче који имају универзалне наставке.
Подлога за мобилни телефон или неке ситнице показала се као добро решење уколико аутомобил не поседује
места за њихово одлагање.
Ова подлога је направљена од
посебне врсте силикона који
не оставља трагове на инструмент-табли, као ни на стварима што се одлажу на њу.
За немирне љубимце
Ауто-вешалица за сако или
јакну је практична ствар за
људе који у аутомобилу проводе много времена. Монтира
се на наслон за главу предњег
седишта и сако окачен на њу
ће засигурно остати чист и неизгужван.
За власнике немирних паса
– размотрите куповину повоца с прикључком за сигурносни појас. Тако ће кућни љубимац мирно седети на месту,

а возач ће моћи да се усредсреди на саобраћај уместо да
смирује пса.
Батеријска лампа треба да
се налази у сваком аутомобилу. Никада не можете предвидети шта вас чека на путу и у
које доба дана, па је зато стављамо на нашу листу. Постоји
много врста ручних лампи,
али идеална би била она која
на свом кућишту има магнет.
Тако се лампа фиксира на каросерију аутомобила и обе руке су слободне. Када особа којој поклоните батеријску светиљку у мраку буде мењала
гуму или помагала некоме,
засигурно ће вас се сетити.
У појединим аутомобилима
је разбацана гомила ствари по
кабини јер немају своје место,
а потребне су. За особе са оваквим проблемом право решење су платнене преграде и џепови који се постављају на полеђину предњих седишта. Тако возач добија додатни простор за уредно одлагање светлоодбојног прслука и осталих ствари које су му неопходне.
Надамо се да смо вам бар
мало помогли при избору поклона за љубитеље аутомобила.

Празници су пред нама и
ово је период када људи воле да се опусте и попију коју
чашицу. То је разлог да вам
још једном скренемо пажњу
да водите рачуна о себи и о
другима у саобраћају, односно да се понашате одговорно и не возите када пијете.
Овако алкохол утиче на
ваш организам: успорава
рад мозга и потребно вам је
више времена да реагујете;
смањује способност проце-

не брзине и одстојања од возила; такође, чини вам се да
можете све јер вам је порасло самопоуздање, што доводи до опасне и неодговорне вожње; теже се концентришете на саобраћај и не
можете да радите две ствари истовремено.
Зато користите такси или
препустите волан некоме ко
не пије. Не дозволите себи
да упропастите празничне
дане.

- - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - -

BMW У КРАТКИМ ЦРТАМА
Пре него што је почео да производи аутомобиле, BMW је
правио моторе за авионе у
Првом светском рату. Наравно, и за познати трокрилац којим је управљао чувени Манфред фон Рихтхофен, познатији као Црвени
Барон. Мотор који је направио баварски произвођач
проглaшен је за најбољи у
Првом светском рату. Сви
који мисле да садашњи знак

врху произвођача када је у
питању развој аеродинамике. Модел „328 кам купе” из
1940. године добио је име
по немачком инжењеру Вунибалду Каму. Када је у питању аеродинамика, тај аутомобил је био три деценије
испред свог времена. „Шелби” је сличан дизајн применио на свом моделу „кобра
дајтона”, који је направљен
двадесет година касније.

ове компаније није онај изворни – у праву су. Оригинални
знак
је
била
шахoвска фигура коња, али
ју је 1929. године променио
маркетиншки тим који је
желео да нагласи авионско
наслеђе произвођача.
Након Првог светског рата Версајским споразумом
је немачким компанијама
било забрањено да производе војне авионе, као и моторе за њих. Тако је произведен и први аутомобил BMW
– „дикси 3/15”. Баварски
произвођач је одувек био у

Први произведени модел
серије М је легендарни М1,
а то је у суштини требало
да буде „ламборгини”. Седамдесетих година прошлог века италијанска и
немачка фабрика су се договориле да заједнички направе аутомобил. Требало
је да BMW направи мотор и
неке делове вешања, а
„Ламборгини” све остало.
Из финансијских разлога
Италијани су се повукли из
заједничког пројекта, а
BMW је завршио посао и
направио праву „звер”.

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

ЗАШТИТА ВОЗИЛА ОД КРАЂЕ
Многи власници аутомобила
и не размишљају о уградњи
алармног система у своје возило, све док не доживе непријатност. Углавном се из
аутомобила краду аудио-системи, алат, резервни точкови, акумулатори или у најгорем случају сам аутомобил.
Када говоримо о нестанку
ствари из возила, штета начињена приликом крађе је најчешће већа од вредности
украденог дела.
Већина савремених аутомобила у својој стандардној опреми поседује неки вид заштите,
најчешће у виду кодираног
кључа и блокаде мотора, што
осигурава само возило, али не
и његове компоненте. Баш због
тога власници који су имали
искуства с лоповима треба да
уграде аларм – саветују сервисери „Ауторемонта Пивашевић”. Системи заштите возила
који су најзаступљенији, односно најчешће се уграђују, јесу
они који реагују на отварање
врата, ударац у каросерију или
стакло, када се оглашава
алармни систем упозоравајући
да неко покушава да насилно
уђе у кабину возила.
Они мало напреднији аларми имају и ултразвучне сензо-

Страну припремио

Немања
Урошевић

ре који реагују на покрет у кабини, када се активирају упозоравајући светлосни и звучни сигнали. Сервисери из
„Ауторемонта Пивашевић”
напомињу да је неадекватно
уграђен аларм исто као и да га
немате. Дешава се и да након
нестручне уградње заштите
неки од система у возилу неправилно или уопште не раде,
што ствара проблеме током
вожње или угрожава безбедност путника.
Такође, лоше подешени
сензори ударца и оних ултразвучних у кабини могу
узроковати проблеме. Наиме, заштиту често активирају
вибрације и јачи звукови, а
код уређаја са сензорима у
кабини то најчешће буде инсект. Код тако подешених
система аларм се оглашава
више пута заредом иако је с

возилом све у реду, а како не
би више искључивао бучни
аутомобил, власник га деактивира. У таквим моментима
четвороточкаш је веома лака
мета лопова.

Возачи који су купили аутомобил с фабричким даљинским управљачем мисле да
закључавањем аутомобила
путем овог уређаја активирају
и аларм. То код већине аутомобила није случај, већ се на
тај начин само закључава возило. Ово можете проверити
тако што ћете закључати аутомобил и сачекати око један
минут. Откључајте врата кључем и отворите их – ако нема
сирене, не постоји ни аларм.
„Ауторемонт Пивашевић”
уграђује алармне системе у све
типове возила, у гарантном року
и ван њега. У аутомобиле „Фијат
групације” уграђују се оригинални уређаји, које препоручује
произвођач, па власници не губе
гаранцију на возило, а добијају
поуздану заштиту од крађе.

ИСКОРИСТИТЕ ПРАЗНИЧНЕ ПОПУСТЕ
Посетите нас и проверите да ли смо најјефтинији. Радни сат за „пунто класик” 1.000 динара
+ ПДВ.
Велики избор зимских пнеуматика реномираних произвођача и готово свих димензија.
Уколико купите гуме у „Ауторемонту Пивашевић”, монтажа и складиштење летњих гума су
бесплатни.
Подсећамо вас и на акцију „Винтер чек-ап”,
која траје до краја јануара 2015. године. Бесплатно проверите своје возило и остварите попуст на
рад и оригиналне резервне делове од 10%.
„Ауторемонт Пивашевић” жели свим суграђанима срећне новогодишње и божићне празнике.
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Посланичка сујета потписала смртну казну
оболелим малишанима
Звездана – анђео који бесплатно дели
животне лекције
Панчевке и Панчевци још једном
доказали да међу нама има Људи
Ако ти јаве: умро сам,
не веруј
то не умем.
На ову земљу сам свратио
да ти намигнем мало.
Да за мном остане нешто
као лепршав траг.
И зато: не буди тужан.
Толико ми је стало
да останем у теби
будаласт и чудно драг...
(Мирослав Антић, Бесмртна
песма – одломак)
Понедељак, 15. децембар године на измаку, остаће забележен у историји као црн, јадан и чемеран дан. Дан када
је држава Србија и званично
потписала смртну пресуду
свој нашој деци оболелој од
ретких болести.
Тог 15. децембра 157 посланика окупљених на седници у Скупштини Србије одбило је да гласа да се на дневни
ред уврсти предлог такозваног „Зојиног закона”, који би
малишанима оболелим од
ретких болести омогућио брже успостављање дијагнозе и
лечење у иностранству о трошку државе.
Разлог за игнорисање овог
закона највероватније лежи у
чињеници да га је предложио
народни посланик др Душан
Милисављевић, члан Демократске странке. Политичка
сујета је по ко зна који пут однела победу над хуманошћу,
над људскошћу, над животом.
Највероватније због страховите осуде јавности која је потом
уследила, 24. децембра министар здравља Златибор Лончар најавио је да ће се „Зојин
закон” ипак наћи у Скупштини у јануару.
Грижа савести – шта је то?
А шта ако до тада још неко
оболело дете умре? Да ли ће
грижу савести осетити бар један од 157 посланика који су
„Зојином закону” рекли: „Баш
нас брига!”? Наша болесна
деца из дана у дан вену и гасе
се. Она немају времена да чекају идућу недељу, идући месец, идући колегијум, идући
амандман, идући приговор,
идући Фекетић, идуће изборе.
Њима помоћ треба сада! Заправо, њима је помоћ била
потребна одавно. Да је било
правде, да је било слуха, да је
било разумевања, да је било
људскости, неки малишани
би још увек били међу нама,
маме и тате би им за Нову годину сада спремале
пакетиће,
уживале у
њиховим
раздраганим осмесима пред
новогодишњом
јелком, љубиле
их увече за миран сан... Уместо
тога, они обилазе
њихове малене гробове. У тишини. У црнини.

Да је „Зојин закон” усвојен
пре неколико година, он не би
ни носио такав назив, јер је
Зоја заправо девојчица из Новог Сада која је 2013. године
преминула од ретке и засад
неизлечиве Батенове болести.
Да закон који би овој деци
омогућио лечење у иностранству увелико постоји, Зоја и
још троје деце преминуле од
Батена данас би вероватно били живи. За њих би постојала
нада, будући да се у Америци
на малишанима у почетним
стадијумима ове болести већ
тестира лек који би можда
могао да их излечи. Ако се покаже као добар, добиће га и
остала деца у поодмаклој фази овог подмуклог обољења. У
Британији се испитује још
једна могућност потенцијалног излечења. Али ових малишана, нажалост, више нема.
Нека живе друга деца ако
не може наше
Ту је зато још шесторо девојчица и дечака оболелих од
Батена и ко зна колико још
болесне деце којој је у Србији
немогуће успоставити дијагнозу, а која из дана у дан копне чекајући милост српских
политичара.
Наша суграђанка Звездана
Јурица такође се годинама бори с Батеном. Болест је сада у
оној најгорој, критичној фази.
„Панчевац” је протеклих година учестовао у низу хуманитарних акција у оквиру којих је прикупљан новац како
би Звездана отишла у Кину на
терапије матичним ћелијама,
које су јој одржавале функције док се чекало на лек из
Америке. Свака терапија коштала је око 32.000 долара, а
примале су се на шест месеци. И свака је донела какво-такво побољшање. Ипак, с
леком се каснило. „Зојин закон” није био ни у најави, па
држава није плаћала лечење,
већ је Звездани омогућено да
путује у Кину захваљујући добрим људима.
Последњи пут је Звека била
тамо у марту 2012. године.
Након тога се њено пропадање наставило, није се знало
када ће лек почети да се примењује, па су родитељи Валерија и Слободан полако почели да губе наду. Донели су можда најтежу одлуку у животу:
престали су да траже помоћ
других људи за лечење свог
детета, јер је било неизвесно
хоће ли му бити спаса упркос
терапијама. Решили су да се
повуку свесни тога да ће

Звездана с мамом у време кад је још могла да се осмехне

Среда, 31. децембар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗВЕЗДАНА ЈУРИЦА ПРОСЛАВИЛА

КАКО ЈЕ ТО КАД ТИ ДЕТЕ УМИРЕ, А
новац прикупљен да Звездани
само продужи живот неком
другом детету омогућити да
се потпуно излечи.
Колико ли је само снаге потребно да отац и мајка којима
се дете гаси овако поступе за
добробит неког другог малишана?
Рођенданско изненађење
Звездана је у суботу, 27. децембра, прославила десети
рођендан. Да ли ће доживети
следећи, нико не зна. Ове године је три пута могла изгубити животну битку. Поред тога
што не хода, не види, не говори, не гута, већ се храни преко
тубе кроз коју јој се шприцем
храна убризгава директно у
желудац, Звездана се све чешће суочава и с великим проблемима с плућима. Управо
због тога она је три пута престајала да дише и само чињеница да је огроман борац спасла ју је готово извесног краја.
У таквим ситуацијама јој је
преко потребан кисеоник, а
породица је донедавно располагала малим концентратором кисеоника с количином
довољном за свега 15 минута.
У тренуцима кризе то није довољно. Као што се може претпоставити, и овде је држава
заказала, па је због разнора-

Овако посланици нису гласали за „Зојин закон”. Извор: teleprompter.rs
зметике, пелена, шприцева
неопходних за ентералну исхрану, сокова, новца... Посебно лепо изненађење за породицу Јурица приредили су родитељи деце која тренирају заједно са Звезданиним братом
Нецом у џудо клубу „Динамо”.
Они су се појавили истог дана,
с кутијама препуним поклона,

Покушавамо да замислимо
како изгледа један дан у кући
Јурица, а Звезданина мама
Валерија нам у томе помаже.
– Могла би нека телевизија
да дође код нас да сними ријалити-шоу, па да виде ови
наши политичари како изгледа имати болесно дете.
Али нисмо им занимљиви...

Џудо клуб „Динамо” и „Панчевац” улепшали Звездани рођендан
зних процедура било немогуће да се Звездани обезбеди већи концентратор. Пре неколико дана тај апарат је породици Јурица на реверс издало
удружење „Живот”. Поново су
добри људи учинили оно што
Србија није.
Екипа „Панчевца” је посетила Звездану дан уочи њеног
рођендана, у петак, 26. децембра. Окупили смо све оне који
воле ову храбру девојчицу у
жељи да јој овај рођендан учинимо посебно лепим. Однели
смо поклоне, које су
за њу и њеног
осмогодишњег
брата Немању
припремили
запослени
у
„Панчевцу” и
наши пословни сарадници,
клијенти, пријатељи и познаници. Било је
ту слаткиша,
играчака, ко-

а повели су и Деда Мраза и
још неколико Немањиних и
Звезданиних другара. Емоције
које су тада завладале у дому
Јурица тешко је описати.
Осмеси и сузе...
Како изгледа Звезданин дан?
Свако би можда очекивао да у
дому ове породице због целокупне ситуације владају туга и
депресија, но најјачи утисак на
сваког ко их посети и упозна
оставља чињеница да се из ове
куће редовно чују смех, песма,
жагор и музика. Толико срећну породицу увек спремну на
шалу, толико топлине и љубави, толико искрености и доброте ретко где ћете срести. И
толико храбрости и борбености, пре свега.

Кад устајемо? Па, све зависи
од тога какав је Звекијев ритам. Има периоде кад не спава, кад легнеш у четири ујутру, а устанеш у шест, па је
цео дан и ноћ будна, па опет
пола сата, сат одспава и тако
заређа... Има и периода, као
сада, кад лепо спава, што
значи да се пробудиш у току
ноћи пет-шест пута. Пошто је
непокретна, морам да је
окрећем како не би дошло до
декубитуса и рана. Буди се и
због кашља, а некад се пробуди тако, јер јој је лепо да буде будна...
Питамо се како Валерија
зна да је Звездана будна, с обзиром на то да девојчица не
говори.

– Немам појма. Вероватно
разликујем дисање. Осетим
некако, не умем то да објасним... Ујутру кад устанемо,
прво је нахраним, успут приставим кафу. Онда иде њено
пресвлачење, па се Неца буди... Потом све зависи од тога
кад он иде у школу: ако иде по
подне, радимо домаћи. Онда
почињем да спремам по кући,
за шта сам фанатик – сваки
дан се због Звездане брише
прашина, више пута на дан
усисавам. Храним је на тричетири сата, између оброка јој
дајем воду или сокић. Мењамо пелене око пет пута на
дан. Певамо, пуштамо музику, мазимо се. Имамо увек
много деце у кући, волимо то.
Буде нам лепо, правимо журке, пустимо музику, скачемо,
певамо... Немања буде кувар,
прави пице... Мени је занимљив сваки дан. А знаш ли зашто? Зато што је Звездана ту.
И док год буде била ту, сваки
дан ће бити занимљив и леп.
А не желим да размишљам о
томе како ће бити кад је не
буде било – каже Валерија загледана у даљину.
Исклесана од камена,
умотана у свилу
Схватате већ и сами: Валерија
је најхрабрија мајка на свету,
без сваке сумње. Лепо ју је
описала Биљана, мама једног
детета које тренира с малим
Нецом: „Валерија је жена исклесана од најчвршћег камена, умотана у најмекшу свилу.
Свако ко је познаје може само
да се диви величини њене душе и неисцрпној снази и да
буде захвалан на томе што је
има за пријатеља.” Нажалост
и на срећу, Звезданина болест
нас је упознала с Валеријом
још пре много година. И слажемо се с Биљаном у потпуности.
– Да сам храбра, нисам храбра уопште! Бојим се као нико, бојим се сваког тренутка
који се дешава, бојим се сваког јутра да устанем, бојим се
сваке вечери да легнем, бојим
се свега. Е, сад, ствар је у томе
да то не показујеш. Да не

ЗВЕЗДАНА НЕМА АДЕКВАТАН КРЕВЕТ
Породица Јурица сања о томе да Звездани обезбеди кревет налик оном болничком, чија би
висина могла електронски да се подешава, али он кошта око 90.000 динара.
Кад би имали такав кревет, Валерија не би морала да је, кад има проблеме са шлајмом и
гушењем, по целу ноћ носи, што изискује напор, јер поред тога што девојчица има скоро 30
килограма, заправо делује још теже пошто је непокретна и потпуно се опусти у мајчином наручју. Не би се дешавало ни да малена спава у колицима у полуседећем положају док Валерија крај ње по целу ноћ дрема на столици.
Сума неопходна за кревет и није тако висока ако је сви заједно поделимо. Стога апелујемо
на Град Панчево, приватна и јавна предузећа, синдикате и све људе добре воље да уплатом
новчаних средстава на рачун Звезданиног тате Слободана Јурице 160-5610200018878-72,
отворен у Банци „Интеза”, помогну да се скупе неопходна средства за куповину овог кревета
и да се Звездани омогући достојанствен живот какав свако дете заслужује.
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ДРЖАВА МУ СПРЕМА ОПЕЛО
смеш да покажеш због Звездане, јер ја верујем да она зна и
разуме. Чак испред ње не причам многе ствари. Без обзира
на то што кажу да она не разуме, ја знам да зна. Мораш да
будеш храбар због другог детета. Мораш да будеш храбар
због свих осталих око себе, јер
ако ти не будеш храбар, нико
други неће бити. Ако ја клонем, клонуће и супруг Боба,
клонуће и моја мама... Не
знам, смејемо се по цео дан,
глупирамо се, и кад нас људи
виде такве, не могу ни да
претпоставе да имамо болесно
дете. Не желим да нас нико
сажаљева. Звездана је жива и
док год је жива, нема места
сажаљењу. Ја имам леп живот
с њом, са свима њима, врло
лепу породицу, изузетно добру децу и дивне пријатеље.
Многи људи имају здраво дете, па немају све то. И то је
много тужно. И многи људи не
знају да цене разне ствари: не
знају да цене осмех свог детета, не знају да цене загрљај
свог детета... Кажу: „Океј, загрлио си ме, ајде склони се
сад”... Они немају појма колико то значи, колико ја сањам о
томе да ме Звездана још макар само једном у животу загрли или пољуби – каже Валерија потпуно мирним гласом,
а чини се да би и камен заплакао од таквих речи.
Шта ћемо без Звездане?
И прича наставља да тече, док
се бол скупља у срцима саговорника. Боли, физички боли,
јер свака нова реч сече попут
ножа, хируршки прецизно.
– Споља сам јака, али има
тренутака кад ми је много тешко, кад сам нервозна, кад ми
стварно није свеједно... Знаш
како, останеш сам... Боба оде
да ради, Немања у школу, моја мама негде изађе и онда ти
ђаво не да мира и размишљаш
о сто глупости... Шта кад се
деси? Шта онда? Шта онда
радиш? Како да преживиш?
Како ћеш да је сахраниш? Како да је обучем кад умре? У
шта? Па онда, како ће Немања то преживети, како ће моја мама то преживети, како ће
Боба то преживети? И онда
схватим да једино о себи не
размишљам. Не бринем се како ћу ја то преживети, него
како ће они. Јер Немања је
убеђен да ће она следеће године оздравити и да неће
умрети...
Кризне тренутке, кад је Звездана била на граници живота
и смрти, ова Мајка Храброст
потиснула је у подсвест.
– Почели су ти проблеми с
плућима и сад свака прехлада
може бити кобна. Три пута се
већ десило да Звекана остане
без ваздуха и престане да ди-

ше, помодри... У тим тренуцима сам мирна, прибрана,
укључим јој кисеоник и покушавам некако да је вратим.
Користимо и аспиратор, пошто и шлајм уме да јој се заглави у грлу и проузрокује гушење... После се не сећам тих
тренутака, као да их мозак
сам потискује, јер су то неподношљиве слике... Једном
се десило чак и да ју је Неца
аспирирао јер сам се туширала кад је почела да се гуши. То
ми је било страшно. Он је
предивно дете. Трудимо се да
му се посветимо и да не дозволимо да попут неке друге
деце искористи сестрину болест као некакав изговор у
животу... Учимо га да у свему
треба да буде истрајан, без обзира на то да ли је то школа,
џудо или било шта друго. Одличан је ђак другог разреда
ОШ „Братство–јединство” и
сјајан џудиста: за непуне две
године тренирања има 35 медаља и један пехар – с поносом прича Валерија.
Како спојити крај с крајем?
Питамо се како ова породица
успева да покрије све трошкове живота, с обзиром на то да
само ентералну храну и део
потребне количине пелена за
Звездану добија о трошку државе. Чак су и храну за ћеркицу донедавно морали да купују сами, а она на месечном
нивоу кошта око 700 евра. Ту
је и туба уграђена у Звезданин
стомак, која се мења на три до
шест месеци и коју такође набављају сами. Најјефтинија и
најлошија кошта око 200
евра.
Пошто Валерија мора да
буде уз Звездану 24 сата, само
тата Боба ради као пекар и зарађује око 50.000 динара. Ту
је и пензија Велеријиног оца,
којом се покрива део комуналија, и надокнада за туђу негу,
која износи нешто више од
25.000 динара. Само један
шприц за ентералну исхрану,
који је за једнократну употребу, кошта 100 динара, а Звездана се храни на свака 3-4
сата, при чему између оброка
на исти начин добија воду и
сокиће. Држава обезбеђује пелене, количину наводно довољну за месец дана, али оне
можда покрију пола месеца.
Троше се и козметика и много
влажних марамица и газа.
Треба ли уопште споменути
комуналије, храну, кућну хемију и све остале потрепштине неопходне сваком дому?
Кажу да ни сами не знају како
спајају крај с крајем. Али кад
их питате треба ли им шта –
тврде да имају све. Понос им
ваљда не дозвољава да признају колико им тога заправо
недостаје.

– Сналазимо се како знамо.
Увек је неко ту да припомогне. Жао нам је што се не подразумева да држава треба болесној деци да обезбеди достојанствен живот, већ све зависи од помоћи добрих људи.
Бескрајно смо захвални свима који нам помажу из дана у
дан, али смо бесни на све надлежне државне службе, јер
нису наши пријатељи ти који
треба да брину о томе да ли
Звездана има све што јој је
потребно. Трудимо се да и Немањи обезбедимо колико-толико безбрижне дане. Спорт
којим се он бави такође кошта
– коштају одласци на такмичења, кошта полагање, али не
одустајемо јер њему то много
значи. То је начин да изађе из
куће, да бар мало скрене мисли са оног са чиме се суочава
сваког дана, да се истакне, да
се дружи с пријатељима. То
нико не сме да му одузме, јер
мора да има срећно детињство, без обзира на све – сложни су родитељи у овом ставу.
Родитељи, учите
од породице Јурица
Упркос томе што у њиховим
срцима и даље тиња нада, породица је спремна и на оно
најгоре, онолико колико родитељ може бити припремљен на чињеницу да постоји
велика шанса да изгуби дете.
– Колико год ти људи говорили да не размишљаш о томе, једноставно мораш да се
спремиш на то што ће се десити, јер ће ти у противном
тада само бити још теже. И да,
спремни смо на то, али све
док је Звездана жива, желимо

Из времена кад је Звека била здраво дете
да је потпуно здраво дете. Желимо да је људи виде и да је
запамте. Треба да знају да је
огроман борац и најпоноснија
сам мама на свету што је таква каква јесте. Жао ми је
многих ствари које нисам
урадила док је била здрава,
што је нисам снимала 24 сата
дневно да бих имала успомену на то време, што је нисам

ЧУJ, СВЕТЕ: НЕЦА ВОЛИ ТЕОДОРУ!
Звезданин брат Неца каже да обожава џудо и да је однедавно кренуо на
дупле тренинге.
– То је због Теодоре. Она ми је девојка. Одлучио сам да можете да објавите
у „Панчевцу” како је волим. Написала
ми је љубавно писмо, а пишемо и дневник заједничких тренутака. Сад тренирам и у њеној групи, пошто је она
тек почела, па желим да јој помогнем да и она што пре освоји неку медаљу. Ова слагалица коју
сте ми поклонили је супер, али
мислим да нема шансе да је сам
сложим. Кад би ми Теодора помогла, сигурно бисмо зачас успели – каже шеретски Неца.

да јој пружимо што лепши
живот, колико год смо у могућности. Често идемо у шетње, водимо је у кафиће, овамо-онамо и понашамо се као

КАД СЕ ЗВЕЗДАНА ОСМЕХНЕ
Посебно изненађење за Звезданин рођендан приредила је девојчици и Катарина Јовановић, вишеструка победница конкурса за избор најлепше торте Панчева, који приређују
„Панчевац”, посластичарница „Голуб” и „TorteCo”.
Звезданина прича је и на ову Старчевку
оставила веома снажан утисак, те је она одлучила да Звездану обрадује рођенданском
тортом.
Звездани иначе већ дуго тешко полази за
руком да се осмехне, чак и онда кад би то
хтела. Једва да с времена на време родитељи угледају да јој се крајичак усне извија у
осмех. То се већ неко време није десило. А
онда, током прославе рођендана, док су окупљени другари певали рођенданску песму,
догодило се оно што је свима доказало да
ова девојчица и те како све разуме и осећа
и да се за њу вреди борити: она се током читаве песме осмехивала, о чему сведочи и
видео-запис начињен том приликом.
Ништа лепше Звездана није могла поклонити овом свету за свој рођендан.

више грлила, љубила... Надам
се да ће други родитељи схватити поруку коју сам овим
хтела да им пренесем – каже
Валерија.
Животна лекција исписује
се сама од себе док слушамо речи ове велике
жене... Она говори
сталожено, без суза,
потпуно помирена
са судбином:
– Никад се нисам питала зашто
се десило све ово,
јер сматрам да је
Звездана дошла на
овај свет да би људе
научила неким
стварима: да
би им показала
колико
треба да цене то што
имају, да не
схватају
здравље
олако, да
уживају у
сваком тренутку проведеном
са
својом децом,
да буду захвални на сва-

ком новом дану, да чувају своју породицу, да буду хумани...
Можда ће баш Звезданина
прича подстаћи оних 157 људи да следећи пут гласају другачије, да усвоје „Зојин закон”
и да помогну оваквој деци, да
им пруже шансу, да им спасу
живот... И можда ће звучати
себично, али све и кад бих
знала да ће ситуација бити
оваква, ја бих је опет родила.
Јер Звездана пробуди у теби
нешто, баш таква каква је...
Не умем то да опишем, али не
бих тренутке с њом мењала
ни за шта на свету. Ма колико
тешко било, а тешко је, и то
знамо само ми који смо сваки
дан с њом, ја сам срећна жена, имам дивну децу, породицу, дивне пријатеље. И кад би
могло да се деси чудо и да
Звездана, чак и у овој фази
болести, без неких побољшања, остане међу нама толико
да цео живот проведем уз њу,
негујући је, ја бих на то пристала... Само да је ту – каже
Валерија, опет закључујући да
је вероватно њен став себичан, а не схватајући да не постоји човек на свету који би
такве мисли и осећања окарактерисао као себичлук. Свако од нас би се помолио да јој
се макар та жеља испуни, да
Звездана остане међу нама.
И шта рећи после оваквог
разговора? Шта учинити? Љубимо Звездану, прелепу девојчицу дуге косе, и молимо се у
себи да издржи, да оздрави.

Молимо се за њу и за сву децу
попут ње. Да не оду са овог
света пре времена. Да од њих
израсту здрави људи: лекари,
песници, професори, астронаути, архитекти, научници. Да
с њима живимо и да им се дивимо. Да за њима не плачемо
и не палимо свеће...
Одлазимо пешке из дома
породице Јурица у Војловици.
Пуштамо да нам хладан зимски ваздух разбистри мисли и
чекамо да бар донекле попусти бол у души. Хитамо да
вам пренесемо ову поруку и
да вас замолимо да је проследите даље не би ли стигла до
оних сто педесет и седам бића
која не знају ко је била Зоја,
која не знају ко је Звездана,
која не знају колико боли кад
изгубиш рођено дете...
Послушајте Звезданину маму: загрлите своју децу, љубите их што више, фотографишите их, снимајте, поклоните
им сваки свој слободан тренутак, будите захвални на свему
што вам је дато и чувајте то. А
кад помислите да имате проблеме и да вам је тешко, сетите се Валерије, Бобе, Звездане
и Неце и све ће вам се само
казати... И стисните палчеве
за њих ако већ не можете учинити ништа више од тога...
Д. Кожан

У татином загрљају
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ У ПРОСТОРИЈАМА СНС-а

ОЧУВАТИ СТАБИЛНОСТ СПОРТА У ГРАДУ
У 2015. години буџет
за спорт ће износити
98 милиoнa динара

УНИШТЕН ЏИП У ПОЖАРУ

Запаљено возило
На паркингу у Улици Милоша Обреновића на Тесли,
преко пута ДИС-а, у уторак,
30. децембра, изгорео је
џип „фолксваген туарег”
панчевачких таблица.
Саша Димитријевић из
Одељења за ванредне ситуације изјавио је да су ватрогасци добили дојаву о пожару
око 2.30 и убрзо су успели да
га угасе. Додао је да је након
обављеног увиђаја обавештен дежурни тужилац
Основног јавног тужилаштва у Панчеву, те да ће ис-

трагу наставити Одељење
криминалистичке полиције.
Необично је то што је ватра потпуно уништила мотор возила, лим хаубе се истопио од температуре, али
су предње гуме остале нетакнуте. Џип припада Саши
Петровићу званом Дрме из
Панчева, а незванично сазнајемо како се сумња да је
пожар био подметнут.
Истрага треба да покаже
ко су починиоци и шта су
њихови мотиви.
Д. В.

КАМПАЊА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Еко-јелка у Гимназији
Две ученичке групе Гимназије „Урош Предић”, еко-тим
и „Гимзелени” су поводом
обележавања Дана школе организовали манифестацију
под називом „Страницу окрени, ствари промени”. Идеја је
била да се прикупи што више
књига лектире за школску
библиотеку, тако да је кампањом прикупљено преко 500
различитих наслова.
Ђаци су се одазвали позиву, тако да су многа одељења
и ученици поклонили више
од договореног броја лектира.
У унутрашњости сваке књиге
залепљена је налепница са
именом и презименом онога
који је поклонио књигу, у
знак пажње и поштовања. Поред тога, у украшеном школском холу веште руке ђака
направиле су специјалну новогодишњу јелку – дониране
књиге послужиле су као реквизити помоћу којих је настало божићно дрво. Еко-украсима од рециклажног
материјала гимназијалци су
окитили и јелку у дворишту.
Ово је само прва од многих

акција. Према речима организатора, уз подршку „Гете
института” и ПАСХ пројекта,
наредне године у плану је
још неколико занимљивих
капања овог типа: ефикаснија употреба школске пресе за
пластичне флаше, прикупљање пластичних чепова,
обележавање Светског дана

О здравом животу у просторијама партије, а не у природи: ваљда зато што је падаo снег
ко ћемо се потрудити да Панчево и даље буде препознатљиво по овом важном сегменту
живота. На крају, захваљујем
свима који су инвестирали у
Пaнчeвo. Хвала Пoкрajинскoм
сeкрeтaриjaту за спорт нa улaгaњимa, али жалосно је штo
нисмo кooрдинирaли. Кao грaд
смo aплицирaли ка пoкрajинскoм буџeту зa oдрeђeнe
инвeстициje кoje смо смaтрaли
приoритeтним, мeђутим, ти
прojeкти су oдбиjeни, oднoснo
никaд нисмo дoбили oдгoвoр –
рекао је Александар Фаркаш,
члан Градског већа задужен за
спорт.
Окупљени представници медијских кућа могли су чути да је
спoрт у нашем граду, у години
на измаку, бeз трoшкoвa JКП-a

„Mлaдoст”, имао буџет од 108
милиoнa динaрa и да је успео дa
oчувa стaбилнoст. У 2015. години буџет за спорт ће износити
98 милиoнa, пa ће приоритет
бити да Панчево и даље буде познато као спортски град.
– Наш посао је дa
грaђaнимa oмoгућимо квaлитeтнo бaвљeњe спoртoм. У години на измаку улагали смо
средства у бaзeнe, цeнтрaлни
тeрeн нa СЦ-у „Млaдoст”,
свлaчиoницe и дeo пaркeтa у
Хaли спoртoвa. Панчево, као
ретко који град у Србији, својим клубовима даје бесплатне
термине у нашим објектима,
па то мало отежава наш рад,
али свакако ћемо се потрудити да ова тековина не престане. Пред нама је година штед-

ње па ћемо се потрудити да
све наше објекте одржимо, да
би систем могао несметано да
функционише. Oдoбрeнa су
нaм срeдствa зa испoруку и
мoнтaжу ЛEД рaсвeтe у Хaли
спортова и нa бaзeну, па ће то
додатно утицати на уштеду
електричне енергије – истакао
је Mилaн Стaнишић, директор
ЈКП-а „Младост”.
Бесплатни термини које
Град Панчево даје својим клубовима и нису тако јефтини.
На основу те „ставке”, за годину дана држави је плаћен ПДВ
између осам и девет милиона
динара. Због тога ће један део
термина у спортским објектима у наредној години морати
да буде комерцијализован.
А. Живковић

РЕЗУЛТАТИ РАДА ПАНЧЕВАЧКЕ ФИЛИЈАЛЕ НСЗ-а

Тешка, али успешна година
Уручени уговори за
самозапошљавање

вода уз пригодан материјал и
музички програм, организовање друге гимназијалске
еко-караоке журке поводом
Дана планете Земље, еко одбојкашки турнир и још много
тога.
З. Ст.

ФОЛКЛОРНИ КОНЦЕРТ У НОВОМ СЕЛУ

Oпште одушевљење
Дом културе из Новог Села
приредио је завршни новогодишњи фолклорни концерт 20. децембра у локалној спортској хали. Тај догађај су својим учешћем обогатили и гостујући ансамбли из места, али и из иностранства. Tрибине су биле
пуне гледалаца који нису
штедели дланове током
свих тачака, а посебно за наступе оних најмлађих и гостујућих играча.
Публика је те вечери имала прилику да види кореографију за коју је новосељански дечји ансамбл старијег
узраста освојио сребрну плакету на покрајинском финалу најбољих ансамбала Војводине за ову годину, као и
награђену
кореографију
млађе дечје групе на дечјем
фестивалу Румуна Војводине. Нешто старији играчи су
своје умеће показали у нишким, ужичким, банатским
и ваљевским играма. Ипак,
највише аплауза измамила је

Чланови Српске напредне
странке Александар Фаркаш,
градски већник задужен за
спорт, и Милан Станишић,
директор ЈКП-а „Младост”, у
понедељак, 29. децембра, у
просторијама своје партије
одржали су конференцију за
новинаре на којој су сумирали спортску 2014. годину.
– Наша обавеза јесте да очувамо стабилност панчевачког
спорта и да пре свега покушамо
да корисници спортског буџета
буду бар иоле задовољни. Иако
је за нама тешка година, међусобним поштовањем, сталним
конструктивним разговорима
с представницима клубова,
али и одличном сарадњом са
Спортским савезом успели
смо да превазиђемо све проблеме. Стaв Српске напредне
странке и панчевачког ресора
за спорт јесте да клубове треба
да воде професионалци, да их
треба деполитизовати, као што
је то наша градска Кoмисиja зa
спoрт. Уз све то, оформили
смо Сaвeт зa спoрт, који ради
без икаквих трошкова, а чини
га пeт врхунских прoфeсиoнaлaцa и играће запажену улогу приликом расподеле средстава за наредну годину. И господин Станишић и ја имамо
пуну подршку Повереништва
Српске напредне странке у нашем граду, а ставови СНС-а и
наши се потпуно подударају –
градски новац намењен спорту
треба штo прaвeдниje и рaциoнaлниje рaспoдeлити. У 2015.
ћемо фoрмирaти грaдски
спoртски вeб-пoртaл, а свака-

најмлађа дечја група за показани труд у савладавању
првих фолклорних корака.
Своју тачку је имао и народни оркестар, који је извео
сплет српских и румунских
народних мелодија, а био је
и одлична пратња вокалној
солисткињи Сени Влајковић.
Одушевљење су изазвали
наступи гостујућег СКУД-а
„Младост” из Темишвара,
чији су чланови извели темпераментне бачке игре и
игре из босилеградског краја. Ово је наставак сарадње
која је почела гостовањем
новосељанског ансамбла на
манифестацији „Дани српске културе” у Румунији.
Представљене су и дечје
групе КУД-а „Др Раду Флора” у изведби румунских
игара и асоцијације ДАК са
играма из Шумадије (обе из
Новог Села). Публика је накратко, у две тачке, уживала
и у модерном балету чланица новосељанског студија
„Пируета”.
М. Ј.

Седамнаест особа остварило је
ове године право на добијање
бесповратних средстава у износу од 160.000 динара за покретање бизниса. Уговори су им
уручени у петак, 26. децембра,
у просторијама панчевачке филијале Националне службе за
запошљавање. Надежда Сладојевић, в. д. директора филијале,
истакла је да је за републички
програм самозапошљавања издвојено 2.760.000 динара. Ивана Мучибабић, саветник за
правну помоћ, навела је да се
грађани највише одлучују за
отварање фирми из области
производње, услуга и заната и
објаснила да су добро написан
бизнис план и економска
оправданост идеје кључни критеријуми за доделу средстава.

Ову прилику Надежда Сладојевић је искористила и да
сумира годину која је на измаку. Према њеној оцени, година је била тешка, али успешна. На територији четири
општине, колико покрива

панчевачка филијала, има
22.062 незапослене особе, што
је за око шестсто мање него
лани. Наша саговорница је истакла да су јавни позиви
(укупно њих осам) расписани
касно и да је већина њих била

намењена особама са инвалидитетом, те да је одзив послодаваца био мали. Директорка
је истакла да су ове године покренуте нове обуке у оквиру
активних мера запошљавања.
То су курсеви за геронтодомаћице, руковаоце грађевинским машинама, као и за кројење и шивење одеће.
– Од септембра наши саветници за планирање каријере
спроводе радионице за превладавање стреса услед губитка посла, а уведена је и мотивациона обука за нискоквалификована и неквалификована
лица. Направили смо велики
помак када је у питању доношење решења за новчану накнаду, јер је тај рок до сада
био 60 дана, а данас се на то
чека мање од месец дана – закључила је Надежда Сладојевић.
И. П.

У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Дан за музику, игру и глуму
Културном манифестацијом која је
одржана у четвртак, 25. децембра,
у Геронтолошком центру Панчево
дат је приказ годишњег рада чланова Клуба за одрасла и стара лица. Посетиоци су имали прилику
да се забаве гледајући позоришни
комад и да уживају у музици, песми и игри. Такође, билe су изложене слике које су урадили корисници те установе.
Публици су се прво представили
чланови глумачке секције комадом који је написала Ксенија Милосављевић, један од корисника
клубова, а потом су микрофон преузели
чланови музичке секције, који су извели
познате народне песме и рецитовали стихове српских песника. Програм је завр-

шен уз игру фолклораша, који су за ту
прилику сами сашили ношње и припремили кореографије. Иванка Раду Халабрин, руководилац Клуба, нагласила је да

поменута установа постоји још од
1976. година, а да је овом манифестацијом приказан забавни део њеног рада.
– Наша установа пружа могућност корисницима да сада, када
имају слободног времена, науче
нешто ново. Поред тога, чланови
се овим путем друже и размењују
искуства – истакла је Иванка Раду
Халабрин.
У клубовима постоји много секција, међу којима су литерарна, ликовна, музичка, шаховска, пикадо и
друге, као и актив жена. Свако је у
свом пољу рада на разним такмичењима
заслужио бројне награде, па су тако шахисти освојили златну и бронзану медаљу на
Олимпијади трећег доба.
А. Б.
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НИС-ова ПОДРШКА МЛАДИМА

ПРЕДРАГ ПАТИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПРЕДСТАВЉЕНА
ОВОГОДИШЊА ДОСТИГНУЋА

Поскупљење грејања
само у крајњем случају

Повезивање
образовања
и тржишта рада
Промоција здравог
начина живота и неговање правих вредности међу младима
НИС је 24. децембра у Београду представио своја достигнућа када је реч о пружању подршке млађим генерацијама.
Недавно је руско-српска компанија, у складу с политиком
о нужном повезивању система
образовања и тржишта рада,
покренула иницијативу за
акредитовање нових студијских програма у Србији. Надлежно министарство је одобрило да се на Рударско-геолошком факултету у Београду
акредитују два нова студијска
програма:
„Инжењерство
нафте и гаса” и „Геологија
нафте и гаса”. Поред тога, на
Техничком факултету „Михајло Пупин” у Зрењанину, у
школској 2014/2015. години,
отпочео је студијски програм
„Индустријско инжењерство у
експлоатацији нафте и гаса”,
који похађа 50 студената.
Поред тога, НИС је кроз
програм „Енергија знања”
стипендирао укупно осамдесет двоје младих, од чега су
23 стипендије за факултете у
земљи, а 25 стипендија је за
студирање у Руској Федерацији. Када је реч о средњошколцима, 31 ученик четвртих
разреда средњих школа и три

Свеобухватна енергија знања – то је циљ
победника „Олимпијада знања” такође су добили овакав
облик финансијске подршке.
Да подсетимо, НИС у сарадњи
с друштвима физичара, математичара, хемичара и слависта организује и „Олимпијаде
знања” и у последње две године одржано је укупно 12 такмичења из области природних наука и руског језика.
Вреди истаћи да је нафтни
лидер у истом периоду подржао и одлазак националних
тимова на престижна међународна такмичења из хемије,
физике и математике.
Осим тога, за последње три
године кроз програм „НИС

шанса” у компанији је запослено више од 660 дипломираних студената и матураната
са завршеном средњом техничком школом, без радног
искуства. Руско-српски гигант овим пројектом омогућава младим стручњацима да
стекну прво радно искуство.
Окренутост младима огледа
се и кроз сарадњу с Министарством омладине и спорта
и Фондом за младе таленте.
Протокол о сарадњи између
Министарства омладине и
спорта и НИС-а закључен је у
фебруару 2013. године. Компанија је до сада запослила 49
стипендиста тог фонда и на

тај начин даровитим младим
људима дала прилику да прва
радна искуства стекну у једној
од највећих енергетских компанија у региону.
НИС улаже у развој младе
генерације и кроз „Енергију
спорта”, чији је циљ да се подржи професионални и дечји
спорт и на тај начин утиче на
промоцију здравог начина
живота и неговања правих
вредности међу младима.
Компанија је генерални спонзор Тениског савеза Србије и
они заједно организују отворене и бесплатне школе тениса за сву децу широм Србије.
З. Станижан

ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА” ПОНОВО У УЛОЗИ ГЛУМАЦА

– Грејање неће поскупети
докле год садашња цена буде обезбеђивала несметано
пословање ЈКП-а „Грејање”.
То је став градске власти и
он ће бити преиспитан једино ако поново буде поскупео
гас, као највећи трошак у
пословању „Грејања” и енергент који користи то јавно
комунално предузеће. Изузимајући хладни талас који
је кренуо почетком недеље,
и ова зима је до сада била
блага, као и прошла, тако да
је „Грејање” поново могло
да смањи потрошњу и
оствари уштеде – изјавио је
Предраг Патић, члан Градског већа задужен за стамбено-комуналне послове.
Он је додао ће ако се покаже да је поскупљење неминовно, а то се буде одлагало, разлика морати да се
покрива из градског буџета.
Према Патићевим речима,
у том случају би у неравноправном положају били грађани који не користе даљинско грејање, а својим
новцем доприносе да се
градски буџет пуни.
– Не смемо дозволити да
се понови ситуација када је
„Грејање” због такве праксе
доведено у губитке. То јавно
комунално предузеће је до
прошле године отплаћивало
кредит који је морало да
узме како би вратило старе
дугове за гас. Дугови које су
они имали нагомилали су се

јер се није уважавала неминовност да када се повећа
цена енергената, грејање
мора да поскупи. Посебно је
питање зашто „Србијагас”
купује и плаћа гас по највишим ценама и зашто је недавно, након што је укинута
уредба по којој је та фирма
била једини снабдевач гасом на нашем тржишту и
имала монопол, она одмах
после тога подигла цене.
Међутим, тај проблем није у
надлежности локалне власти у Панчеву и ми не можемо да га решавамо – додао је Патић.
Подсећамо, на седници
Градског већа која је одржана 26. децембра Миодраг
Лазић, директор ЈКП-а
„Грејање”, најавио је да ће
почетком идуће године послати Градском већу захтев
за поскупљење.
Он је образложио то подацима да је садашња цена
грејања формирана октобра
2013. године, када је цена
гаса износила 39,75 динара,
а да тај енергент сада кошта
43,50 динара.
Лазић је додао да ће и након 1. јануара 2015. и најављене либерализације тржишта у снабдевању гасом
„Грејање” поново зависити
искључиво од „Србијагаса”
и цене тог енергента коју буде одредило то јавно предузеће.
М. Г.

АКТИВНОСТИ КЛУБА „СОКО”

„Соколови”
на постољу

Живот је леп шта год да вам се дешава
Након успеха представе „Ово
је земља за нас”, у којој су глумили чланови Удружења особа са интелектуалним тешкоћама „На пола пута”, екипа
која је радила на представи
поново се окупила после шест
месеци и креирала још један
позоришни комад – „Живот је
леп”. Премијера је одржана у
петак, 26. децембра, у дворани „Аполо”, пред бројном публиком.
Марина Илија из удружења
„На пола пута” након премијере је изнела своје утиске:
– Презадовољни смо тиме
како је све протекло, посебно
што је дошло много више људи него што смо очекивали.
То је доказ да смо заинтересовали суграђане за један нов
приступ уметности. Наши
чланови су много опуштенији
на сцени и прилично су напредовали у глуми.
Представа приказује живот
особа са интелектуалним те-

шкоћама, њихову свакодневицу, жеље и могућности, стварност и сан. Ана, Милана, Немања, Јелена, Лазар и Аћим
на изузетан начин су представили себе и одушевили Панчевце. Једна од глумица, Ана
Влчек, каже да је задовољна
извођењем представе.

– Утисци су супер. Мало
смо се плашили да ли ћемо се
збунити, али све је добро испало. Претходна представа је
добро прихваћена, а надам се
да ће и ова друга бити успешна. Наша порука је да је живот ипак леп, шта год да вам
се дешава – рекла је Ана.

Драматург представе „Живот је леп” је Ирина Гилић
Жировић, која је са члановима удружења „На пола пута”
сарађивала и први пут.
– Током проба смо прошли
кроз велики број радионица како бих пронашла њима блиску
тему, у којој би се они осећали
добро. Затим сам на основу тога
покушала да нађем спону с публиком и то сам успела кроз сан,
ирационални моменат, који је
заједнички за све нас – објаснила је Ирена Гилић Жировић.
Редитељ представе Стеван
Бодрожа изјавио је како му
овакви комади враћају веру у
професију.
– Позориште руши баријере
и предрасуде и приближава
људе. Драго ми је да смо то постигли овом представом, јер
смо показали да нема велике
разлике између нас и особа са
интелектуалним тешкоћама –
истакао је Бодрожа.
И. П.

ПРОСВЕТА У СТАРЧЕВУ

Школа предложила директорку
Досадашња директорка ОШ
„Вук Стефановић Караџић”
Снежана Антонијевић, против
које је група незадовољних
родитеља недавно у јавност
изнела низ оптужби о њеном
несавесном раду, поново је
добила поверење запослених
– 44 према 23 у њену корист.
Предлог наставничког већа
о именовању Снежане Антонијевић већином гласова подржао је школски одбор јавним гласањем (осам према један), тако да је њена кандидатура упућена надлежном државном органу: у случају АП

Војводине, Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице на одлучивање. Секретаријат у року од тридесет дана
треба да потврди или одбије
одлуку школског одбора. Уколико се надлежна покрајинска
институција не огласи о предложеној одлуци школског одбора, сматра се да је она прећутно прихваћена и кандидат
формално ступа на место директора образовне установе.
Занимљиво је да су се чланови школског одбора на

претходном, неуспелом гласању (четири према четири) изјашњавали тајно, али да је
овога пута то учињено јавно.
Статутом је прописано којим
моделом ће бити обављено
гласање, али је правило да се
то готово увек чини јавно, подизањем руку.
Да подсетимо, наизглед једна сасвим рутинска ствар покренула је лавину незадовољства, па је група родитеља тамошњих ђака упутила нашој
редакцији писмо у коме се указује на низ професионалних
пропуста садашње директорке

Снежане Антонијевић, као и
на уплив политике у процес
њеног реизбора на функцију
првог човека образовне установе у Старчеву. Снежана Антонијевић, директорка ОШ
„Вук Стефановић Караџић”,
истакла је тада да су неосновани наводи и оптужбе незадовољне групе родитеља ученика
те школе о њеном раду у протеклих осам година.
Како сазнајемо, незадовољни родитељи су о читавом случају обавестили покрајинску
просветну инспекцију.
З. Ст.

Недавно је у Београду одржано последње коло Државног првенства у спортском
пењању за 2014. годину у
дисциплини болдер и приређена је свечаност на којој
су проглашени победници
овогодишњег првенства у
дисциплинама тежинско,
брзинско и болдер пењање.
Чланови ПЕК-а „Соко”
остварили су изванредан резултат. Бојан Јевтић је постао првак државе у категорији сениора и посебно се
истакао у дисциплинама тежинско и брзинско пењање,
у којима је освојио златне
медаље. Милош Стефанов, у
категорији јуниора, освојио
је друго место у држави у
укупном пласману, и то у
дисциплинама тежинско и
брзинско пењање, а уједно
се окитио бронзаном медаљом у укупном пласману у
брзинском пењању сениора.
Жељко Маринковић је био
трећи међу кадетима у дисциплини тежинско пењање.
Вреди истаћи да је панчевачки клуб најмлађи међу
свим учесницима овогодишњег државног првенства.
Пењачи из Панчева сматрају
да су постигли изванредан
резултат. На почетку сезоне

план је био да чланови „Сокола” стичу искуство и да
промовишу наш град када је
реч о спортском пењању. Резултати су показали да клуб
има добре пењаче и, како кажу, наредне године ће наступити с много више такмичара. Финансије су биле највећи проблем и чланови „Сокола” се надају да ће град
озбиљније пружити подршку
и помоћи да клуб настави да
постиже добре резултате.
– Проблем нам представља тренирање током зимског периода, али у току су
радови на уређењу болдеране и унутрашњег простора,
који треба да почне да ради
10. јануара – изјавио је за
наш лист Марко Попов, инструктор спортског пењања.
Тренутно је активно око
20 пењача млађих категорија, који су се већ опробали
на такмичењима. Уколико
обезбеде новац, наредне године можемо очекивати да
се по други пут у Панчеву
организује једно коло државног првенства. Међутим, они се ту не заустављају. Идеја им је да наш град
буде домаћин међународног
такмичења пењача.
З. Ст.
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ЕКСКЛУЗИВНО: ДЕЈАН РАДОЊИЋ, ТРЕНЕР КК-а ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

ПАНЧЕВО ОСТАЛО У СРЦУ

ПЕТ ДЕЦЕНИЈА У СПОРТУ

Фантастични
резултати у Европи
и региону
Бити најбољи кад
је најпотребније

Богата каријера –
кошаркаш, тренер,
судија, контролор
и спортски
функционер
Милан Дотлић, много познатији као Мића, један је
од најугледнијих спортских
радника у нашем граду. Недавно је у Новом Саду, на
свечаној седници Кошаркашког савеза Војводине, заслужио специјално признање за животно дело, које су
до сада добијали само истакнути чланови кошаркашке заједнице у нашој покрајини.
Мића је спортску каријеру почео пре више од пола
века, као кошаркаш Динама, у време највеће славе
тог клуба. Потом се бавио и
педагошким радом, а значајан траг је оставио и док је
судио на кошаркашким
утакмицама. Касније, на
крају каријере, бавио се и
контролом младих судија.
Оно што блиста у богатој
биографији познатог Панчевца, свакако је рад у
Атлетском клубу Црвена
звезда, где је био генерални
секретар. Док је Мића био
алфа и омега познатог
спортског колектива, атлетичари из српске престонице постали су клупски прваци Старог континента, а девојке и јуниори били су други у Европи. Дотлић је већ
извесно време пензионер, а
последњих година је био први оперативац Окружног кошаркашког савеза Панчево.
Честитајући му на награди, уз присећање на важне
детаље из богате спортскоживотне ризнице, пажљиво
смо записали следеће речи:

– Све је некако прошло
као сан. Било је много лепих
тренутака, али и оних мање
позитивних. Човек, како сазрева, оно добро памти, а
оно лоше потискује до заборава. Пре свега, хтео бих да
поручим неким новим клинцима, али и њиховим родитељима, да треба да се играју и уживају у спорту. Да им
сваки тренинг буде добра забава, а не мора. Утакмица је
празник, а не битка. Нажалост, све лошијем утиску доприносе и родитељи. Мешају се у рад тренера, као и
клубова и школа кошарке,
као да све знају. Није то добро. Спорт треба да буде
правац за добре и поштене
људе. Нажалост, сиромашна
држава не може да помогне,
што се прелама на градове,
па на клубове, а на крају и на
саме спортисте, ретке јунаке
нашег доба. Чини ми се да се
ми полако али сигурно враћамо аматеризму, што и није тако лоше у основи. Неспремни смо за приватизацију, а шта и да се приватизује? – пита се наш саговорник док завршава мисао.
Мића Дотлић посебно истиче да спортом треба да се
бави свако дете које то жели.
Друштво то мора да омогући, јер ће се ускоро спортом
бавити само деца имућних
родитеља, што никоме неће
донети добро, а посебно не
друштву у целини.
Помало сетно завршавамо
ову причу, уз Дотлићеву опаску да је лепо што га нисмо
заборавили и поруку за крај:
– Сви који имају потребу да
им на било који начин помогнем, знају где ме могу наћи – додао је Мића.
Пензионерски дани теку...
С. Д.

Тренутно једна од најактуелнијих личности у нашој земљи свакако је Дејан Радоњић, тренер кошаркаша Црвене звезде, који ове сезоне
остварују сјајне резултате на
свим такмичењима на којима
учествују. Старији љубитељи
игре под обручевима сигурно
се сећају да је Дејан својевремено с много успеха носио и
дрес Профиколора, кошаркашког чуда из нашега града.
Новогодишњи двоброј „Панчевца” је идеална прилика за
разговор с тренером који је
препородио Црвену звезду.
Пронашли смо га у Атини,
где су Београђани пре извесног времена играли против
Олимпијакоса у Лиги шампиона.
– Видимо се чим се
вратимо у Београд –
поручио нам је на
крају разговора.
И стварно, први
слободан термин
био је резервисан
за
„Панчевац”.

Тачно у заказано време, чак и
који минут раније, добро познато лице сачекало нас је испред хале „Пионир”, где су
„црвено-бели” управо били
завршили тренинг. Пре него
што смо укључили диктафон,
Дејан је у неформалном разговору питао за старе пријатеље Миција, Сибина и остале
Панчевце који су се почетком
деведесетих година дружили
с њим, тадашњим плејмејкером Профиколора, клуба који
је у то време био један од најугледнијих у нашој земљи.
Људска радозналост нас је
вратила у диван период живота, кад је кошарка у Панчеву

била нешто посебно. Радоњић
не крије да му је боравак у нашем граду остао у најлепшем
сећању и да му је криво што
због многих обавеза не може
чешће да долази у град на Тамишу.
– Али срце заигра кад год
свратим или пролазим са
екипом кроз Панчево – додао је наш саговорник, притом се сећајући дивних саиграча: Булатовића, Додеровића, Гашпара и осталих, као
и публике која је обожавала
све њих.
Наравно, нису ни Панчевци
заборавили своје спортске јунаке, а овај разговор то потврђује. Црвена звезда се ове сезоне пласирала међу 16 најбољих клубова на Старом континенту, а у АБА лиги има 15
тријумфа у низу, што је својеврстан рекорд откад ово такмичење постоји.
– Пред почетак сезоне, на
неким утакмицама које смо
изгубили,
није изгледало да
ће све
бити
овако
д о бро.
Није
било
ни превише
оптимиста.
Ипак, велики рад
и наше
веровање

да можемо много довели су
нас довде. Кроз такмичење у
АБА лиги уз наше победе расло је и самопоуздање, имали
смо и могућност да се уигравамо, а онда су дошле и добре
партије у Европи. Сетите се
првог меча против Олимпијакоса у Београду, где су Грци
били много доминантнији.
Већ у реваншу, у Атини, прича је била сасвим другачија.
Озбиљност у Евролиги носила је и замке да нам се не до-

Пред Звездом су увек и нови изазови, а очекивања су
највиша могућа. Тога је свестан и одлични стратег па, не
без разлога, наглашава да сви
у клубу, посебно играчи, морају бити чврсто на земљи.
Сваки наредни потез захтева
да буде добро испланиран, јер
треба бити најбољи када је то
најпотребније.
– Црвена звезда жели да буде још конкурентнија европским гигантима, хоћемо да

НЕМАЊА ЈЕ БУДУЋНОСТ
Млади кошаркашки ас Немања Дангубић с великим успехом наступа за Црвену звезду. Ево шта о нашем суграђанину каже његов тренер:
– Имали смо жељу да га доведемо у наше редове и задовољство је што смо успели у томе. Током лета је имао неугодну повреду и требало је веома пажљиво
радити с њим. Опоравак је био дуготрајан, али успешан. Таква повреда
колена може да омете напредак у каријери, али је на крају све испало добро. Желели смо да пре свега буде
здрав, па да кроз утакмице стигне
до праве форме. Тако је и било.
Иначе, веома је добар момак,
има одличан потенцијал и
учинићемо све да он у наредном периоду постане
један од најбитнијих
играча Црвене звезде –
рекао је Радоњић.

годе порази у регионалном
такмичењу, посебно да се они
не догађају у низу. Успели
смо то све да превазиђемо и
ево нас ту где јесмо. Елем, задовољство је сада велико – у
даху нам Радоњић сумира до
сада завршен посао тима који
предводи с клупе.

ДНЕВНА ДОЗА РАДОЊЕ
За Дејана Радоњића породица је истински систем вредности. Ожењен је Милицом, с којом има ћерку Јовану, студенткињу друге године Правног факултета у Београду, и
сина Петра, средњошколца.
Тренера Звезде ретко можете видети у престоничким ресторанима или на другим јавним местима а да то није у вези с кошарком. Више воли породична дружења.
Кад смо га питали да ли зна да је један од правих јунака на „Фејсбуку”, с веома праћеном страницом „Дневна доза Радоње”, где га фанови промовишу у својеврсног јунака
нашег доба, са осмехом је одговорио да нема времена да
прати друштвене мреже, али да му деца повремено препричају неку занимљивост с популарног „Фејса”.

остваримо што више победа.
Такође, планирамо да у АБА
лиги стигнемо до места које ће
нас и наредне сезоне водити у
најјаче европско надметање.
Ту је и Суперлига Србије. Тим
који предводим је најмлађи у
европској елити, па је ово одлична прилика да се момци
додатно кошаркашки образују
кроз ово изузетно такмичење –
наглашава Радоњић.
„Црвено-бели” су сложено
претворили у једноставно.
Огроман потенцијал Вилијамса, Џенкинса, Марјановића, Митровића, Блажича, Калинића, Јовића, Дангубића и
осталих момака Радоњић је
одлично „упаковао” у добар
производ. Напоран рад изискује много одрицања и честа
одсуствовања од куће, али
створена вредност потискује
емоције. Црвена звезда је поново прави српски бренд. Заслуге за то припадају и Дејану
Радоњићу.
С. Дамјанов

ВЕЛИКИ УСПОН ФК-а ЖЕЛЕЗНИЧАР

„ДИЗЕЛКА” ТУТЊАЛА И КРОЗ БАНАТ
Фудбалски клуб Железничар
у скоро седам деценија дугој
историји годину на измаку
памтиће као најуспешнију. За
само две сезоне популарна
„дизелка” је прескочила два
ранга такмичења, а ове јесени
је, као дебитант у Војвођанској
лиги „Банат”, први део сезоне
завршила на другом месту.
Нагли успон ФК-а Железничар почео је када је у клуб дошао Зоран Наунковић, који је
уз помоћ председника Мирослава Станимировића и чланова Управног одбора: Ненада
Бојковића, Жељка Гагића,
Ивана Марчетића и Предрага
Јешића, оформио снажан
спортски колектив. „Дизелка”
је у првом делу шампионата
освојила 28 бодова (осам победа, четири „ремија” и три пораза), уз гол-разлику 33:15.
После само шест месеци у
Војвођанској лиги „Банат” секретар Зоран Наунковић не
скрива задовољство учинком
својих фудбалера.

– Освајањем другог места
направили смо добар резултат, који нам даје шансу да се
поново пласирамо у виши
ранг, у Српску лигу. Биће тешко, јер много тимова конкурише за врх табеле, али уколико нам се укаже прилика,
сигурно ћемо је искористити.
У паузи првенства нам предстоје нове обавезе, а после
кратког одмора настављамо у
истом ритму – каже Наунковић.
Екипу је с клупе предводио
тренер Синиша Радуловић, који као најзаслужније за велики
успех истиче своје играче:
– Момци су давали максимум и на тренинзима и на
утакмицама, па успех није могао изостати. Овај тим поседује квалитет и верујем да ћемо
и у другом делу првенства бележити добре резултате. Наш
циљ је прво место, што би био
незабележен успех: за три године три ранга – истакао је
Радуловић.

Један од најбољих у тиму Железничара био је Жељко Стајчић, први стрелац и капитен.
– Драго ми је да сам својом
игром и головима допринео

освајању другог места у веома
јакој лиги и верујем да ћемо
сви заједно у наставку сезоне
наставити у истом ритму.
Предстоји нам мали одмор, а

онда поново све из почетка.
Свесни смо да смо постигли
велики успех, али ова екипа, уз
неколико појачања, може још
више – додаје Жељин капитен.

Боје панчевачке „дизелке”
ове јесени су бранили: Дамир
Митровић, Никола Црвени,
Бранислав Катанић, Дејан Митровић, Милан Петровић, Стеван Смедеревац, Зоран Матић,
Жељко Младеновић, Дарјан
Анђеловић, Себастијан Чолак,
Александар Јанковић, Игор
Арсенијевић, Марко Ковачевић, Славиша Павловић, Љубо
Сарић, Далибор Зелић, Бранислав Тошић, Огњен Благојевић,
Марко Тиодоровић, Жељко
Стајчић, Стефан Бошков, Давид Дринић, Ненад Митић, Лука Стојановић, Немања Текијашки, Милош Станојевић, Дејан
Вулетић, Филип Пештерац и
Жељко Ковач.
Најефикаснији је био Стајчић, који је постигао десет голова. Тошић је био прецизан седам пута, а Пештерац пет. Тиодоровић је три пута погодио
мрежу ривала, Благојевић и Сарић по два, а у листу стрелаца
уписали су се и: Матић, Чолак,
Анђеловић и Павловић. Б. С.
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ПЛИВАЊЕ У НАШЕМ ГРАДУ ПОНОВО У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА

ПОЗОВИ ЖАКИЈА РАДИ УСПЕХА
Велика подршка од
Милорада Чавића
Чаба Силађи
предводник новог
таласа
Ања Цревар – звезда
у успону
Годинама, чак и деценијама,
пливање је било на маргинама
панчевачког, па и српског спорта. А онда се, „ниоткуда”, појавио Милорад Чавић, у жижу
збивања и интересовања доспели су сестра и брат Нађа и Себастијан Хигл, сјајне резултате бележили су и Чаба Силађи, Иван
Ленђер, Радован Сиљевски, Велимир Стјепановић...
Мало-помало, наша земља
је широм Европе и света почела да бива препознатљива и по
овом спорту. На срећу Панчевки и Панчеваца, нарочито
оних који воле спорт, епицентар тог пливачког земљотреса
дешавао се и у нашем граду.
Те 2009. године, под руководством тренера и рођеног брата
Себастијана, Нађа Хигл је
остварила један од најзначајнијих резултата у српској
спортској историји – постала
је првак света у дисциплини
200 метара прсно. Снимак тр-

ке из Рима убрзо је преплавио
планету, то надметање је остало у сећању баш као и фото-финиш дуела Чавић–Фелпс,
али је постало специфично по
још једној чињеници – у главном граду Италије брат и сестра Себастијан и Нађа Хигл
показали су да жесток рад, па
чак и у тешким условима, мора донети резултат. Популарни Жаки, најбољи тренер у на-

шој земљи, тада је доказао да
се шампиони не рађају, већ се
стварају.
Изузетно предан спорту коме је посветио цео свој живот,
професионалан, систематичан, талентован и вредан, Себастијан Хигл је добио позив
да ради, тачније да предводи
Академију „Чавић”, која је донедавно функционисала у
Крагујевцу.
– Услови су заиста били феноменални. Захвалио бих
Чавкету на свему што нам је
пружио. Идеја је била да се у
том клубу окупе најбољи пливачи које имамо. Чаба Силађи
је одмах прихватио позив. С
нама је радио и врхунски кондициони тренер Џеф Натализио, Италијан, који је дуго са
Чавићем сарађивао и у Америци. Иако су се обојица вратили у САД, остали су нам
програми по којима и данас
вежбамо – започео је причу за
наш лист Себастијан Хигл.
На срећу, али и понос свих
правих заљубљеника у спорт у
нашем граду, популарни Жа-

проверу, па нас у јулу очекује
Универзијада у Јужној Кореји,
те Светско првенство у Казању. Али понављам – основни
задатак је да Чаба исплива Анорму за Рио. Планирамо и да
одемо на припреме ван земље,
да мало променимо средину.
Члан ПК-а Тамиш је и Игор
Терзић, други најбољи прсаш у
Србији. Одличан је спаринг-партнер Силађију, али је и он
близу Б-норме за одлазак на
Олимпијске игре. А како и не
би када је и он под командом
Себастијана Хигла. Да у овог
младог стручњака многи имају
поверења, доказује и недавни
споразум који су потписали
ПК Тамиш и ПК Динамо. По
њему, Себастијан ће бити координатор заједничке школе
пливања,
најталентованија
млада пливачица у Србији Ања
Цревар постаће члан Тамиша...
– Ањин тренер ће и даље
бити Марко Спасов, а ја ћу само помагати у раду, односно
она ће радити по заједничком

ДИПЛОМСКИ РАД КАО ОБАВЕЗНО ШТИВО
Себастијан Хигл је прошле године дипломирао на Факултету за спорт у Београду, а до најважнијег „трофеја” стигао је
с темом „Тренажни програм Нађе Хигл у години европског
рекорда и наслова светске првакиње”.
– Много ми је помогао ментор Бранислав Јефтић. Мој дипломски рад се може наћи и на сајту факултета, јер га студенти сада користе као материјал за полагање испита – додао је Себастијан.
миш је поправио државни рекорд на 200 м прсно, с временом 2:07,85, па је српску „границу снова” померио за чак
две секунде. Златну медаљу је
освојио и у трци на 100 метара, с временом 58,40.
– То је било чисто да не
„зарђамо” – насмејао се Жаки
и додао:
– У 2015. години нам предстоји много тога. Најпре ћемо
у априлу у Ајндховен, на јаку

програму који будемо направили. Најважније је да Ања
настави да напредује и да покуша да оствари још боље резултате – закључио је Жаки.
Пливање је одавно права
спортска наука. Млади и талентовани спортисти који су
се определили да базен буде
њихова арена, у Себастијану
Хиглу могу пронаћи истинског учитеља.
А. Живковић

САША ПАВЛОВ, ПРЕДСЕДНИК ЖРК-а ДИНАМО

НОВОГОДИШЊИ ТУРНИР „КАЧАРЕВО 2015”

ВЕРУЈЕМ У БОЉЕ СУТРА

ГЕЈТ ОСВОЈИО ПРВО МЕСТО

Опстанак нема
алтернативу
Млађе категорије –
понос клуба
Први део сезоне у Супер Б лиги многи који воле и с великом пажњом прате збивања у
ЖРК-у Динамо најрадије би
заборавили. Слаби резултати,
одлазак тренера Шуловића и
неочекивана немоћ неутралисани су у последњем тренутку. С два тријумфа из два последња кола, Панчевци су сачували образ, наговестивши
да постоји начин да се популарни спортски колектив из
нашега града потпуно извуче
из резултатске кризе и остане
у високом рангу такмичења.
Тимови Златара, Црвене звезде и Црвенке само су корак
испред рукометаша Динама,
па ту треба тражити шансу. До
наставка такмичења има још
пуна три месеца и треба очекивати да ће се клуб у потпуности
стабилизовати и ојачан кренути у реализацију плана – остати у лиги. Да Динамо има перспективу мисли и први човек
клуба Саша Павлов.
– Јесењи део сезоне није донео очекивану или, прецизније речено, жељену позицију на
табели Супер Б лиге. Разлози
су многобројни. На очигледно
погрешну претпоставку да
млади играчи могу да понесу
терет такмичења у овом рангу, лако смо се одрекли услуга

ки, али и Чаба Силађи, дошли
су у Панчево, у ПК Тамиш, да
наставе започети посао.
– Сваког јутра одлазимо у
Београд на тренинге у великом базену на Кошутњаку, а
после подне смо на Стрелишту, у малом базену, где највише радимо на техници. Ту
нам је и Хала спортова, односно теретана, па су услови у
Панчеву сасвим задовољавајући. Чаба је велики таленат,
привилегован сам што могу
да радим с таквим асом и
спортистом. Сличан је Нађи,
брзо усваја све промене. Треба ли подсећати да је он био
јуниорски првак Европе, светски вицешампион, освајач
бронзе на Универзијади, као и
учесник Олимпијских игара у
Пекингу и Лондону. Уз све то,
Чаба ће ускоро завршити и
Технолошки факултет – рекао
је Хигл.
Заједнички рад Себастијана и Чабе већ је почео да се
примећује. После малог стагнирања у каријери сада је
умногоме поправљена техни-

ка популарног пливача, а видљиви су и резултати. На
Светском првенству у Берлину, које је одржано у августу,
Чаби је медаља измакла за
две стотинке.
– Он је фантастичан. Полако му се враћа самопоуздање.
Много је напредовао за ових
годину дана. Па у Берлину је у
квалификацијама
пливао
27,25, а сребро је у финалу износило 27,3. Дакле, имао је
време, био је спреман, али...
Ма, то није толико важно. То
је само једна од провера на
путу који нам предстоји. Наш
циљ су Олимпијске игре у
Бразилу, односно прво испливавање норме на 100 метара
прсно. Коцкице су се сложиле, сада само следи надоградња – додао је Себастијан.
Да је одлично радио са својим тренером, нашим суграђанином, Чаба је показао и
прошлог викенда, на Првенству Србије у малим базенима
у Новом Саду. Члан ПК-а Та-

већине носилаца игре и момака који су остварили успех из
претходне сезоне. Непланиран је био и одлазак тренера
Шуловића већ у раној фази
такмичења. Његов наследник
Живковић као нови тренер
наследио је екипу коју није
селектирао и није прошао
процес припрема. Такође, тим
је био у специфичном психичком стању изазваном лошим стартом. То је довело до
наставка негативног резултатског низа, али смо у ходу донели одређене закључке који
су резултирали значајним по-

бедама на крају полусезоне.
Задржали смо прикључак с
групом тимова који ће се у наставку борити за опстанак и
стекли јасну визију шта нам је
чинити до наставка такмичења. Циљ није дискутабилан.
Опстанак у Супер Б лиги нема
алтернативу – истиче први човек ове спортске дружине.
У угледном спортском колективу верују у бољу будућност клуба, а оно најбитније
за развој Динама огледа се у
чињеници да је рад с млађим
категоријама апсолутни приоритет.

– Лоши резултати сениорске
екипе никако не могу бити
пресудни у оцени успешности
ове полусезоне. Саставни део
нашег клуба јесте и кадетска
селекција која је без пораза
освојила прво место у групној
фази у Лиги млађих категорија РСВ-а и тиме изборила учешће у Суперлиги Војводине у
наставку сезоне. Кроз пионирску селекцију, која је такође
била у такмичарском погону,
издвојило се неколико врло
перспективних играча, а у сарадњи са ЖРК Панчевом извршена је анимација по основним школама, чији је резултат
опредељење педесетак дечака
узраста од 12 година и млађих
за рукомет. Ове чињенице дају
сасвим другу димензију успешности ове полусезоне, посебно кад се у виду има стратешки циљ нашег клуба у наступајућем периоду. Чека нас
својинска трансформација којом ће бити изложени сви
спортски колективи у нашој
средини. Желимо да темељним радом у школи рукомета
и добрим скаутингом играча с
целе територије Панчева, али
и Београда, добијемо квалитетне играче за наш клуб. То
ће бити залог за будуће успехе
– нагласио је Саша Павлов у
разговору за наш лист.
ЖРК Динамо је спортска
икона Панчева, а уз додатни
напор свих који воле спорт у
нашем граду, тако би требало
и да остане.
С. Д.

Одржан је још један новогодишњи турнир у малом фудбалу, у организацији Месне
заједница Качарево. Током
протеклих седам дана љубитељи „фудбалице” могли су да
уживају у одличним утакмицама, а највише је приказао

Првопласирана екипа је
освојила 90.000 динара, поражени у финалу је зарадио
40.000, а трећепласирани тим
20.000 динара. За најбољег
играча турнира проглашен је
Новак Шалипуровић, најсигурнији голман био је Иван

Гејт, који је у финалу савладао
Адонис хоспитал. Гол одлуке
је постигао Дарјан Анђеловић.
Треће место је освојила екипа
СТР-а „Сњежана”.
Гејт је играо у саставу:
Цветковић, Анђеловић, И. Пешовски, Шалипуровић, Несторовски, Стајчић, Дражић и
Николовски, а за Адонис хоспитал су наступили: Покрајац, Талић, Мекић, Цимбаљевић, Павловић, Влашки, Радосављевић, Вујовић и Јовановић.

Цветковић (обојица из екипе
Гејта), док је најефикаснији
стрелац, с пет голова, био Мирослав Иванишевић (СТР
„Сњежана”). Судијски пар који су чинили Гојко Јанићијевић (Старчево) и Горан Медаковић (Панчево) и у финалној
вечери је свој посао обавио
без грешке.
Генерални спонзор турнира
био је „Сокер”, а председник
организационог одбора Драган Глигоров.
Б. С.
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У СТАРЧЕВУ ПО ДЕСЕТИ ПУТ

ОДРЖАН ЧЕТВРТИ НОВОГОДИШЊИ БАЗАР

Отворени
„Гашини акорди”

ЉУТА ЗИМА ОМЕТАЛА ИЗЛАГАЧЕ

Фестивал акустичне гитаре
„Гашини акорди” отворен је
по десети пут у петак, 26.
децембра, у пабу „Неолит” у
старчевачком Дому културе. Те ноћи је, у организацији Креативног културног
клуба, одржано ревијално
вече. У изузетно позитивној
атмосфери наступио је велики број извођача.
Програм су причом о
историјату манифестације
започели пи-ар фестивала и
гитариста Жељко Тођераш
Тођа и чувени оторинорокенролог Бранислав Ђековић Ђека, а потом је писац
Дарко Јешић посветио краћи омаж недавно преминулом старчевачком музичару

и сликару Пери Пољаку. У
наставку, у музичком делу
вечери, наступили су прошлогодишњи победници
„Гашиних акорда” – састав
„Арсеник”, тачније Иван
Ангелевски Ика (гитара) и
Душан Арсић Гриња (вокал), као и другопласирани
„Креативни неред”.
Шлаг на торти био је концерт младог и енергичног београдског састава „Трн у
оку”, који се убрзо претворио
у сешн, а на бини су се, поред
наведених, нашли и чланови
бенда „Резервни план”.
Ударно, такмичарско вече фестивала биће одржано
16. јануaра.
Ј. Ф.

ВЕСТИ ИЗ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

Стиже видео-надзор
Балетска школа „Димитрије Парлић” из нашег
града у новој години ће радити у бољим условима захваљујући средствима која
јој је доделио Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине. Углед-

на школска установа моћи
ће да искористи шездесет
шест хиљада динара за набавку опреме за видеонадзор. Средства су одобрена после расписаног
конкурса поменутог покрајинског секретаријата.
С. Д.

ОТВОРЕН ЈОШ ЈЕДАН ОБЈЕКАТ
АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

У борби против
конкуренције
Нови објекат Апотеке Панчево отворен је у понедељак, 29. децембра, у Улици
Жарка Зрењанина 43. Директорка Апотеке Бранка
Милојевић изјавила је да је
за две године, колико је на
челу те установе, отворен
двадесет један објекат.
– Ово је начин да покажемо да и ми радимо на нивоу
тржишне економије и да се
боримо против конкуренције
јер услови пословања за нас и
приватне апотеке нису исти –
изјавила је директорка.
Она је додала да је ове године и реновирано неколи-

Од ручних радова до
домаћих ђаконија
Поједини програми
одложени
Четврти Новогодишњи базар
одржан је на платоу испред
Градске управе, и то, за разлику од неких протеклих, у правом зимском амбијенту, што
је видно умањило број излагача и посетилаца. Велика хладноћа и снег били су непремостива препрека за одржавање
програма планираних за први
дан – недељу, 28. децембар,
када је манифестацију отворила Јелена Батинић, чланица Градског већа задужена за
привреду.
За свачији укус...
Ипак, у наредна два дана небо
се умилостивило, па су на већини од постављених седамдесетак штандова изложени
разнолики ручни радови, као
и домаћи производи, попут
хране и пића.
Издвојили смо и утиске неких излагача. Верица се бави
израдом одевних предмета и
украса, посећивала је и претходне базаре и чини јој се да
је овај, вероватно због лошег
времена, најмање посећен.
Одлучила се за распродају
својих ручних радова и преполовила цене. Најбоље су
ишле капе, за чију израду јој
је потребно сат времена. Фетија је продавала сапуне ручне израде од лаванде, а организаторима је замерила на
недовољној медијској презентацији манифестације. Лидија од прве године подржава
базар, бави се декупаж техником и декорише подметаче и

Као у стара добра времена: фамилија у куповини
кутије, које је продавала за
400 до 600 динара. Милан је
представљао Дом „Срце” из
Јабуке, на чијој тезги су били
изложени радови од сувог
филца и декоративни сапуни,
а по интересовању посетилаца
издвојили су се Снешко Белић
обложен вуном и новогодишње икебане.
Љубица је нудила накит и
била задовољна занимањем
људи за њену робу, али не и
прометом. Боље од осталог
ишле су наруквице, по цени
од 200 и 400 динара. Лазар из
доловачког удружења винара
и виноградара „Свети Трифун” изложио је широку палету производа – од пића богова,
комовице, лозе и ораховаче,
до рена. Марко, пчелар из
Старчева, поред ливадског и
багремовог меда, изнео је и

медовачу по посебном тајном
рецепту. Бранислав је фино
продавао домаћу кајсијевачу
и сматра да би због хладноће
овако нешто требало организовати у затвореном простору.
Помоћ Деда Мразу
Поред продаје на тезгама,
приређени су и пратећи програми. У музичком делу прве
вечери наступио је састав
„Master Flow & Bandtronica”,
сутрадан, у понедељак, 29. децембра, свирао је средњошколски бенд „5 минута”, а
последње ноћи представили
су се Дечји хор „Звончићи” и
Брас оркестар.
Одржане су и креативне радионице. Једна је била на тему израде новогодишњих честитки и украса, а председница организатора. удружења

жена „Панонке” Јасна Вујичић, презадовољна је одзивом
деце. Тако су у холу Градске
управе Стефан и Вања правили украсе за јелку, док је Милица припремала изненађење
за тату у виду честитке од
предива. У те активности се
укључио и Дом „Срце”, а
вредни су били Милош, Зоран, Никола... Удружење
„Препознај у себи” и Женска
мировна група Панчево такође су приредили радионицу.
У кућици испред Народног
музеја деца су се, у оквиру акције „Помозимо Деда Мразу”,
фотографисала са омиљеним
ликом. Том приликом било је
могуће оставити играчке, које
ће бити прослеђене деци без
родитељског старања преко
Центра за социјални рад „Солидарност”.
Чланица тима за организацију базара Невенка Кљајић
навела је да је део програма
отказан због изузетно хладног
времена.
– Ради се о „Лудој новогодишњој журци”, која ће бити
одржана за српску Нову годину, а наши најмлађи суграђани биће благовремено обавештени о тачном времену. Такође, било је пријављено двеста излагача на седамдесет
тезги, али је одређени број
њих одустао због хладног времена – напоменула је Кљајићева.
Новогодишњи базар је организовао Град, уз помоћ Дома омладине и комуналних
предузећа „Зеленило” и „Хигијена”. Тезге испред Градске
управе остаће и последњег дана одлазеће године, па ко буде желео, може и тада изнети
своје рукотворине.
Ј. Филиповић

КОНЦЕРТНА ПРОМОЦИЈА АЛБУМА У КЦП-у

„Сетамур” илити богатство звука
ко објеката и да је установа
прибавила регистрацију за
једанаест апотека.
И. П.

ДРУЖЕЊЕ С НОВИНАРИМА

На истом задатку
и 2015. године

У време када је овај, последњи број „Панчевца” у 2014. години ишао у штампу, у дворани Културног центра у уторак,
30. децембра, приређена је
концертна промоција новог
албума групе „Сетамур”, коју
чине Панчевка Мелинда Лигети и италијански кантаутор
Норман Бајоки. Најављено је
и гостовање музичара из Италије, Немачке, САД, Шпаније,
Велике Британије и Србије.
Како је објаснила Мелинда
Лигети, нови двоструки ЦД,
под називом „Remix Eye Movement”, прво издање је доживео
крајем 2013. године у електронској форми на веб-страници „Acustronica Netlabel”. Ал-

бум је наишао на одличне оцене и критике љубитеља музике
и стручне јавности, а с временом се родила и нова идеја.
– С обзиром на то да смо наишли на тако добар пријем,
одлучили смо да распишемо
неформални конкурс за израду
ремикса, без икаквих граница
– генерацијских, географских,
стилских, занатских... Одзив
уметника је био више него задовољавајући. Говоримо о двадесет петоро људи, старосне
доби од 10 до 54 године, од
оних који тек праве своје прве
кораке у музици до готових
професионалаца, из Америке,
Енглеске, Шпаније, Немачке,
Италије и Србије. Богатство

овог албума је управо у обједињавању различитости на више
нивоа. То је препознао и Град
Панчево и омогућио овом пројекту да током 2014. заживи и
у физичкој форми – објаснила
је Мелинда Лигети.
Она је најавила занимљиву
концертну промоцију, уз учешће
Нормана и Франческа Бајокија,
Драгана Гојића, састава „ExP B4”
– који чине чланови породице
Балинт, Кристијана Симића, Саву Маринковића, Милену Томић
и своју маленкост, а преко видео-бима ће се представити
уметници који нису били у могућности да допутују.
– На репертоару ће бити разни музички жанрови – од са-

времене класике, преко електронике, амбијента и џеза, до
авангарде и драм-енд-бејса.
Биће заступљени инструменти
који се не виде тако често на
нашој сцени, као што су вејвдрам (wavedrum), и-драм (edrum), цитра, глокеншпил,
флугелхорн, па до оних класичнијих, попут флауте, клавира, електричне виолине, басгитаре, електричне гитаре итд.
– рекла је Мелинда Лигети.
Публика ће, такође, бити у
могућности да купи ЦД по повољној цени и тиме обрадује
себе или неког свог ближњег
дивним новогодишњим поклоном.
Д. М.

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ МЛАДИХ ИЗ УДРУЖЕЊА „ИН МЕДИЈАС РЕС”

Румунски божићни концерт

Нафтна индустрија Србије
приредила је у петак, 26. децембра, традиционално новогодишње дружење с новинарима панчевачких медија
и дописних редакција великих националних штампаних и електронских медија.
Представници нафтног гиганта истакли су да су имали одличну сарадњу с панчевачким новинарима током 2014. године и верују да
ће и наредне године бити
исто тако.

Они сматрају да постоји
обострана сагласност и
спремност да и у 2015. години панчевачка јавност
буде објективно и правовремено информисана о свим
значајним активностима
НИС-а, како о процесима
производње, економским и
развојним плановима, тако
и о компанијским програмима који подстичу развој
локалних заједница, спорта
и просвете.
З. Ст.

У оквиру пројекта „Упознавање
младих с румунском културом”
удружења „Ин медијас рес”, у
недељу, 21. децембра, одржан
је божићни концерт. На њему
су наступили КУД „Веселија” из
Глогоња и РКУД „Јединство”,
док су чланице удружења
„Вредне руке Баната” изложиле
румунске народне ношње. Манифестацији је присуствовао
румунски аташе за културу
Александар Петруц, што није
био случај с представницима
локалне самоуправе, који су били позвани на догађај.
Присутни су имали прилику да чују румунску народну
музику у извођењу оркестра и
вокалне групе КУД-а „Веселија” и да погледају румунске
народне игре у извођењу фолклорне групе тог културно-

уметничког друштва. РКУД
„Јединство” се представио
сплетом влашких игара.
Након наступа су реализатори програма – млади при

удружењу „Ин медијас рес” –
говорили о пројекту чија је
последња етапа била божићни концерт. Идеја којом су се
водили током реализације би-

ла је да се окупи омладина
румунске националности, али
и других заједница, с циљем
упознавања с румунском
историјом, животом и културом. Због тога су организоване трибине на којима су присутни могли да чују нешто више о доласку Румуна у Војводину и њиховом социјалном
статусу, а финале је представљала посета Темишвару.
– Пројекат је радило седморо младих Панчеваца, али
нам се с временом прикључило још интересената. Планирамо да оснујемо омладинску
мултикултуралну организацију преко које бисмо наставили
остваривање оваквих идеја –
рекао је Душан Реља, један од
учесника у пројекту.
А. Б.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 84. годиште,
регистрован,
дизел,
добар, хитно. 065/98727-24. (СМС)

СЕАТ ибица 1.4, дизел,
2003. годиште, тек
регистрован. 061/23021-70. (187381)

НА ПРОДАЈУ камион
застава турбо зета,
1989.
годиште.
060/515-86-66.
(186753)

ФОРД мондео 2.0
дизел, 2003, регистрован, изузетан. 061/23021-70. (187381)

ПРОДАЈЕМ рено твинго 2003, нерегистрован, власништво, 1.500
евра, могућ договор.
063/893-89-04.
(187286)

ФОРД фијеста 1.3, 3 В,
2003, увоз Немачка,
1.500 евра. 066/61887-22. (187379)
МАШИНЕ

ФИЈАТ пунто, стило,
мултипла, сеићенто,
палио, браво, брава,
крома у деловима, сви
мотори и модели.
063/289-350. (187266)

КУПУЈЕМ круњач-прекрупач оџаци, црвени.
013/312-915. (187217)
ПРОДАЈЕМ моторну
прскалицу за воће мио
осјек, баштенски култиватор симплисити,
моторну пумпу за
наводњавање томос.
063/372-124. (187302)

ФИЈАТ пунто 2010.
годиште, 46.500 евра,
повољно. 065/370-9830. (187276)
КЛИО 2, 1.5 ДЦИ,
гаражиран, одличан,
урађен велики сервис,
клима, 1.700 евра.
063/831-66-66.
(187310)

ГАРАЖЕ

ОПЕЛ корса, 2000.
годиште, 1.0, регистрован,
1.400
евра.
069/267-44-86,
062/805-95-78.
(187325)

ХЈУНДАИ гец, 1.1,
2006, петора врата,
клима, као нов, 2.850.
065/408-06-22.
(187338)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
пежо 206, 1.4 ХДИ,
2005, за 307 ХДИ уз
доплату. 064/247-9783.

ЛАДА
112,
2004,
40.000 км, регистрован,
1.900
евра.
063/159-38-42.
(187349)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и катализатора,
неисправних, исправних, хаварисаних, продаја половних, резервних делова, аутомеханичарске услуге.
064/552-31-19,
069/203-00-44.
(185461)
НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих
врста возила, страних,
домаћих, хаварисаних,
неисправних. 066/409991,
063/782-82-69.
(185461)

ИЗДАЈЕМ
гаражу,
магацин, 52 м2, 10 х 5 х
3. 616-024, 063/747-9526. (186984)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у колективној гаражи, Котеж 2. 063/12255-22. (187302)
ИЗДАЈЕМ
металну
гаражу на Котежу 2, за
30 евра. 062/821-0412. (187305)
АПАРАТИ

ТВ ПОЛОВНИ, из увоза, 37, 55, 63, 72. 348975,
066/348-975.
(187244)

ПРОДАЈЕМ бафер са
санитарним бојлером
за централно грејање
од инокса. 064/668-8778. (185782)
ПРОДАЈЕМ товне ћурке живе (350 динара),
заклане 450 дин, од 5
до 8 кг, свиње 120–130
кг, цена 180 динара,
полутке 260. Тел. 344206. (186509)
СВИЊСКЕ
полутке,
прасићи,
квалитет,
кућна достава, могућност клања. 065/61474-40,
633-250.
(186706)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ прасиће.
063/758-40-83. (СМС)
ПРОДАЈЕМ дебла ораха, сечени у новембру.
065/271-79-71.
(8187204)

ПРИКОЛИЦА за чамце, пећ на петролеј,
кухињски бојлери, трињаре пећи, штедише
по мери, кућице за свеће, роштиљи окретачи.
064/206-51-20.
(187228)

РЕМОНТОВАНЕ ТА
пећи, 110 евра, достава, монтирање, гаранција.
061/137-9810.(187230)
ПРОДАЈЕМ
шиваће
машине и ендлерицу с
три конца, повољно.
063/828-16-52.
(187244)
ПРЕОСТАЛА багремова дрва на продају.
060/603-32-32.
(187250)
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ПРОДАЈЕМ
шпорет
алфа плам, нафта пећ,
термоакумулациону
пећ, смедеревац, краљицу пећи. 063/
372-124. (187357)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ повољно
двосед на развлачење,
леп, мало коришћен.
Тел.
251-57-70,
065/551-57-70.
(187281)
ПРОДАЈЕМ
мушко
црвено теле, старо два
месеца.
632-166,
064/149-68-35.
(187260)
ПРОДАЈЕМ радијаторе, преостала дрва,
угаљ и врата. Тел.
013/401-412. (187301)
ПРОДАЈЕМ повољно
остатак,
млевени
камен-мермер,
150
џакова. 063/372-124.
(187302)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ нове зимске чизме еко од јакове
коже бр. 42 и 44, горотекс. 063/122-55-22.
(187357)
ПРОДАЈЕМ повољно
дечји креветац, трпезаријске столице, сто,
храст креденац, фотеље.
063/372-124.
(187302)

ПРЕОСТАЛИ брикет
висококалорични
огрев, еколошки, од
храста, за све ложишта,
преостали. Тел. 743792, 061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97,
371-568. (187324)

ВЕШ-МАШИНЕ, шпорети,
фрижидери,
замрзивачи, из Немачке, гаранција. 062/82423-21. (187344)

ВЕШ-МАШИНА аристон, прање и сушење,
очувана,
повољно.
063/329-464. (187383)

СТЕПЕНИШТА, храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда, монтирање. 063/732-82-16. (4591)

ПРОДАЈЕМ прасиће
мањег узраста, могућност обраде, доставе.
Борачка 1, Војловица.
342-819. (187372)
ПЕЋ за централно на
плин, зимске гуме 15 ’’,
више пари, акумулатори
више
врста.
061/130-19-90.
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ култиватор
Хонду,
неисправну.
060/133-66-86. (СМС)
КУПУЈЕМ фудбалске
улазнице,
брошуре,
звездине ревије, албуме,
заставице.
069/520-19-77.
(187188)
КУПУЈЕМ старо, ново
перје, могућа замена
за нове лио јастуке.
062/974-14-04.
(187230)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(187280)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

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

КУПУЈЕМ старе стрипове: „Загор”, „Командант Марк”, „Текс”,
„Блек Стена”. Неша,
064/187-56-80.
(187314)

КУПУЈЕМ старе вешмашине, шпорете, бојлере, фрижидере, старо гвожђе, добро плаћам. Златко. 064/22768-03, 061/627-06-54.
(187346)
КУПУЈЕМ
значке,
медаље, ордење, сатове, новац, пенкала.
Тел. 313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(187369)

ПРОДАЈЕМ пољопривредно
земљиште,
осам ланаца у комаду,
власник,
Старчево.
060/660-79-60.
(187093)
ПРОДАЈЕМ кућу, две
стамбене
јединице,
парно
грејање.
069/170-59-54.
(187187)

КУПУЈЕМ старе југословенске играчке до
деведесетих, ручне и
џепне сатове, пенкала
и албуме са сличицама
и сличице. Неша,
064/187-56-80.
(187314)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне
антиквитете... 013/23335-01, 064/265-82-98.
(187335)

КАЧАРЕВО, спратница, усељива, помоћна
зграда, 5 ари плаца,
договор. 063/218-860.
(187103)

СЕОСКА кућа с двориштем и баштом у центру Дебељаче на продају. 335-878. (186331)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 155 м2, 4,5 ари +
објекат у изградњи, 300
м2, у дворишту, Д.
Туцовића. 065/335-3237. (186384)
ДОЊИ град, продајем/мењам кућу са два
стана, плацем, воћем.
064/066-78-43.
(187036)
ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена градња, 13 ари. 064/921-0157. (187077)

ПРОДАЈЕМ два и по
ланца земље између
Јабуке и Скробаре.
064/354-69-94.
(187193)
ЈАБУКА, кућа спратна,
поткровље, 13 х 10,
плац 10,5 ари, Ђуре
Ђаковића 14. 262-4088,
063/170-32-19.
(187206)

ПРОДАЈЕМ воћњак у
Томашевцу, површине
један ланац, ограђен са
системом за заливање,
повољно. 064/188-8469. (187201)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЗАМЕНИТЕ вашу стару кућу за нови стан.
Тел.
064/267-71-74.
(187262)
ОРАНИЦА, 67 ари,
кућица,
бунар
на
Вршачком
путу,
15.000. 063/217-194.
(187257)
ПЛАЦ, 5, 10 и 20 ари,
врло повољно, Новосељански пут. 066/385289. (187326)

ОГЛАСИ

КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, грађевинска
дозвола, скоро усељива, договор. 065/25887-77. (187360)
ПРОДАЈЕМ викендицу
у викенд насељу Јабуков цвет, код Банатског
Брестовца, плац 11 ари
под
воћњаком.
065/250-89-97.
(187374)
КУЋА, Тесла, легализована, на лепој локацији
за становање и бизнис.
063/329-464. (187383)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, 200 м2, за два стана,
нова
Миса.
063/864-07-06.
(187328)
СТАРИ црепајски пут,
викендица,
воћњак,
башта 20 ари. 063/87951-40. (187333)
НОВА Миса, кућа 6 х
10, три етаже, добра
локација. 063/879-5140. (187333)
ЖАРКА
Зрењанина,
добра градња, 5 ари,
38.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (187356)
ПРОДАЈЕМ, Новосељански пут, земљиште
3,5 ланаца до пута,
85.000 евра. 064/16859-78. (8187358)
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ИЗУЗЕТНА прилика.
Ексклузивна кућа на
Котежу 1, договор.
062/193-82-55.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 63 м2, модерно
опремљен, с гаражом,
у Улици Светог Саве.
063/156-73-55,
063/234-278. (ф)

СТАНОВИ
40
м 2,
2
17.000; 55 м , поткровље, 23.000, Миса.
063/377-835. (185632)
ВЛАСНИК, Содара, 71
м2, ПВЦ, комплетно
реновиран, два мокра
чвора,
укњижен,
41.500. 063/325-916.
(186086)

ТЕСЛА, трособан с грејањем, 80 м2, с терасама, усељив. 063/77045-55,
013/331-079.
(186514)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан
са даљинским грејањем, лифтом и прелепим
погледом
на
Тамиш. 063/786-98-86.
(186669)
ЈЕДНОСОБАН, 38 м2,
Содара, ЦГ, два лифта,
одмах усељив, власник.
060/555-25-42.
(186851)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
намештен, комфоран,
засебан дворишни, ТА,
гас, Стевице Јовановића.
064/313-89-72.
(186396)

СОДАРА, 38, једноипособан, тераса, одличан,
усељив,
27.500.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(187239)

ДВОСОБАН,
мањи
комфоран намештен,
почетак Маргите, дворишни,
ТА,
гас.
064/488-38-23.
(186396)

ТРОСОБАН,
Тесла,
нова градња, IV, ТА,
два нивоа, 18.000.
063/217-194. (187257)

СТАНОВИ на десет
минута од центра града, 26, 30, 32, 51, 55 и
77 м2. Тел. 064/267-7174. (187262)

НОВИ станови, центар,
први спрат, 110 м2, 55
м2, 730 евра. 064/29550-95. (186381)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 62 м2, укњижен,
власник, ЦГ. 063/88471-32, 060/444-71-34.
(186952)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
22 м2, центар, трећи
спрат, ЦГ, изузетна
локација,
власник.
062/112-63-25.
(187038)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, Котеж 2,
веома добар распоред,
интересантан, власник.
062/112-63-25.
(187038)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2
+ 6 м2 лођа, ЦГ, приземље, 32.000 евра, власник. 064/668-89-15.
(187110)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру. 064/61640-50. (185470)

ШИРИ центар, лепа
дворишна гарсоњера,
23 м2, 12.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (187239)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (187262)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, високи партер, 30 м2. 061/634-6255. (187297)

КОТЕЖ 1, прелеп, I
спрат, 57 м2, укњижен,
без
улагања.
Тел.
063/308-793. (187328)
ПРОДАЈЕМ
стан,
Тесла, без грејања,
високи партер, 40 м2.
Тел.
060/051-90-43.
(187355)
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КОТЕЖ 1, 50 м2, намештен, издајем. 060/62866-61. (186750)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, Тесла, Стрелиште, двособан, 56,
30.000; центар, двособан, 55, 39.000, улично, 45, 14.000. „Јанковић”,
348-025,
064/167-55-72.
(187341)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
618-814, 064/144-3733. (186762)
ИЗДАЈЕМ на Тесли,
непосредна близина
станице „беовоза”, од
50 м2, на првом спрату,
централно
грејање.
064/208-13-63. (и)
ИЗДАЈЕМ и продајем
стан, кућа, центар,
Доктора Жарка Фогараша 15. 064/140-5281. (186335)
КОТЕЖ 2, једнособан,
II, 44 м2, ЦГ, 25.500.
„Премиер”, 063/80044-30. (187384)
ТЕСЛА,
једнособан,
ВПР, ТА, 41 м2, ПВЦ,
23.500.
„Премиер”,
063/800-44-30. (187384)

ИЗДАЈЕМ једноипособан комфоран стан,
Котеж 2, 53 м2, ЦГ,
интерфон. 064/175-3432. (187190)

ИЗДАЈЕ се двособан
стан на Тесли, ЦГ. 370403. (187229)
ПОВОЉНО комфоран
једнособан намештен
+ гарсоњера, стан
Стрелиште, кућа. 362406,
064/218-83-45.
(187240)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, ЦГ, III, 33.000.
„Трем”,
319-446,
064/130-38-29. (187365)
СОДАРА, 38 м2, ЦГ, II,
тераса,
укњижен,
25.500. „Трем”, 319-446,
064/130-38-29. (187365)

ЈЕДНОСОБАН,
ЦГ,
нов, укњижен, М. Гупца 46, веома повољно.
063/388-621, 063/472499. (187353)
ТЕСЛА, двособан у
двоипособан, I, ЦГ,
30.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (187356)
КОТЕЖ 2, једноипособан, леп, ВП, 26.000.
„Мустанг”, 062/226901. (187356)
ДВОРИШНИ,
шири
центар,
сређени,
12.000
и
15.000.
„Мустанг”, 062/226901. (187356)
НОВА Миса, двоипособан, II, ЦГ, 72 м2,
38.000.
„Премиер”,
063/800-44-30.
(187384)

ПРОДАЈЕМ
стан
салонски, 80 м2, центар, могућа замена за
мањи. 061/689-17-28.
(187380)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
12 + 8 м2, реновирана,
8.500, договор. „Јуричан”, 346-737. (187382)

ПРАЗАН стан у центру,
55 м2, централно грејање, Петра Драпшина 4.
062/890-46-62, 251-3010. (187332)
ИЗДАЈЕМ стан на
дуже.
063/617-421.
(187207)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен
стан на Миси. 064/27400-63,
371-077.
(187212)

КУЋА самостална, двориште, 65 м2, Утвина
колонија, Стрелиште,
издајем. 063/816-7796. (187247)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари, 30 м2, ЦГ. 069/34835-88. (187258)

ИЗДАЈЕМ једнособан
дуплекс, 40 м2, центар,
ново,
ТА,
клима,
интернет, 130 евра.
064/497-21-32.
(187337)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ
двособан
стан, ВП, први спрат,
без грејања. 064/93984-78. (187225)

ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, 54 м2, на
Стрелишту са ЦГ.
063/810-89-41.
(1897347)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ТА, код хотела
„Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07.
(187352)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, ТА, центар, 100 евра, депозит.
064/186-50-87.
(187000)

ДВОСОБАН ненамештен стан, центар, парно грејање, клима,
први спрат. 069/606630. (187251)
ИЗДАЈЕМ
двособан
намештен комфоран
стан, повољно, Котеж
2.
064/121-48-37.
(187275)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан у центру, намештен,
100
евра.
066/205-696. (187283)
СТАН 30 м2, с двориштем, може намештен,
80 евра. 060/086-4241. (187291)
ДВОРИШНИ стан, 53
м2, Жарка Зрењанина
78,
одличан,
ТА.
064/157-56-96,
060/355-28-80.
(187319)

ИЗДАЈЕМ опремљену
канцеларију у центру.
064/668-87-78.
(185782)

ПОТРЕБАН возач с Дкатегоријом. 069/663773. (187140)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
машински
сечемо
зидове, руски кондор.
060/691-01-13.
(182983)
ПОТРЕБНА девојка за
продају робе. 013/312915. (187217)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, 40 м2, на прометном месту, Ул. Димитрија Туцовића. Тел.
063/867-40-25, 063/88993-11. (186744)
ИЗДАЈЕМ простор за
тиху пословну делатност. 064/145-47-48,
061/175-00-15.
(187234)
ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
Моше
Пијаде
4.
063/313-944. (187272)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАСЕРКА,
масажа
целог тела. 062/81717-31. (186120)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60.
(186028)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, шеталиште, два
излога,
Његошева.
063/745-64-26.
(187293)

ЈЕДНОСОБАН намештен, центар, централно, зграда код општине, издајем. 063/81677-96. (187247)
ИЗДАЈЕМ мањи трособан,
полунамештен
стан, Котеж 2, ЦГ,
кабловска, клима, 100
евра. Тел. 066/805-0001,
064/816-64-42.
(187252)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу
1.
062/415-322,
013/371-024. (187342)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. 062/431774,
013/355-575.
(187342)

СТАНОВИ

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
фаст-фуд киоск, ве-це,
аутобуска код Хотела и
киоск
штампе.
063/700-38-51.
(187277)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен, 56 м2, шири
центар, ТА грејање.
065/288-00-08. (187351)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
продајем/издајем
локале од 39 и 81 м2.
Тел.
064/267-71-74.
(187262)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, етажно
грејање. 062/849-1297. (187359)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал на Зеленој пијаци.
061/230-21-70.
(187381)

ДВОСОБАН,
намештен, приземље у
кући, тераса, башта,
мирно,
Котеж
1.
061/223-93-29.
(187363)
СТАН једнособан за
издавање, центар. Тел.
061/142-23-69,
013/333-046. (187388)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, 37 м2, на
Котежу 2. 064/074-3129. (187387)
СТАН,
намештен,
може празан, Котеж 1,
ТА, 50 м2. 065/665-7510. (187370)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
сони плејстејшена 4 ,
конзоле, ПС 4, забавите се. 064/914-79-81.
(187003)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-9018, 601-892. (187183)
УСЛУЖНО
сушим
месо, на буковини,
хладном диму. Тел.
065/271-79-71.
(187204)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РАДИМ хладну депилацију, ноге, руке и лице,
обавезно заказивање.
061/675-54-94. (187224)
ТВ и сателитске антене, монтирање, дигитализација вашег телевизора. 064/866-20-70,
013/352-565. (187215)
СЕРВИС рачунара и
лаптопа, инсталација
програма по жељи,
излазак на терен, најјефтиније. 062/854-9673. (187298)

СЕРВИС свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел.
312-408, 064/926-5943.
СРПСКИ, часови, припрема пријемних за
факултете и средње
школе. 064/462-37-64.
(187306)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђуjем,
поправљам. 063/82070-39. (187303)
МЕДИЦИНСКА сестра,
нега болесника, терапија и превијање. 060/06761-04. (187313)
ПРЕВОЗ шута, рушим
старе објекте, чистим
подруме, таване. Златко.
064/227-68-03,
061/627-06-54.
(187346)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, фрезирање
баште, крчење и кошење.
064/196-17-32.
(187371)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(177371)
СЕРВИС
шиваћих
машина. 066/210-012.
(186128)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с
вама,
гаранција.
w w w . b a l to k a d . c o. r s .
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(186709)
РОЂЕНДАНИ за велике и мале, сва друга
славља, „Падрино”, иза
„Максија”. 066/372774,
013/334-000.
(186890)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адаптације, батерије, вентиле,
долазимо одмах, 24
сата. Пензионерима
попуст.
348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89,
061/266-77-45.
(187235)
СЕРВИС телевизора,
електроинсталације
осталих електро уређаја, уградња рисивера за
дигитализацију. Дејан,
063/800-01-96.
(187238)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије и санитарије, одвајање водомера, све за
воду.
Пензионерима
екстра попуст, од 0–24
сата, нон-стоп. Долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (187336)
ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправак телевизора,
монитора, даљинских.
Д. Туцовића 28. 353463. (187378)

ОГЛАШАВАМ неважећом пензионерску годишњу карту издату од АТПа Панчево на име Радован
Ашанин. (187203)
СТАРИЈУ
госпођу,
искључиво без наследника, примамо у нашу
породицу, у замену за
некретнину. 061/30980-07. (187366)

300-830

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА”

ПОМОЋ у кући, спремање зграда, канцеларија, чување деце.
063/430-409. (187375)
УСЛУГЕ
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење
купатила,
канализације, адаптације, поправке, замене.
331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (186857)

ПРЕВОЗИМ
мањим
кипером грађевински
материјал, дрва, угаљ,
одвозим шут, селидбе.
064/354-69-94.
(187195)
ЧАСОВИ јоге са цертификованом инструкторком Јога Савеза
Србије, „MYoga” Панчево. 065/846-75-46.
(187205)

ПОВОЉНО,
превоз
робе и селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77.
(187245)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
к а н а л и з а ц и ј е
с п е ц и ј а л н и м
машинама, може и
преко рачуна. „Аcqua”,
062/532-346.

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-7450, Славиша. (187271)

Сервис
компјутера,
лаптопова и монитора.
Бесплатан
долазак.
Најповољније, радимо
нон стоп. 063/240-275.
РАЗНО

ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља сву
белу технику и електроинсталације.
060/180-02-83.
(187385)

ИЗГУБЉЕНА тробица с
документима на име
Вукашин Делић. Ко
пронађе биће награђен.
065/551-57-70. (187281)

Наредни број „Панчевца”
изаћи ће 15. јануара 2015.
Огласни материјал ћете моћи
да предате на благајни у
понедељак и уторак, 5. и 6.
јануара, од 8 до 15 сати.
Од 12. јануара успоставља се
уобичајено радно време.
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ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу одлуке Надзорног
одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и уређење Панчева,
бр. 01-4717-2/2014, од 17. децембра 2014. године, расписује:

КОНКУРС
за давање у закуп атељеа
путем конкурса
на период од пет година
Конкурсом је обухваћен следећи пословни простор:
Р. бр.

Адреса

Површина
и структура

Зона

Висина закупнине
по м2 без пореза

Депозит/дин.

1

Новосадска бр. 6, Панчево

19,30 м2

1

75,00 дин./м2

2.895,00 дин.

2

Новосадска бр. 8, Панчево

18,00 м2

1

75,00 дин./м2

2.700,00 дин.

3

Новосадска бр. 10, Панчево

18,00 м2

1

75,00 дин./м2

2.700,00 дин.

4

Новосадска бр. 12, Панчево

18,00 м2

1

75,00 дин./м2

2.700,00 дин.

5

Новосадска бр. 14, Панчево

18,00 м2

1

75,00 дин./м2

2.700,00 дин.

6

Новосадска бр. 16, Панчево

18,82 м2

1

75,00 дин./м2

2.823,00 дин.

7

Петра Драпшина 2-б,
Панчево

12,50 м2

1

75,00 дин./м2

1.875,00 дин.

8

Петра Драпшина 2-б,
Панчево

18,74 м2

1

75,00 дин./м2

2.811,00 дин.

9

Кнеза Михајла Обреновића 57, Панчево

40,00 м2

1

75,00 дин./м2

6.000,00 дин.

Право учешћа на Конкурсу за давање у закуп атељеа имају уметници који своју уметничку самосталност могу потврдити одговарајућим уметничким опусом (слике, текстови или други референтни
уметнички портфолио) или чланством у неком од репрезентативних удружења у култури за ликовну, примењену уметност или дизајн (Удружење ликовних уметника Србије – УЛУС, Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине – УЛУПУДВ, Удружења ликовних уметника Војводине – СУЛУВ, Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије
– УЛУПУДС и сл.), који доставе план и програм активности које ће спроводити у атељеу и који имају пребивалиште на територији града Панчева.
Пребивалиште уметника доказује се уверењем о пребивалишту које издаје надлежни орган, а
чланство у репрезентативном удружењу, потврдом удружења, не старијом од три месеца.
Критеријуми Kонкурса за давање у закуп атељеа су:
1. активност уметника у последњих пет година од дана расписивања Конкурса,
2. награде уметника,
3. откупљени радови уметника.
Критеријум Конкурса – активност уметника у последњеих пет година од дана расписивања Конкурса бодује се на следећи начин:
а. По свакој самосталној изложби, перформанс продукцији или по објављеном раду у самосталној
публикацији
– у иностранству
пет бодова
– у Републици Србији
четири бода
б. По свакој групној изложби, учешћу на фестивалима и манифестацијама из области извођачких
уметности (перформанс арт, акциона уметност, активистичка уметност) и нових медија или по објављеном раду у групној публикацији
– у иностранству
три бода
– у Републици Србији
два бода
в. По сваком учешћу на уметничким колонијама и уметничким радионицама чији је резултат уметничка продукција или по сваком програму уметничке размене одн. боравку (резиденцијални програм)
– у иностранству
три бода
– у Републици Србији
два бода
г. Социјално-друштвена ангажованост
– друштвена ангажованост уметника, бодовање по појединачном пројекту/ангажману (рад са осетљивим групама, еколошки ангажман, рад с децом, донирање радова у хуманитарним акцијама и сл.)
два бода
д. Чланство у уметничком удружењу или неформалној уметничкој групи
– чланство у уметничком удружењу или репрезентативном удружењу у култури
два бода
– чланство у неформалној уметничкој групи
један бод.
Испуњеност критеријума доказује се: публикацијом, каталогом, прес-клипингом (новинским
чланком), осталом релевантном документацијом (потврдом оганизатора или уметничког удружења и
сл.), односно потврдом репрезентативног удружења у култури.
Критеријум Конкурса – награде уметника бодује се на следећи начин:
– од међународних институција
пет бодова
– од републичких или покрајинских институција
четири бода
– од институција локалне самоуправе
три бода
и доказује се овереном фотокопијом признања или потврдом одговарајуће институције или организатора.
Критеријум Kонкурса – откупљени радови уметника бодује се на следећи начин:
– откупљени радови у иностранству
четири бода
– откупљени радови у Републици Србији
три бода
– путем градског откупа
два бода
и доказује се публикацијом, каталогом или потврдом власника збирке, решењем или уговором о
откупу.
Уколико су документа којима уметник доказује учешће на изложбама у иностранству, награде,

откупљени радови и сл. на неком од страних језика, уметник мора доставити превод документа сачињен и оверен од стране овлашћеног тумача за страни језик.
У случају да уметник има право на бодове по више критеријума, број бодова се сабира.
УРВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА
У случају да уметници остваре исти укупан број бодова, предност има уметник који је остварио
већи број бодова на основу критеријума – активност уметника у последњих пет година од дана
расписивања Конкурса.
Уколико уметници остваре исти укупан број бодова и идентичан број бодова на основу претходног става, предност има уметник који је остварио већи број бодова на основу критеријума награде
уметника.
Ако уметници остваре укупан број бодова и идентичан број бодова на основу критеријума из претходног става, предност има уметник који је остварио већи број бодова на основу критеријума откупљени радови уметника.
Уметници су у обавези да уз пријаву на Конкурс доставе доказе по појединим критеријумима, а
уколико их не доставе, бодовање по тим критеријумима се неће извршити.
Учесници Конкурса су у обавези да изврше уплату депозита у висини две месечне закупнине атељеа.
Депозит се уплаћује на рачун бр. 840-488641-69, код Управе за јавна плаћања, број модела 97,
позив на број 04-226-00.
Извршеном уплатом депозита, учесници Конкурса прихватају услове из Конкурса.
Учеснику Конкурса депозит се не урачунава у закупнину. Депозит се враћа учеснику Конкурса
који не успе да оствари право на закуп атељеа, у року од пет дана од дана одржавања Конкурса, а учеснику који оствари право на закуп атељеа у року од пет дана од дана потписивања уговора.
Поступак избора уметника за давање у закуп атељеа спроводи Комисија за давање у закуп атељеа. На основу пристиглих пријава Комисија врши бодовање у складу са задатим критеријумима,
утврђује предлог одлуке о давању у закуп атељеа и доставља га градоначелнику града Панчева на
одлучивање.
Уметник који успе на Конкурсу у обавези је да плаћа порез на додатну вредност на износ закупнине, као и све трошкове коришћења атељеа (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.).
Уметник који је остврио право на закуп атељеа је у обавези да достави сопствену (соло) меницу
у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида, као средество обезбеђења
плаћања закупнине за период трајања закуподавног односа.
Атељеи се издају у виђеном стању. Атељеи набројани у огласу могу се погледати у периоду од 8.
до 29. јануара 2015. године, сваког радног дана, од 9 до 12 сати. Све информације се могу добити на
тел. 013 /219-03-00, локал 211.
Атељеи се издају у закуп на одређено време, на период од пет година.
Уколико учесник Конкурса има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у разматрање.
Ако уметник који оствари право на закључење Уговора о закупу атељеа одустане од потписивања
Уговора, закључење Уговора о закупу атељеа биће понуђено првом следећем учеснику Конкурса.

Пријава треба да садржи :
1) податке о уметнику – подносиоцу пријаве, и то:
а) име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ;
б) својеручно потписан списак доказа о испуњености услова Конкурса у складу са задатим критеријумима;
ц) приложене доказе о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији;
2) податке о атељеу за који се пријава подноси: површину и редни број из огласа;
3) уметничка делатност која ће се обављати у атељеу;
4) план и програм активности које ће се спроводити у атељеу;
5) изјава да атеље преузима у виђеном стању;
6) доказ о уплати депозита за учешће;
7) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање. Један учесник
може да поднесе пријаву за више атељеа, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Пријаве на Конкурс слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом
или предајом на писарницу ЈП Дирекције, с назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЗАКУП АТЕЉЕА У
ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ, име и адресу одн. седиште лица које се пријављује на оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 2. фебруаром 2015. године, до 11 сати.
Јавно отварање пријава биће одржано 2. фебруара 2015. године, у 12 сати, у соби бр. 108, у ЈП
Дирекцији, Змај Јовина 6.
Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, биће закључен уговор о закупу
на одређено време.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за
пуномоћника уредно пуномоћје оверено у суду.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.
(Ф-2629)
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У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
98/2013-УС и 132/2014) и Правилником о садржини,
начину и поступку израде планских докумената („Сл.
гласник РС” бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

ОГЛАШАВА

Локал бр. 11, у ламели Е-4, на Робној пијаци
„Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне повр-

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације
– ЦЕЛИНА 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза
Надела

шине 9 м2, по почетној цени од 5.000 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 9, у ламели Е-4, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9
м2, по почетној цени од 5.000 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Локал бр. 7, у ламели Е-2-3, на Робној пијаци
„Аеродром”, Улица Светозара Шемића, укупне површине 9 м2, по почетној цени од 5.000 дин./м2.
Локал је одмах слободан.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене
пијаце у Панчеву.
(Ф)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА”
Наредни број „Панчевца” изаћи ће 15. јануара 2015.
Огласни материјал ћете моћи да предате на благајни у
понедељак и уторак, 5. и 6. јануара, од 8 до 15 сати.
Од 12. јануара успоставља се уобичајено радно време.

Нацрт наведеног планског документа излаже се на
јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 5. јануара 2015. године.
За пружање информација у вези с наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове
Градске управе града Панчева, на тел. 308-905.
Представници обрађивача плана даваће обавештења у вези с планским документом за време трајања јавног увида, сваког петка, од 11 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица подносе
примедбе на Нацрт плана за време трајања јавног
увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем
писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља
Петра I бр. 2–4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског документа биће организована за 19. јануар 2015. године, у
10.30, у малој сали зграде Градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
1З. фебруара 2015. године, у 12 сати, у малој сали
зграде Градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, биће
оглашен нови термин и место одржавања седнице
Комисије.
(Ф-2632)

ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу члана 9. став 2. и чл. 26. ст. 1. тачка 2.
Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панева („Сл. лист града Панчева” бр.
15/2014) и Одлуке Надзорног одбора број 01-4717-5/2014, од 17. децембра 2014. године, расписује:

ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора у државној својини чији је корисник град Панчево
хуманитарним организацијама, организацијама и удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и
дечје заштите и бриге о младима ван поступка јавног надметања на период од пет година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор
Р. бр.

Адреса

Површина и
структура

Зона

Висина почетне закупнине по м2
без пореза на додату вредност

Делатност

Депозит/дин.

1.

Ослобођења 19

33,63

1

75,00 дин./м2

Непрофитне организације

5.044,50

2

Штросмајерова 2

67,00

1

75,00 дин./м2

Непрофитне организације

10.050,00

3

Војводе Радомира Путника
2

17,78

1

75,00 дин./м2

Непрофитне организације

2.667,00

4

Војводе Радомира Путника
9

29,50

1

75,00 дин./м2

Непрофитне организације

4.425,00

5

Вука Караџића 4

29,43

1

75,00 дин./м2

Непрофитне организације

4.414,50

Право учешћа у поступку имају домаће хуманитарне организације,
организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје заштите и бриге о младима.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ:
– да се пословни простор не користи за остваривање прихода,
– да подносиоци пријава нису закупци пословног простора којим
управља ЈП Дирекција Панчево.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР :
– број реализованих програмских пројеката у последње три године,
– време регистрације код надлежног органа,
– број чланова организације или удружења.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата
услове из јавног огласа, а наведени износ представља збир две
месечне закупнине. Депозит се уплаћује на рачун бр. 840-48864169, код Управе за јавна плаћања, број модела 97, позив на број
04-226-00, ЈП Дирекција Панчево.
Поступак избора закупца за давање у закуп пословног простора
ван јавног надметања спроводи Комисија за давање у закуп пословног, магацинског простора и гаража.
На основу пристиглих пријава Комисија врши вредновање у
складу са задатим критеријумима, утврђује предлог одлуке о давању у закуп пословног простора и исти доставља градоначелнику
града Панчева на одлучивање.
Учесник који успе у поступку давања у закуп пословног простора ван спровођења јавног надметања у обавези је да плаћа порез на

додатну вредност на износ закупнине, као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.).
Учесник који је остварио право на закуп пословног простора
ван спровођења јавног надметања у обавези је да достави сопствену
(соло) меницу у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора,
под претњом раскида, као средество обезбеђења плаћања закупнине за период трајања закуподавног односа.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Пословни простори набројани у Огласу могу се погледати од 8.
до 28. јануара 2015. године, радним данима, од 9 до 12 сати. Све
информације се могу добити на тел. 013 /219-03-00, локал 211.
Учеснику који успе у поступку давања у закуп пословног простора ван спровођења јавног надметања, уплаћени депозит се не
урачунава у закупнину и враћа се у року од пет дана од дана потписивања уговора.
Учесницима који нису успели у поступку уплаћени депозит се
враћа у року од пет дана од дана јавног отварања пријава. Депозит
се неће вратити учеснику који није приступио јавном надметању.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време најдуже
на период од пет година. Уколико учесник има неизмирене пореске
обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се
неће узимати у разматрање.
Уколико учесник који је успео у поступку давања у закуп
пословног простора ван спровођења јавног надметања одустане од
закључења уговора, закључење уговора о закупу пословног простора биће понуђено првом следећем учеснику.

Пријава треба да садржи :
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у
регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, не старије од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава
подноси – површину и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати,
4) изјава да пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по
основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева,
7) документација којом се потврђује број реализованих пројеката у
последње три године,
8) извод из евиденције чланова удружења.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.
Поступак давања у закуп пословног простора ван јавног надметања одржаће се уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано
лице.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво
препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП Дирекције, с
назнаком ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ___ НЕ ОТВАРАЈ, назив и адресу седишта
организације или удружења које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 29. јануаром 2015.
године, до 11 сати.
Јавно отварање приспелих пријава биће одржано 29. јануара 2015. године, у 12 сати, у соби бр. 108, у ЈП Дирекцији, Змај
Јовина 6.
Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се уговор о закупу на одређено време.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној
фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.
(Ф-2629)

Среда,31. децембар 2014.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и

ОГЛАСИ

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС и 132/2014) и Правилником
о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС” бр. 31/2010, 69/2010 и
16/2011)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове

изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УC, 98/13-УС и 132/2014) и Правилником о начину
јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС” број 43/10),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ
СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу вишепородичног објекта и помоћног објекта-гараже на кат. парц.
3609/1 КО Панчево, у Улици Светог Саве број 65

У складу са чланом 70. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената („Сл.
гласник РС” бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011), обавештавамо јавност да је дошло до промене термина одржавања јавне седнице Комисије за планове града Панчева, за следећи плански документ:
Нацрт Плана генералне регулације
несељеног места Долово
Уместо оглашеног термина јавне седнице за 23.
децембар 2014. године, који је објављен у локалном
листу „Панчевац” и дневном листу „Данас”, обавештавамо да је заказан нови термин јавне седнице Комисије за планове града Панчева с термином – 19. јануар 2015. године, у 11.30, у малој сали зграде Градске
управе града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину за
време трајања јавног увида, искључиво у писаном
облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, Панчево. Подносилац
писмено поднете примедбе на Нацрт планског документа може образложити примедбу пред Комисијом у
назначеном термину.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, биће
оглашен нови термин и место одржавања седнице
Комисије.
(Ф-2631)

Нацрт урбанистичког пројекта израђен од стране
ДОО за архитектуру и урбанизам „Blocкart” Панчево,
под бројем УП-101/14, за инвеститора Бранка Мунића, Улица Стевана Сремца број 25-д, Панчево, излаже
се на Јавну презентацију у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, у Панчеву, у
холу на шестом спрату, у трајању од седам дана,
почев од 8. јануара 2015. године.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, VI спрат, канцеларија 610, од
12 до 14 сати, током трајања Јавне презентације.
За обавештења о поступању у току Јавне презентације задужена је Вера Томашевић, дипл. инж. арх.,
013/308-905.
Сви заинтересовани позивају се да дођу у Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, 12. јануара 2015. године (VI спрат, канцеларија 619), у 11 сати, када ће израђивач урбанистичког пројекта давати објашњење урбанистичко-архитектонског решења из урбанистичког пројекта и одговарати на питања заинтересованих.
Заинтересована правна и физичка лица подносе
примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта за време
трајања Јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг
краља Петра I број 2–4, Панчево.
(Ф-2643)

СЕЋАЊЕ на драге родитеље
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На основу Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, и
75/2014), Закона о задругама („Сл. лист СРЈ” бр. 41/06 и 12/98 и „Сл. гласник РС” бр.
101/2005 – др. закон и 34/2006) и Статута ОЗ „Студентска задруга” Панчево, Управни одбор ОЗ „Студентске задруге” Панчево расписује јавни конкурс за директора
Задруге. На конкурс за избор директора задруге може да се пријави кандидат који
поред услова утврђених у закону испуњава и следеће услове:
– да је држављанин Републике Србије,
– да има стечено високо образовање правног или економског усмерења,
– да има најмање пет година искуства на пословима из предмета пословања задруге,
– да лице није кажњавано и да се против њега не води истрага,
– да поседује одговарајуће организационе способности.
Поред наведених услова конкурсна комисија ће посебно ценити и додатна знања
и вештине, као што су (знање енглеског језика, рада на рачунару, положен возачки
испит Б-категорије...)
Рок за подношење пријава на конкурс заједно са доказима о испуњености наведених услова траје осам дана од дана оглашавања у недељнику „Панчевац”. Пријаве
слати препорученом поштом на адресу Змај Јовина бр. 5, локал Б 13, поштански фах
59, с назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.
(12/187279)

30. децембра 2014. преминуо је наш драги отац,
деда и прадеда

ВАЖНО
ОБАВЕШТЕЊЕ
РАДНО ВРЕМЕ
„ПАНЧЕВЦА”

МИЛОШ ПОПОВ
1936–2014.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоје ћерке ЈАСМИНА и СНЕЖАНА
с породицама
(124/2014)

Последњи поздрав драгој баки

КАТАРИНИ ДРАГАНОВ
од унуке МИЛЕНЕ с породицом ТЕОФИЛОВИЋ

Наредни број
„Панчевца” изаћи ће
15. јануара 2015.
Огласни материјал
ћете моћи да
предате на благајни
у понедељак и
уторак, 5. и 6.
јануара, од 8 до 15
сати.
Од 12. јануара
успоставља се
уобичајено радно
време.

Последњи поздрав колегиници

(123/4591)

С тужним срцем и болом обавештавам родбину и пријатеље да је
26. децембра 2014, у 81. години, преминула

МАРАВИЋ

МИЛЕНИ
СВИРАЦ
учитељици
Радо ће те се сећати
пензионери ОШ „Браца
Петров”

НИКОЛА

(112/187361)

ЗОРА

3. I 2011 – 3. I 2015.
4. VIII 2010 – 3. I 2015.
Време не брише сећања на доброту, поштење и племенитост.
Син БРАНКО с породицом

Туга је превелика, куме,
никада те заборавити
нећемо

МИЛЕНА СВИРАЦ

(104/4591)

Заувек у срцу, хвала ти за све.
Последњи поздрав нашем драгом колеги

Твој син ГОРАН
(55/187256)

ПРЕДРАГ
ДЕЛИЋ

Последњи поздрав драгом колеги

300-830

МИЛАН, ОЉА, АЛЕКСА
и МИЛИЦА
(109/187348)

Последњи поздрав

ПРЕДРАГУ ДЕЛИЋУ
ПРЕДРАГУ ДЕЛИЋУ
Почивај у миру!

ПЕЂИ ДЕЛИЋУ
Колеге с Изворишта и Филтер станице
(31/187223)

Колектив ЈКП-а „Водовод и канализација”
Панчево
(54/ф-2630)

1979–2015.
од породице СТАНКОВИЋ
(122/ф)
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Наша вољена

Последњи поздрав колеги

Последњи поздрав нашем драгом колеги

ЗОРАН

ОЛГА ДИМИТРИЈЕВИЋ

КИРТИ
Чуваћемо те од заборава, памтити по добру и с
поносом помињати.

ЗОРАН КИРТИ

преминула је у 73. години и оставила нас у дубокој жалости.
Сахрана ће се обавити 31. децембра 2014, у 12 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Почивај у миру!
Неутешне породице ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДИВОЈЕВИЋ
и ЖИВКОВ

Колеге с Изворишта и Филтер станице

(76/187287)

(30/187223)

МИЋА, ВИДОВИЋ,
ВЛАДА, МИЛАН,
ДРАГАН, КУТКО, ЗОКА,
ДРАГАНА, ДАВОР,
ЗАГОРАЦ и ЗОРИЦА –
твоје „Извориште”
(118/187373)

24. децембра преминула је наша драга

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом колеги

Последњи поздрав драгој

ОЛГИЦИ

ОЛГИЦИ ДИМИТРИЈЕВИЋ

ЗОРАН КИРТИ

рођ. Радивојевић

РУЖИЦА ГВЕРО
1963–2014.

Ожалошћени: супруг ШПИРО,
син НЕНАД и ћерка БИЉАНА
с породицом

ВИШЊА и ДРАШКО
с породицом

С љубављу и тугом генерација Гимназије
1957–1961.

Колектив ЈКП-а „Водовод и канализација”
Панчево

(73/187284)

(111/187350)

(53/ф-2630)

Последњи поздрав снаји

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав снаји

(93/187312)

Последњи поздрав

РУЖИЦИ ГВЕРО

НАТАЛИЈИ

од девера МИЛЕ с породицом
(94/187321)

Тужна срца обавештавам родбину и пријатеље да је
мој јединац и понос преминуо 24. децембра 2014.

РУЖИЦИ ГВЕРО

oд МИЋЕ с породицом

РУЖИЦИ ГВЕРО
од заове ЉУБИНКЕ с породицом
(95/187321)

(106/187340)

Последњи поздрав

Последњи поздрав снаји

од ујака СЛАВКА с породицом
(97/187321)

Последњи поздрав супрузи, мајци и баки

РУЖИЦИ ГВЕРО
од заове НЕВЕНКЕ с породицом

ЗОРАН МАНИЋ

НАТАЛИЈИ ЦВЕТАНОВИЋ

Отишао си прерано и мајку оставио у болу и сузама. Ти за мене вечно живиш у срцу.
Твоја неутешна мајка ЈАГОДА и многобројна
родбина и пријатељи

1934–2014.

од супруга ЖИВОЈИНА, синова ЈОВИЦЕ
и БРАТИСЛАВА, снаја ВЕРЕ и СНЕЖАНЕ
и унука БИЉАНЕ, ВЛАДИМИРА и МИРЈАНЕ

24. децембра 2014. године напустио нас је наш драги
пријатељ
од пријатеља
из Урбанизма

(20/187211)

(24/187216)

Последњи поздрав најбољем куму на свету

Последњи поздрав вољеном другу и пријатељу

ЗОРАН МАНИЋ
Памтићемо те по ведром духу и добрим делима.
ТАЊА и ЗОРАНА

(105/187339)

(82/187295)

ЗОРАН МАНИЋ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Тешко је поверовати да те више нема.
Породице РОСИЋ и НЕДЕЉКОВИЋ

Твоја
племенитост,
искреност и доброта неће нам дати да те заборавимо!
Хвала ти што смо били
пријатељи.
Твоји: ЈУГА, БРАНКА,
НИКОЛА и ТИНА

Његови: АЦА, САШКА,
ЈОВАНА и СУЗАНА

од МИРКА и МИЛЕНЕ

(8/187189)

(48/187246)

(21/187210)

(79/187291)

ЗОКИ

(96/187321)

ЗОКИЈУ

1958–2014.

ЗОРАНУ
МАНИЋУ

ЗОКИЈУ

1958–2014.

понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима
од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав зету
и течи

Драгом

ДРАГОЉУБУ

ДРАГАНУ

ДРАГОЉУБ АРАМБАШИЋ
1941–2014.
Преминуо 27. децембра 2014, у 74. години.
Ожалошћени: супруга ГОРДАНА,
син АЛЕКСАНДАР и ћерка ЈЕЛЕНА
с породицама
(40/187231)

ДРАГОЉУБА
АРАМБАШИЋА
Шездесет година смо делили радост и тугу, успех и неуспех и увек чврсто стајали
један поред другог.
Био си ми више него брат и твоје место у
мом срцу не може нико да заузме. Хвала
Ти за све што си учинио за мене лично и
за моју породицу.
НИКОЛА ПЕРИЋ с породицом

АРАМБАШИЋУ

другу и великом пријатељу наше породице,
последњи поздрав од СТОЈАНА, МИЛИЈАНЕ,
ИВАНЕ и БОЈАНА

од ЉИЉЕ
ХЕРЦЕГОВАЦ са
САЊОМ и ДРАГАНОМ
ГОЈАК

(101/187331)

(29/187222)

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав драгом

(85/187307)

С дубоким поштовањем и љубављу опраштамо се
од нама драгог

Последњи поздрав драгом

ДРАГОЉУБ АРАМБАШИЋ
1941–2014.

ДРАГОЉУБУ
АРАМБАШИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ДРАГОЉУБ АРАМБАШИЋ

ДРАГАНА
АРАМБАШИЋА

ДРАГАНУ

Твоји: САША, НАТАША и АЉОША

Твоји: ЛЕЛА, ЗОРАН и КОНСТАНТИН

Остаје нам твој ведар
лик увек спреман за
дружење и шалу.
Кумови: ЉУБИНКА
и МИЛАДИН
ЈОВАНОВИЋ
с породицом

(42/187241)

(61/187263)

(41/187241)

Заувек вечно у нашим мислима и срцима.

Комшије из зграде у Кикиндској 4
(110/187348)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДРАГОЉУБ АРАМБАШИЋ

ДРАГОЉУБУ АРАМБАШИЋУ

ДРАГОЉУБУ АРАМБАШИЋУ

од прије ЈОВАНКЕ РАДОВАНОВ

од прије ЛУЦИЈЕ

(44/187241)

(43/187241)

25. децембра 2014. преминула је наша
драга

Драги течо и зете, с вечном тугом у срцима чуваћемо успомену на тебе и никада те нећемо заборавити.
ВЛАДА, БАНЕ, МИЛЕ и БРАНКА

С поштовањем
породица РАДАНОВ

(46/187242)

(68/187273)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој супрузи

ДРАГОЉУБ
АРАМБАШИЋ

Последњи поздрав пријатељу моје куће

ДРАГАНУ
ВЕРА и БОШКО
(34/187234)

МИЛИЦИ ВИШНИЋ

АРАМБАШИЋУ
Последњи поздрав брату

МИЛИЦА ВИШНИЋ

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК
С ПОПУСТОМ

Супруг МИЋА

1931–2014.

(74/187285)

Ожалошћени: супруг МИЋА, ћерка
ЈОВАНКА, унука БОЈАНА и зетови ПЕТАР
и МИЛЕНКО

ДРАГОЉУБУ

С тугом се опраштамо од нашег колеге

ДРАГАНУ
АРАМБАШИЋУ
МИКА, АЛЕКСАНДРА
и ЈАЊА

(75/187285)

СЛАВИЦА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
(45/1872429

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

(66/187270)

Последњи поздрав драгој комшиници

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

МАРИЈА ТОТ
1958–2014.

ВЛАДЕ ВРАНИЋА
1960–2014.

МИЛИЦИ ВИШНИЋ
Хвала за педесет година дружења, лепих успомена и
сећања.
ЗЛАТИЦА и ЗЛАТОЈА с породицама

Последњи поздрав уз искрено саучешће
породици од колегиница и колега
из Лабораторије „ХИП–Азотаре”

(114/187369)

(83/187300)

Отишла си без поздрава
и топлог загрљаја. Нека
те анђели чувају!

ДРАГАНУ АРАМБАШИЋУ
1941–2014.
Почивај у миру!
ЈАСМИНА и ЈОЦО МУГОША
(121/187386)

Ожалошћени: ћерка
МАРИНА и зет ЗДЕНКО
(65/187269)
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После кратке болести преминула је наша

Навршава се шест месеци од смрти нашег вољеног и никад незаборављеног брата и шурака

МИЛАН МАРКОВИЋ
МИША

КАТАРИНА ДРАГАНОВ
1937–2014.

МИЛАН МАРКОВИЋ МИША

Последњи поздрав од ћерке ЉИЉАНЕ,
зета НЕНАДА и унуке МИЛЕНЕ
с породицом
(100/187330)

Време које је прошло није ублажило тугу
и празнину у мом срцу. Много ми недостајеш.

Нити време лечи, нити бол престаје, а у свакој нашој
причи ћеш живети и даље. Много те волимо, све док постојимо.

Твоје сестре МАРА, ЗОРА и СТАНОЈКА
и зетови МИЛОШ, САВО и РАДЕ с породицама

Последњи поздрав

Прошло је шест месеци откад ме је напустио мој брат

(98/187322)

Твоја сестра ЂУЛА и зет МИЛАН
с породицом
(49/1287248)

2. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

У недељу, 4. јануара 2015, навршава се прва година од смрти моје
миле

БРАНКО ЈОВАНОВИЋ
1947–2014.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МИЛАНУ МАРКОВИЋУ

Твоји: супруга ГОЦА, ћерка АЛЕКСАНДРА, унук
НИКОЛА и зет НЕНАД
(107/187343)

БОЖАНЕ ПАНИЋ

Последњи поздрав колегиници

Отишла је она која је знала све да разуме, свему да ме поучи, у свему безрезервно подржи, да буде уз мене и у добру и у злу – отишла
је моја друга мајка.

Увек твоји: супруга РАДМИЛА, ћерка
МИЛЕНА, син МАРКО, снаха
ВЛАДИСЛАВА и унук МИЛАН
(36/187233)

Вечно хвала за све дане које смо заједно провеле, били су прави
Божји дар.
Нашем вољеном зету и течи

Датум одржавања парастоса биће накнадно објављен.

ИВАНКИ
САВИЋ

Њена МЛАДЕНКА
(32/187226)

Много нам недостаје
бака и свекрва

СЕЋАЊЕ

Управа Дома здравља Панчево
(99/ф-2633)

МИЛАН МАРКОВИЋ
Последњи поздрав драгом

С поносом чувамо успомену на тебе.

МАРИЈА

С поштовањем породица ЂОГО
(37/187233)

БЛАГОЈЕВИЋ
ЈУКСИ
од стрине с децом
(62/187264)

Последњи поздрав ко-

БОЖАНА ПАНИЋ

рођ. Илијевић
30. IV 1925 – 5. I 2011.

СЕЋАЊЕ

леги

Заувек ћемо памтити
толико лепог чему нас
је учила и што је за нас
учинила.
С љубављу,
захвалношћу
и поштовањем
ЛИДИЈА и ЈОВАНКА

дипл. инж. агрономије
15. V 1924 – 4. I 2014 – 4. I 2015.

2. јануара су пуне две године откако ниси
с нама, драги наш тата

Драга наша тета Божана, поштовање, неизмерна захвалност и прелепе успомене
остају заувек.
С љубављу породица БАЉ
(6/186939)

(120/187317)

Последњи поздрав нашој драгој баки

ПРЕДРАГУ

КОСТА
ВОЈКА

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК
С ПОПУСТОМ

5. I 2005 – 5. I 2015.

ДЕЛИЋУ

са Филтер станице

Заувек у нашим сећањима.
Твоје ЈОВАНА
и ЈЕЛИЦА

(108/187343)

(89/187311)

од лабораната

ЕСТЕР ПУРКАР
Твоји: ФИЛИП, ИВАНА и МАКСИМ
(38/187236)

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

ВЕЛИМИР СТАНИШИЋ

Увек те се радо сећају и помињу твоји
најмилији.
(119/ф-2634)

Среда, 31. децембар 2014.
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3. јануара 2015. године, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо једногодишњи помен нашем драгом супругу и оцу

1. јануара навршава се десет година откако немамо наше најдраже

РАДЕТУ ВУКАШИНОВИЋУ

ЈЕЛЕНА, ДУШАН, ВУКАН
и МИЛАН

1952–2014.

Време пролази, а бол и туга све су јачи

Проф. др ЈЕЛКА
СТЕВАНОВИЋ

Живите с нама, с тугом коју време не лечи
и у сећању које заувек остаје.

Туга и бол остају за тобом!
Супруга ВЕСНА и ћерка ИВАНА
(4/186853)

Ваши најмилији

Твој отац ЖИКИЦА

(13/187198)

(22/187213)

9. јануара 2015. навршава се годину дана од смрти нашег оца, свекра и деке

IN MEMORIAM
Наша мила

13. јануара 2015. навршава се годину дана
без наше вољене

РАДЕ ВУКАШИНОВИЋ
9. I 2014 – 9. I 2015.

ДУБРАВКА ЈАРАКОВИЋ

РАДИНКЕ МИЛЕУСНИЋ

Док год се сећамо и мислимо на тебе, живећеш с
нама!

преминула је 1. јануара 2010. године.

Син ИГОР, снаја ВЕСНА и унук НИКОЛА
(19/187209)

Првог јануара 2015. године, у 12 сати, окупићемо се на гробљу Котеж у Панчеву, у знак сећања, поштовања и љубави.
Породице МИЛИВОЈЕВИЋ и ЈАРАКОВИЋ

10. јануара, у 11 сати, бићемо на Православном гробљу у Панчеву.
Заувек у срцу и сећањима њених најмилијих.

Четрдесетодневни помен

Четрдесетодневни помен

МИЛЕ, МИРА и ДЕЈАН

(60/187261)

(80/187292)

Драги наш

Четрдесет дана туге и
бола

2. јануара навршава се
четрдесет тужних дана
откако си отишла

ВИТОМИР
Били смо твоја највећа
радост и понос.
Твоји: ЈОВАНА,
МИХАЈИЛО и МИНА

Нити време лечи, нити
бол престаје, нити очи
престају да те траже.
Неутешна сестра
ВЕСЕЛИНКА
с породицом
и сестричина
ВАЛЕНТИНА с децом

(115/187368)

(117/18730)

ВЛАЈКИНОВСКИ

МИЛОРАД
ОЖЕГОВИЋ
ЕЏА
2. I 1960 – 4. V 2014.
С најлепшим успоменама на тебе овај дан обележавамо и са сетом у
срцу рођендан честитамо.

ЉУБИЦА
КОРУНОВСКИ

ЉУБИЦА
КОРУНОВСКИ

Мама, празно срце и
бол у души је као и првог дана.
Ћерка КАТИЦА

Много нам недостајеш.
Фамилије РАДЕВИЋ
и ДЕЛИЋ

(87/187309)

(86/187308)

ВИТОМИР
ВЛАЈКИНОВСКИ

Четрдесетодневни помен

У петак, 2. јануара 2015,
даваћемо четрдесетодневни помен драгом,
никад незаборављеном

Прошло је шест година
откако није с нама наш
драги

3. јануара 2015. даваћемо шестомесечни помен

ЗОРИЦА

ЗОРАН
СТОЈАК

КРЦАНОВИЋ

У мислима си нам.
Твоји најмилији

С љубављу и тугом сећамо те се и помињемо те.
Твоји најмилији

(52/187253)

(16/187202)

СЕЋАЊЕ
Воле те твоји синови
МИХАЈЛО и МИЛОШ и
супруга РАДА
(77/187288)

2. јануара навршава се
четрдесет тужних дана

ВИТОМИР
ВЛАЈКИНОВСКИ
ЖИВА ПОПОВ
1. I 2006 – 1. I 2015.
Заувек ћемо те волети.
Породица
(103/4591)

Брат РАДОВАН
с породицом
(116/187368)

КОРУНОВСКИ
С поносом те помињемо, с тугом живимо и
заувек волимо.
Породица ЗУВИЋ

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

(88/187312)

БЕБА и ЉУБИНКА
(33/187227)

МАРКО МАРИЋ
3. I 2010 – 3. I 2015.
Породице ПАЛАНЧАН и МАРИЋ
(14/184199)

СЕЋАЊЕ

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК
С ПОПУСТОМ
БОЖАНУ ПАНИЋ

У нашим срцима си био
и заувек ћеш остати.
Супруга МИЛИЦА, синови НИКОЛА и АЛЕКСАНДАР, снаје ДАНИЈЕЛА и МИЛИЦА и унучад
(113/187367

Сећање на драгу

ЉУБИЦА

ВИТОМИРУ
ВЛАЈКИНОВСКОМ

МИЛЕТА
БЕЧЕЈСКИ

Седмогодишњи помен

РАТОМИР ВУКОВИЋ

ДРАГИЦА
КОФИЛОСКИ

1942–2009.
Пет година је прошло откако ниси с нама.
Деца и унуци

17. I 1945 – 29. XII 2000.
29. децембра 2014. навршило се четрнаест година откако с нама није вољени супруг, отац и деда.
Његови најмилији

Ожалошћени: супруг
МИЛОШ и ћерке МИЛКА
и БИЉАНА с породицама

(91/187318)

(84/187304)

(78/187289)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Навршава се шест месеци од смрти мога брата

ПОМЕН
У суботу, 3. јануара 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо
шестомесечни помен нашем најдражем

СЛОБОДАН ЦОБА
НЕСТОРОВСКИ
2. јануара 2015, на православном гробљу,
у Омољици, дајемо осмогодишњи помен
нашој драгој

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ ЦОБА
АЦА

1951–2014.

(28/187221)

Месеци пролазе, а бол и туга се не смањују. Пуно нам недостајеш.
Увек ћемо те се сећати с љубављу и тугом.
Твоји: супруга ЛИДИЈА, син РАНКО и ћерка АЛЕКСАНДРА
с породицама
(26/187219)

СЛОБОДАН НЕСТОРВСКИ ЦОБА
Прошло је тужних шест месеци, а празнина коју си
оставио не бледи.
Породица МАНЧИЋ

МИЛАНИ ЛАНИ
ЈАНИЋИЈЕВИЋ

(27/187218)

1980–2007.
Заувек с тобом мајка ЗЛАТА, тата
СЛАВКО и сестра НИКОЛЕТА
с породицом

Шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

(3/186834)

Прошло је осам тужних година од преране смрти наше драге

ДОБРИЛА ЂЕРФИ ЛОЛЕ
2. I 2013 – 2015.
Време пролази, али неизмерна бол у срцу и туга у души остају заувек.
Твоји најмилији
(58/187258)

МИЛАНЕ ЛАНЕ ЈАНИЋИЈЕВИЋ

СЛОБОДАН

ЖАРКО

НЕСТОРОВСКИ

МРКОЊИЋ
2011–2015.

Драги куме, време пролази, а сећање на тебе
не бледи.
Породица ПАНИЋ

Увек ћемо чувати успомену на тебе.
МРКОЊИЋИ

(92/187320)

(90/187315)

Прошло је шест тужних
година откако није с нама наш вољени

Прошле су две тужне
године од смрти нашег
милог

1980–2007.
Ако је твој млади живот морао стати, наше сузе,
бол и туга за тобом вечно ће трајати.
Воле те твоји тетка РАНКА с породицом и брат
ВЛАДА с породицом

Прошло је седам година туге и жалости,
наш драги и никад незаборављени сине,
брате, мужу и тата.

Четрдесетодневни помен нашем пријатељу
Јанку

(64/187268)

СЕЋАЊЕ

ЈАНО
УРБАН

МОМИР НЕЂИЋ

1952–2014.

2008–2015.

ЛАЗАР ЈЕФТИЋ
Твоји неутешни родитељи ЈЕЛЕНА
и ВИДОЈЕ, сестра САЊА с породицом,
супруга СЛАЂАНА и ћерке ТИЈАНА
и ЈОВАНА

8. I 2007 – 8. I 2015.

С поштовањем породица

(127187176)

(69/187004)

Помен драгим родитељима

БРЕЂАН

СТОЈАНКА

МАКСИН

ЉУБА, КОСТА, ПАЈА,
ВИДОМИР, ЗОРАН,
ПЕДА, ЗОРАН, АГИ,
БЕБА, КАЛАБА,
ДУБРАВКА, ВЈЕРА,
ЛУКАРА, МИРЧЕ,
МИЛОВАН,
ЉИЉА и ПЕЦА

(102/187334)

Време које пролази не
доноси заборав. Много
нам недостајеш и заувек ћеш остати у нашим
срцима.

ОЖЕГОВИЋА
1963–2013.

Твоји најмилији

Вечно за тобом тугују
и чувају те од заборава
отац ЗДРАВКО, мајка
БОСА и брат
СЛОБОДАН са
ЉИЉАНОМ, ИВАНОМ
и ОГЊЕНОМ

(81/187294)

(71/187278)

(63/187267)

8. јануара 2015. навршава се десет година
откад ниси с нама

Сећање на нашег вољеног

СЕЋАЊЕ

НЕВЕНКА

СРЕТКО

2007–2014.
1984–2014.
Разумели смо се без речи, осмесима, погледима
пуним топлине!
Сада вас већ дуго нема. Отале су само успомене,
болно сазнање да више никада, никада нећемо
бити заједно. Пеку нас неисплакане сузе и гуше
јецаје у нашим душама, боли, ох како боли живети без вас! Волимо вас!
АЛЕКСАНДАР и МАРИЈА

БОЖЕ
ДРАГАН
МИЛОЈЕВИЋ

ИЛИЈА

СТОЈАНКА

1984–2014.

2011–2014.

из Борче
Ваша вас деца помињу и чувају од заборава.
Ћерке СЛАЂАНА и СЛАВИЦА, унуци САША,
СИНИША и ИЛИЈА и зет ДРАГОСЛАВ
(72/187282)

ДРАГО ШУТА

ДРАГАНА

ПЕРИН

2005–2015.

МИЛОЈЕВИЋА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцу.
Брат НОВИЦА
с породицом

2. I 1985 – 2. I 2015.
Увек си у нашим мислима.
Ћерка ЉУБИЦА и унук
СТЕВАН

(15/187200)

(70/1877278)

(47/187243)

Среда, 31. децембар 2014.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 10. јануара 2015. године, у 11 сати, на Новом гробљу, давати годишњи помен нашој
драгој

37

СЕЋАЊЕ

МАЛКО МАРЦИ МАРКО
4. I 2013 – 4. I 2015.
Драги Марко, док ја живим, и ти живиш у
мом срцу.

РУЖИ МАРКОВИЋ
Никада те нећемо заборавити!
Твоји најмилији: супруг ЈОВАН, синови БРАНИСЛАВ
и ТИХОМИР, снаја ВЕСНА, унук ДАНИЛО, унуке АНА и ИВАНА
и праунука НИКОЛИНА

8. јануара 2015. навршиће се петнаест година од
смрти наше драге и незаборављене

О како је тешко живет у самоћи кад је срце пуно бола, кад су суза пуне очи и кад
немаш никог свога ко ти може доћи да
утјеши болно срце, да обрише сузне очи.
Твоја супруга КАТИЦА с децом

(7/186794)

(50/187149)

Драга наша кума

Десетогодишњи помен

МИРЕ МИРКОВИЋ
Туга и бол се не могу мерити временом, већ празнином која је остала за тобом. Оставила си траг
који се не брише, доброту и племенитост која се
не заборавља и љубав која је вечито присутна.
Твоји: супруг ЂОРЂЕ, син УРОШ
и кћерка ВЕРИЦА
(1/186323)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА ЗЛАТАНОВИЋ

МАРИЈАНА ЗЛАТАНОВИЋ
1963–2005.
Мили,
... и десет година прође, а бол и туга осташе.

рођ. Миљановић
29. X 1963 – 1. I 2005 – 1. I 2015.
Време пролази, а ти нам све више недостајеш.
Време не лечи тугу, већ је још више појачава,
али не може да избрише сећање на твоју љубав,
коју си нам несебично даривала.
Воле те мама, тата и сестра с породицом,
анђеле наш мили.

МАРИЈАНА
1. I 2005 – 2015.

Недостајеш нам.
Твоји кумови ЂУКИЋИ
(25/187218)

(59/187259)

Док живимо, живећеш с нама.

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1989–2014.

Почивај у миру своме!
Твоји: СЛАВКА, СРЂАН, МАРКО
и ДРАГАН

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Породица
(2/186362)

(51/187251)

3. јануара, у 11 сати, на војловачком гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој

Трогодишњи помен

НИКОЛА КОЗЛОВАЧКИ

ЖИВОЈИН

2005–2015.

МАРЧИЋ

Дани и године се ређају, а туга и питања без одговора остају.

1991–2015.

Мили наш сине и брате Никола, воли те твоја
мама и МИЛАН.

С љубављу те се сећамо.
Супруга МАРИЈА
с децом
(39/187237)

(67/187259)

2012–2015.

НАТАЛИЈИ САДАК
2. јануара 2015. навршава се година откад
нас је напустио мој тата

СЕЋАЊЕ
С љубављу и поштовањем супруг АНДРЕЈА
и унук САВО с мамом

БЛАГИЦА ПЕТРОВСКА
Нека те у тишини вечитог спокоја греје моја љубав, која је јача од заборава!
Ожалошћен супруг ДРАГАН

(18/187208)

(35/187232)

СЕЋАЊЕ

СВЕТЛАНА ЦЕЦА СТАНОЈКОВ

СНЕЖАНА КОЧИЋ
7. I 2014 – 7. I 2015.
Најтужнија година у нашим животима.
Неутешни супруг МИЛУТИН, син МИЛОШ и мајка
НАДА
(23/187214)

У уторак, 30. децембра 2014, у 11 сати, на Католичком
гробљу, дали смо четрдесетодневни помен

ВУКИЦИ КЕЦМАН
1949–2014.
Брат и сестра с породицама
(56/187254)

2012–2015.
11. јануара 2015. навршавају се три године откако ниси с нама, али то не умањује тугу, бол и сећање на тебе.
У срцу је туга, на гробу тишина, а у дому велика
празнина. Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо успомену на тебе.
Тата СЛАВКО, мама ПАВЛИНА
и сестричина ТАМАРА

НЕНАД
ТОПИЋ БОБО
ГОРДАНА БУРЈАН

Вољени никад не умиру.
Твоја ТАМАРА

(57/187255)

Шестогодишњи помен

МИЛАН
ЈАКИМОВСКИ

(9/187189)

10. I 2005 – 10. I 2015.
Чувамо те од заборава.
Супруг ИШТВАН, син МИРКО с породицом и ћерка
МАЈА
(10/187193)

1. јануара 2015. даваћемо четрдесетодневни помен
драгом и вољеном

СЛОБОДАНУ МИРЈАНИЋУ

1. јануара 2015. навршава се осамнаест година од смрти наше вољене

МЕЈРЕ ХОДОВИЋ

Супруга с децом

Твоји најмилији: супруга ЉИЉАНА, син ДРАГАН,
ћерка ГОРДАНА, унука СЛАВИЦА и зет ШАНДОР

Супруг НЕЏИБ, син МИРСАД и кћи ЗЕКИЈА
с породицом и унук ДИНО

(17/187207)

(11/187192)

(5/186894)
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Страну припремио Момир Пауновић
ДИ
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Вођа спортског тима

Стадо

Обртати,
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Ношња
Индијки
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Име
скијашице
Мозер Прел
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првенство
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део шаке

Сељак
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заменица
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Едвард
одмила

18. и 13.
слово азбуке

Ратарске
алатке

Интрига,
сплетка
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Грчкој

Острвље у
Карибима

Камен
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Брух

Волт
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председник
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СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

1

2

3

КРИЈЕМ А СВИ ЗНАЈУ

4

3

Каним ЈА НА ТАЈВАН,
кренућу у мају,
о томе не причам,
али сви већ знају.

2
3
4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. дуготрајан душевни поремећај
који нема органску основу (псих.), 2. оркестарски увод у оперу,
3. окретати, обртати (лат.), 4. ступити у рат.
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трговати
девизама

9

5

1

7
6

5

3

8

1

7

2

8

РА-

-СТО-

ДА

КО-

ЉУ-

-ЋИ

-ЈА

-ДОСТ

ПO-

НАД-

-ЈИ

-ШИ

МО-

-БА-

-ЋА

ЋЕ

-ВИ.

СРЕ-

-МА-

НЕ

РЕШЕЊА – Горња скандинавка: Јустинијан, праведност,
анис, амулет, алк, ратар, Дис, Авала, Волт, папила, ротирати,
крдо, капитен, Анемари, сада, тор, тирс, н, мама, Шатобријан,
сни, СП, ми, параграфи, Ед, ол, кам, Станислава, кила, в, олош,
рок, тата, команда, матичар, Лави, карантин, отирач, гора,
талир, ини, Ракас, воз, Цвитан, олај, електричар, храстовина.
Слоговни лик 4 х 4: неуроза, увертира, ротирати, заратити.
Коњићев скок: Не постоји срећа која ће моћи да надмаши
радост љубави. Стиховни анаграми: јавна тајна, каћиперка,
маестрал. Судоку: 316759482, 748623196, 259418736,
627394851, 835271649, 491586273, 184965327, 562837914,
973142568. Доња скандинавка: одабирати, Тасос, Pот, претплата, р, Нара, ал, еб, „Наполи“, Драги Мишић, „Виј“, ИИ, Брадача, ета, компот, патарен, Аса, дилерисати.

Раставни
везник

7

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете
добити једну мудру мисао Јована Дучића из књиге „Благо
цара Радована“.

Град у
Немачкој
код Улма
Лапонац

Плаћање
унапред за
књиге или
штампу

Чилеански
тенисер
(Марсело)

8

КОЊИЋЕВ СКОК

Острво у
Егејском
мору

Понос

6
4

8

Целина,
Житељи
свеукупност Апенинског
полуострва
(стр.)

5

1

2

Бирајући
издвајати

Ознака за
радијус

8
3

9

МОРСКИ ВЕТАР
Рекле су ми две девојке
да им Јадран баш не годи,
ветар који тамо дува
СМАТРАЛЕ су да им шкоди.

Слогови: ВЕР, ЗА, ЗА, НЕ, РА, РА, РА, РО, РО, ТИ, ТИ, ТИ,
ТИ,ТИ, У, У.

7
4

МНОГО СЕ КИТИ
КЋИ ПЕКАРА,
женска глава,
помодарка
јесте права.

БИВШИ
ПРВИ
ГРАЂАНИН
ПАНЧЕВА

СУДОКУ

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

1

Старојудејски
цар

Омамљен
алкохолом

Земљорадник

Изабрати

Планина у
Србији
Муслимански
свештеник

Надимак
песника
Владислава
Петковића

Иницијали
писца
Ивањија

Боја
песка

Врста
инсекта
тврдокрилца

Врста
зачина

БИО
ПРЕДСЕДНИК
У ТРИ
НАВРАТА

Други
вокал

Среда, 31. децембар 2014.
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ГОДИШЊИ ХОРОСКОП

Пише: Талида

ОВАН (21. 3 – 20. 4)

БИК (21. 4 – 20. 5)

За Овнове ће 2015. бити једна од бољих година . Много тога
ће вам ићи наруку, само је потребно да се опустите и
допустите да ствари иду својим током. Година је посебно
повољна ако желите да промените посао, поготово од марта
до јуна, кад вам предстоје добре понуде. Уколико планирате
да продајете или купујете неку
некретнину, август је најбољи месец за
то. Незапослени Овнови могу очекивати понуде за посао у иностранству
или некој страној фирми. Како год,
пословно вам је година наклоњена.
У љубави ће најбоље проћи они који су већ
у браку или стабилној вези. Могућа је принова
крајем године, посебно за припаднике треће
декаде. Слободни Овнови с пролећа могу ући у везу пуну
страсти, али и љубоморе. Нажалост, многи припадници
овог знака могу окончати свој брак или везу, а посебно
критичан период су мај и септембар.
Нећете имати већих здравствених проблема, али с
времена на време се превентивно контролишите.

За Бикове ће 2015. година бити много
напорна у пословном смислу. Ствари које
се буду догађале биће изван ваше
контроле, али немојте се предавати. Велике
промене на пословном плану почеће да се
дешавају већ од фебруара. У свему томе ће најбоље
проћи Бикови прве декаде, а највише турбуленција
претрпеће Бикови треће декаде. Лето ће бити нешто
мирнији период за вас, али већ јесен ће у ваш живот
поново унети турбуленције. Колико год то било
примамљиво, не саветује вам се узимање кредита нити
купопродаја некретнина.
Љубав је у узлазној путањи ове године и за слободне и
за заузете Бикове. Они који су у браку или дужој вези
коначно ће све поставити на своје место и остварити већу
блискост с партнером. Слободнима ће срце заробити неко
из ватрених знакова већ у мају.
Здравље ће вас служити целе године, само будите
умерени у јелу и пићу. Мање прехладе обележиће зимски
период.

РАК (22. 6 – 22. 7)

ЛАВ (23. 7 – 22. 8)

Раковима ће наредна година донети гомилу проблема, али
не очајавајте унапред. Пријатељи ће вам помоћи да из
свега изађете јачи и стабилнији. Проблеми се могу јавити
на послу, без обзира на то да ли сте на руководећем месту
или сте радник, па пазите на документе које потписујете.
Ракови у приватном бизнису ући ће крајем године у неко
партнерство, што ће им на дуже обезбедити материјалну
сигурност.
Колико год да је пословна ситуација
тешка, у љубави можете очекивати
лепе догађаје. Већ крајем
јануара поново ће бити актуелна
нека стара љубав, или нека
недовршена прича, само на вама
је да одлучите шта ћете урадити.
Ракови који су у браку имаће једну
мирну годину.
Пожељно је да чешће идете на контроле,
поготово ако вам се јаве проблеми са
отицањем ногу. Контролишите вид.

Драги Лавови, година пред вама донеће вам решење
многих проблема. У јануару се ништа битно неће догодити,
па ето прилике да седнете сами са собом и покушате да
одредите приоритете. Срљали сте неопрезно у дугове, који
сада долазе на наплату. Како сте миљеник среће, ове
године, посебно после маја, ситуација ће
почети да се поправља, па ћете крај
године дочекати растерећени.
Преко лета ћете чак моћи себи
да приуштите краћи одмор.
Љубавне заврзламе ће вас и
даље пратити. Сујета је оно што
сигурно убија љубав. Пробајте да
разговарате с партнером и
решите проблеме пре него што
све оде предалеко. Март је
идеалан месец за то. Слушајте и
шта вам се прича, за љубав је ипак потребно двоје.
Проблеми с крвотоком, повишен холестерол и много
стреса.

ВАГА (23. 9 – 22. 10)
У 2015. години морате
имати много стрпљења. Добро
планирајте сваки свој пословни
корак да не дође до непредвиђених ситуација, у којима
се не сналазите баш најбоље. Смеши вам се повољна прилика за велики
посао или пројекат средином године. Пратите конкурсе,
могуће је и да ћете наставити школовање у иностранству,
посебно Ваге које се баве неком врстом уметности или
медијима. Можда ћете напокон решити стамбено питање
куповином неке некретнине.
Вагама ће ово бити једна мирна година у љубави. Оне
које су у вези или браку проживљаваће мирне и срећне
тренутке с партнером, а слободне могу очекивати тек
понеку романсу без нечег трајнијег.
Ваш константни проблем је уринарни тракт, па се пазите
прехлада и инфекција.

ЈАРАЦ (22. 12 – 20. 1)
Ово је свакако година Јарчева, али
само на пољу финансија и
каријере. Све ће вам полазити
за руком, којег год посла да се
прихватите. Ако планирате да
почнете приватни посао,
урадите то до марта –
успећете, посебно ако је у
вези с пољопривредом, комуникацијама или неком услужном делатношћу. Контакти
са странцима су наглашени и
средином године може вам се догодити једно добро и
дуготрајно партнерство.
На љубавном плану вам предстоје праве олује. Сви
мисле да сте хладни и разумни, али ви сте један успавани
вулкан, а ова 2015. изазваће ерупцију. Први месеци
донеће у ваш живот страсну везу, много љубави, али и
љубоморе. Како је финансијска ситуација добра, љубавне
заврзламе ћете лакше пребродити.

ШКОРПИЈА (23. 10 – 21. 11)
Претрпели сте праву тортуру Сатурна – он вас је и учио и
мучио. За све што сте пропустили да урадите, добићете поново
прилику следеће године, када ће се он вратити накратко у ваш
знак. Већ у првој половини године остварићете велике
новчане приходе, склопићете многе велике послове, а и
сарадња са странцима је сигурна. Дугове које имате
исплатићете или вратити до јула. Партнерство које ћете
склопити почетком године вишеструко ће вам се исплатити.
У љубави долазите до тачке кад морате донети велике и
битне одлуке за будућност. Ако сте у браку, пред вама је
велики испит издржљивости, па ће многе
Шкорпије планирати како да из њега
изађу. Ако сте ушли у неку тајну везу,
она више неће бити тајна, па ћете
коначно моћи да се опустите и
уживате у љубави. Само ће слободне Шкорпије моћи да иду с цвета на
цвет.
Причувајте плућа и гениталне органе,
а често ћете имати проблема с грлом.

ВОДОЛИЈА (21. 1 – 18. 2)
Почетак 2015. године обележиће велики пословни успех.
Ваша жеља за променом
места становања испуниће се
крајем фебруара или почетком
марта, кад вам предстоји пословна понуда из иностранства.
Почетком априла многе Водолије ће отпочети сопствени
приватни посао и ако слушате своју интуицију,
нећете погрешити. Повољна су улагања у руднике, све
драгоцене метале, али и отварање неког центра за
рекреацију.
На пољу љубави Венера долази у ваш знак већ у првом
тромесечју 2015. године, па је могућа и љубав, или бар
страсна романса. Оне Водолије које су у вези или браку
покушаће да коначно среде своје односе с партнером.
Водолије друге декаде ће се суочити с прошлошћу.
Могуће су честе повреде екстремитета, осцилације у
телесној тежини и мала депресивност.

БЛИЗАНЦИ (21. 5 – 21. 6)
Близанци треба да искористе 2015. и коначно разреше све
имовинско-правне проблеме. Имате обичај да много тога
трпате под тепих, али, нажалост, сада све то стиже на
решавање. Ускладите породичне односе, разрешите
замршене ситуације и мање се бавите давањем савета,
било о коме да је реч. Близанци који раде у јавним
институцијама могу очекивати неке награде, признања, па
чак и проширивање послова. Крајем лета може вас
обрадовати повећа сума новца.
Љубав ће вам цветати, посебно Близанцима прве
декаде. Многи Близанци ће осетити потребу да озваниче
своју везу, а многи ће очекивати
принову у породици. Јесен вам
доноси познанство са особом из иностранства.
Чувајте дисајне органе,
посебно у пролећним месецима. Могући су болови
у доњем делу кичме и
проблеми са зглобовима.

ДЕВИЦА (23. 8 – 22. 9)
Напокон можете одахнути –
2015. је ваша година. Ако сте
незапослени, шансе за посао су
велике већ у првој половини године.
Ако радите, сигурно ћете добити
унапређење и избити у први
план. Многе Девице ће добити
позив из иностранства за неки
бољи посао. Било би добро да га
прихватите јер вам се пружа
могућност да уз то доживите и лепу
љубавну романсу.
Односи у породици, с децом, родитељима
и партнером биће хармонични, али Девице
које су прошле године решиле да рашчисте свој партнерски
однос треба да остану чврсте у тој одлуци. Некад је
најбоље почети из почетка.
Крвни притисак вам је велики проблем. Честе главобоље
и несаница.

СТРЕЛАЦ (22. 11 – 21. 12)
Сатурн је већ ушао у ваш знак и
донеће вам велике задатке за
решавање.
Већ
почетком
године чекају вас турбуленције
на свим пољима, а највише ће
то осетити Стрелци прве
декаде. Послови ће ићи својим
током, бар у првој половини године, тако да нећете осетити
већу финансијску кризу. Будите опрезни у преговорима и
при склапању послова с новим пословним партнерима.
Играјте на сигурно.
У љубави ће настати прави хаос за многе рођене у овом
знаку. Преиспитиваћете своје ставове и жеље и некако
ћете партнера гледати другим очима. Ако је веза стабилна,
има великих шанси да опстане, али ако сте већ упали у
кризу, велике су могућности да се све оконча. Пазите шта
и коме причате, јер много тога може бити погрешно
протумачено.
Нећете имати великих здравствених проблема, али током
целе године ћете се осећати уморно.

РИБЕ (19. 2 – 20. 3)
У наредној години коначно ћете почети да размишљате о
себи и својим потребама. На велико изненађење околине,
озбиљније ћете се позабавити својим пословним животом.
Уколико радите, отворено ћете тражити повишицу или
промену радног места. Рибе које су без посла треба да се
окрену приватном бизнису, тако да у мају могу очекивати
да се тај посао развије и почне да доноси сталне приходе.
Рашчистите све имовинско-правне послове који вам дуго
висе над главом.
У љубави ће најбоље проћи Рибе које су у браку, јер
интензивно размишљају о проширењу
породице, а можда и о промени
животне средине. Слободне
Рибе тек на јесен могу срести
особу свог живота, а у јулу,
ако желе, могу проживети
страсну романсу.
Здравље вам је на завидном
нивоу, али водите рачуна о
телесној тежини.
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Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили близанце - сина и ћерку
27. децембра: Јована Алексу и Миу Николију – Наташа и Александар Јанкулов

Обуците своје најбоље одело,

Полако слажете коцкице и све

ставите осмех на лице и крените
у нову годину као да идете у кућу
старог пријатеља. Новац је нешто
што ће вас ограничавати, али не
дајте да вас заустави.

постављате на своје место. Љубавна чаролија вас и даље држи
и препустите јој се. Одмарајте се
више и појачајте унос витамина
будући да вам је организам исцрпљен.

Добили сина
29. новембра: Михајла – Верица и Павел Хусар; 16. децембра: Андреја – Санела и
Кристијан Бањаш, Ђурђа – Драган Мојин Пешић и Гордан Пешић; 17. децембра: Михала – Анетка и Мишо Котваш, Луку – Ивана и Драган Бубњевић, Матију – Јована и
Лука Ајкало; 19. децембра: Јанка – Драгана Стефановски и Игор Вејачески, Уроша –
Јованак Шукер Василчин и Иван Василчин, Николу – Биљана и Велибор Јанковић.

ВЕНЧАНИ
25. децембра: Биљана Танасковић и Бранислав Радосављев, Светлана Николовски
и Александар Михајловски, Кристина Тоневски и Дарко Насковски, Јасмина Квргић и
Срђан Тодић, Марија Кораћ и Ненад Радић; 27. децембра: Марина Крковић и Симо
Козлина, Магдалена Геце и Бранко Ристановић, Снежана Пауновић и Гојко Кешин, Тамара Шушњар и Зоран Варга; 28. децембра: Драгана Видојевић и Горан Мађаров.

УМРЛИ
20. децембра: Станоје Јовановић – 1950, Горица Мицковска – 1938, Русинка Стојсављевић – 1941, Петар Живковић – 1941, Вера Стјепановић – 1936, Ана Пењов –
1933; 21. децембра: Десанка Фајхт – 1834; 22. децембра: Адам Лупу – 1939, Стојан Петров – 1950, Живка Илић – 1950, Смиљана Веснић – 1957, Борислав Недељковић – 1939; 23. децембра: Раде Бабић – 1941, Реза Гагес – 1928, Милица Манџо – 1928; 24. децембра: Надежда Димитрић – 1921, Мирко Ловрић – 1953, Драгослав Трипковић – 1932, – 1932, Зоран Манић – 1958, Јелена Биљанић – 1922,
Бранко Јовановић – 1947, Ружица Гверо – 1963; 25. децембра: Милица Вишнић –
1931, Јанко Лакичевић; 26. децембра: Славојка Марић – 1933, Стојадин Ђорђевић
– 1950, Љубинка Паунов – 1926; 27. децембра: Десанка Кривокућа – 1925, Катарина Драганов – 1937, Вукосава Курјачки – 1940, Владо Вранић – 1960, Атанас
Стојковски – 1934, Драгољуб Арамбашић – 1941, Драгутин Спасић – 1937; 28. децембра: Милан Косановић – 1929, Естер Пуркар – 1927, Данајило Каранфиловски
– 1934, Митра Станишић – 1933, Наталија Цветановић – 1934, Миливоје Кузманов
– 1957; 29. децембра: Предраг Делић – 1979.

О

Р

Дат је попис речи од којих је састављена ова укрштеница. Ваш
је задатак да наведене речи правилно уклопите у приложени
лик. Да би вам олакшали задатак, у лик смо већ уписали реч
ДИОР.
АВИ, АНЕСТЕТИЧАР, АНОНСЕ, АРЕТИНО, АТАРИ, ВИ, ЕКСПЕРТ, ЕРЕ, ЕС, ЗЕЧЕ, ИК, ИП, ИСТИ, КЕНТ, ЛЕД, ЛИЗИП,
ЛС, НЕОЛИТ, НН, ОДИСТА, ОДРИ, ПРОПОВЕДНИК, РИСТ,
РОДА, РОСТАН, САРИ, СИЛИРАН, СПЛАВАР, ТЕН

АНАГРАМ
ПАНЧЕВАЧКА ГЛУМИЦА

МАНИЈАЧКИ СВЕСНА

1

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Имаћете мањих здравствених

Удахните дубоко, опустите се,

проблема, али то вам неће покварити новогодишње празнике.
Организујте прославу у кућној атмосфери и не дозволите да вам
ситне чарке покваре расположење.

дозволите да мир уђе у ваше срце. Пред вама је једна незаборавна седмица и то је само увод
у диван период који вам предстоји. Потпуна стабилизација.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Вама ће се догађати невероват-

Све наговештава да ћете срести

не ствари: док сви славе, вама
ће се указати сјајна пословна понуда коју нећете моћи да одбијете. Не размишљајте много, пакујте кофере и крените у нови живот.

особу која ће вам донети велике
промене у животу, како пословне, тако и емотивне. Пажљиво
бирајте речи и водите рачуна о
томе коме шта говорите. Будите
тајанствени.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пред вама је седмица која ће

Многим Јарчевима лупају сто-

бити испуњена узбудљивим догађајима. Могуће је да ћете се упустити у једну страсну авантуру
која ће прерасти у озбиљну и дугу везу.

тине бубњева у глави. Многи ће
се заљубити и велике су шансе
да то буде љубав њиховог живота. Не пркосите и не блокирајте
судбину, пустите да она ради за
вас.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Успех, новац, каријера... Све то

Особа коју дуго знате полако

једног дана прође. Звучи ли вам
познато? Опустите се и препустите животу да вас мало понесе.
Све долази на своје место, не
опирите се.

окупира ваше мисли. Доживели
сте незаборавне тренутке с њом,
а сада пробајте да сложите све
коцкице и да је дефинитивно
освојите.
РИБЕ

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Помало сте конфузни у својим

Своје незадовољство више не

настојањима да све доведете до
перфекције. Опустите се, није
време за радикалне потезе у животу нити за доношење великих
одлука.

можете да кријете. Направили
сте неколико погрешних потеза,
али све се да исправити. Пустите прошлост да мирно спава,
гледајте само напред.

СУДОКУ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

ИСПУЊАЉКА
Слогови: ВА, ВИ, ВИ, ГРАД, ГРАМ,
ДИ, ЈА, МЕТ, МО, НО, НО, РА, РАЗ,
СКОП, ТАК, ТРО.
ВОДОРАВНО: 1. апарат за пројектовање слика на платно, 2. пиротехничка егзибиција, 3. хрватско летовалиште у Истри, 4. стилизована почетна
слова имена и презимена, 5. прогрес,
напредак.
Ако сте испуњаљку исправно решили, слова на пољима обележеним
кружићима даће вам име и презиме дугогодишњег кошаркаша КК „Тамиш” (на слици).

Бик

ВОДОРАВНО: 1. наука о саставу и процесима везаним за унутрашњост и спољашност Земље, 2. ниједна особа – мило, 3. главни град Перуа – јединица силеу систему ЦГС, 4. јавна збирка
слика (стр.), 5. преурањен – уносити храну у организам, 6.
комад, парче – пасмина, сорта, 7. покретач воза.
УСПРАВНО: 1. основни носиоци наследних особина – италијански драмски писац (Луиђи), 2. околни предео – орган чула вида,
3. ауто-ознака за Лозницу – било које – симбол молибдена, 4.
надимак глумца Драгомира Бојанића – проверити, испитати, 5.
житељка града у Поморављу – највећа притока Дунава.
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РЕШЕЊА – Мозаик укрштеница: сари, анонсе, проповедник, лед,
Диор, лс, атари, Лизип, ви, исти, Ере, анестетичар, Ростан, Кент. Анаграм: Јасмина Вечански. Укрштени слогови: геологија, нико, драго,
Лима, дин, пинакотека, ран, јести, део, раса, локомотива. Судоку:
596172384, 728345196, 431968275, 683517429, 245639817, 179824563,
814756932, 357291648, 962483751. Испуњаљка: дијаскоп, ватромет,
Новиград, монограм, развитак (коначно решење: ДАВОР ПЕРАК).

И

(23. 9 – 22. 10)

16. децембра: Николину – Тања и Голуб Димовић; 17. децембра: Јовану – Зорица и Горан Јанић; 18. децембра: Невену – Светлана Мицић и Слађан Станисављев;
19. децембра: Николину – Александра и Зоран Бокшан; 20. децембра: Николину
– Савета Јовановић и Дарко Ереш; 22. децембра: Лану – Јасмина и Дејан Адамов.

Припрема: Момир Пауновић

Д

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

МОЗАИК-УКРШТЕНИЦА

Ован

Среда, 31. септембар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖА
ЈУБИЛЕЈ ПОСЛАСТИЧАРНИЦЕ „ГОЛУБ”

ТРАДИЦИЈА СЛАТКИХ ЗАЛОГАЈА
Радионица за израду домаћих
торти, ситних колача, десерта, капкејкова и пралина „Голуб” већ 25 година Панчевцима свакодневно слади живот.
У свом слатком асортиману
има чак 100 врста колача и
115 врста торти. Посебан понос посластичарнице су пралине направљене од белгијске
чоколаде, које се пакују у ексклузивне кутије и служе као
згодан поклон за празнике.
Без обзира на кризу, „Голуб”
је успео да очува квалитет, а и
даље је јединствен по томе
што десерте прави од најфинијих материјала.
– Пре 25 година определили
смо се за то да правимо домаће торте, са сушеним корама
од беланаца, филовима од жуманаца куваним на пари, а
користимо и праве орахе и
лешнике. Адитива и конзерванаса у нашим посластицама
нема. Наше највеће достигнуће је врхунски квалитет, који
смо током свих ових година
побољшавали. Познати смо
по томе што правимо младине торте по жељи и читаве бајке од ручно прављених јестивих фигурица са укусом бадема – истиче Бранислав Рамјанц, власник посластичарнице „Голуб”.

својеврстан излог слатких
уметничких дела. Инструктор
ће бити власница и декоратер
„Голуба” Љиљана Рамјанц,
која је у Америци завршила
престижну „Вилтон школу” за
декорацију.
И. Предић

Он каже да је циљ тима посластичарнице и даље задовољан купац. Клијенти су задовољни јер им запослени у радионици за израду торти и колача могу испунити сваку же-

ТОРТА ОД 150 КИЛОГРАМА
За 25 година, колико постоји, посластичарница „Голуб” је
направила 70.000 торти. Највећа је имала 42 спрата и била је тешка 150 килограма, а рекорд у висини држи торта
од 2,5 метара.

ПОПУСТИ ЗА
РОЂЕНДАН
љу. Ове године прави хит су
биле младине торте с детаљима од кристала.
Власник „Голуба” каже да
ће у наредном периоду под
њиховим окриљем бити отворена прва школа за украшавање торти и њихову декорацију, а посластичарница ће бити

Поводом 25 година рада,
како истиче Бранислав Рамјанц, „Голуб” ће од следеће године своје верне
купце обрадовати трајним
картицама с попустом од
десет одсто.

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева
Драге читатељке и читаоци, „Панчевац” без просторног и временског ограничеје у сарадњи са спонзорима ове рубрике, ња и у свему према својим потребама”.
Све то пошаљите на адресу recepti@фирмом „TorteCo” и посластичарницом
pancevac-online.rs или поштом на
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
адресу „Панчевца”: Трг краља
торте Панчева”, који ће трајати
Петра I број 11, с назнадо краја маја следеће годиком: „Избор најлепше
не. Сваког месеца најуторте Панчева”.
спешније учеснике очеПобедник за
Уколико
објавимо
кују вредне награде у
јануар освојиће
ваш рецепт и фотовиду професионалног
Ц
Д
з
а
у
к
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а
ш
а
в
а
њ
е
т
о
р
т
и
графију, то значи да
посластичарског алата
и модле за фондан и
сте ушли у ужи избор
и материјала, а посебно
чоколаду
за победника месеца и
атрактивни
поклони
да имате шансу да освоприпашће победницима
јите вредан поклон. Најбона крају читавог избора.
љи аутор торте за јануар, кога
Пошаљите нам рецепт и оригиналну фотографију торте коју сте са- ће одабрати професионални декоратеми направили и декорисали. Приложи- ри из посластичарнице „Голуб”, освојите своје податке – име и презиме, адре- ће ЦД за украшавање торти и модле за
су и број телефона, као и следећу пот- фондан и чоколаду.
На крају читавог избора између победписану изјаву:
„Изјављујем да прихватам пропозици- ника сваког месеца одабраћемо троје
је ’Избора најлепше торте Панчева’. Из- најбољих, којима ће припасти следеће
јављујем и да сам једини аутор / једина награде:
3. место – сет за декорисање са дугоауторка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам трајном дресир кесом од импрегнирада текст рецепта и фотографију јела ног платна са шеест металних наставака,
2. место – алат за израду јестивих
имате право да користите и објављујете
цветова и букета с књигом у
пуном колору
која
садржи
упутства за израду и
1. место –
комплет целокупног алата за
украшавање
торти и израду
декорација за
торте, који садржи 177 делова.
Ове заиста
вредне поклоне
о којима сваки
талентовани посластичар сања
обезбедио
је
„TorteCo Shop”.

НАЈБОЉА ОВЕ НЕДЕЉЕ
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове
недеље послала нам је Зорица Јанков из Долова. Зорице, честитамо!

ДУШКО ДУГОУШКО
Кора: Осам жуманаца умутити са 200
грама шећера. Додати три кашике какаоа, шест кашика брашна и три кашике млевеног кекса, затим пола кесице прашка за пециво, две кашике
уља и снег од осам беланаца. Измешати кашиком.
Испећи кору и поделити је на два
дела, да би се добиле две коре.
Фил: Седам децилитара слатке павлаке угрејати до врења и умешати 200 г
чоколаде, пола маргарина и 150 г шећера.
Редослед: кора – фил – ред крем бананица – фил – кора.
Целу торту премазати филом.

ПОБЕДНИК ЗА ДЕЦЕМБАР
Стручни жири сачињен од искусних декоратера запослених у посластичарници „Голуб” одлучио је да
за најбољег декоратера у децембру прогласи КАТАРИНУ ЈОВАНОВИЋ. Она је освојила алат и књигу са
упутствима за израду цвећа и букета од фондана, а
пласирала се и у конкуренцију за једну од три главне награде које ће бити додељене на крају читавог
конкурса. Катарина може преузети поклоне радним
данима између 7 и 15 сати у продавници „TorteCo” у
Улици Жарка Зрењанина 36.

42

СПОРТ

Најуспешнији тренер Иван Петковић
Зоран Наунковић најбољи спортски радник

Среда, 31. децембар 2014.
sport@pancevac-online.rs

СПОРТСКИ САВЕЗ ПАНЧЕВА ОРГАНИЗОВАО ТРАДИЦИОНАЛНУ

У ЗНАКУ ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВ, ДАВОРА

Ј

една од најлепших манифестација у нашем
граду – „Избор спортисте године”, коју традиционално организује Спортски
савез Панчева, одржана је 26.
децембра у ресторану „Санта
Лучија”. У лепом амбијенту,
велики број гостију, међу којима нису били само спортисти, дочекао је Дарко Јовичић, први човек Спортског савеза нашега града.
– Панчево је било и остало
град спорта. За нама је тешка,
али и успешна година. Спортски терен је одувек био место
где се види ко је какав човек,
коме је више стало до фер
борбе и победе, наравно. Нажалост, то у осталим областима живoтa ниje случaj. Спoртскa пoрoдицa Пaнчeвa je
примeр кaкo трeбa дa се
функциoнишe у друштвeнoм
рaду. Поносан сам и привилегован што сам на челу Спортског савеза. Спoртисти сe
мeђусoбнo пoштуjу и уважавају, проблеме решавају конструктивним разговорима,
никако насиљем. Ми спортисти побеђујемо вештином, а
не силом. Зато ћемо и успети
– емотивним и надахнутим
говором Дaркo Joвичић је
отворио ову манифестацију.
Све почиње из школске клупе
Присутнима се потом обратио
и Александар Фаркаш, члан
Градског већа задужен за
спорт, а потом је, већ по традицији, проглашење лауреата
почело од школског спорта.
Тако је титулу најсвестраније ученице у години на измаку понела Андреа Стојадинов из ОШ „Васа Живковић”.
Ова ученица осмог разреда се,
поред одличног успеха, истакла и на џудо-борилиштима,
а актуелна је првакиња Балкана и стандардна репрезентативка Србије у својој категорији. У регионалној Евролиги
у 2014. години ниједном није
поражена!
За најсвестранијег ученика је
проглашен Милан Гајић из
Гимназије „Урош Предић”.
Овај талентовани спортиста
је током школовања имао
сјајне резултате и у атлетици
и стоном тенису, али је највише постигао у – фудбалу. Сада је члан првог тима ОФК
Београда и државни репрезентативац.
На
Европском првенству у
Мађарској ове године
његова селекција је
освојила треће место и изборила
пласман за светски шампионат
који ће
б и т и
одр-

жан наредне године на Новом Зеланду.
У конкуренцији школа које
су највише допринеле афирмацији спорта, признање је
заслужила Медицинска школа „Стевица Јовановић”, док
је за педагога године изабран
Драган Јовановић, професор
физичког васпитања у ОШ
„Мирослав Антић Мика”. Он
је ове године на „Спартакијади” у Бугарској предводио две
екипе, одбојкашку и фудбал-

ску, а са одбојкашицама је
освојио сребрно одличје. Десетак година сарађује и с клубом за децу с посебним потребама Кликер, где такође постиже запажене резултате.
Драгана Крстић, прва дама ОШ „Мирослав Антић
Мика”, заслужила је
признање за
директора

који је највише допринео
афирмацији школског спорта. Под њеним руководством
ученици те школе су освојили
272 медаље, а прошле године
је „Микина” била најбоља у
земљи по спортским резултатима.
Специјалне награде
и јубиларци
Током 2014. године неколико
панчевачких клубова прославило је јубилеје. Спортски савез их није заборавио, па су
пригодне плакете добили: ФК
Младост из Омољице (90 година постојања), СТК Панчево (80 година), ФК Младост
из Војловице (70 година), РК
Јединство из Качарева (60 го-

дина), ДТВ „Партизан” (60 година) и ТК Тамиш (20 година
постојања).
Специјална признања је заслужило неколико наших суграђана који су својим залагањем обележили лето на измаку. Међу њима је и Зоран
Рајачић, први човек „Српске
Спарте” и један од најзаслужнијих за то што је баш у
Панчеву одржан велики борилачки спектакл „Словенска битка”, на којој је специјалан гост био и Федор Јемељаненко, легендарни ММА
шампион. Захваљујући Рајачићу у нашем граду се поново плива за часни бојављен-

ски крст, а „Српска Спарта”
се истакла и организовањем
трибина против наркоманије, многобројним хуманим
акцијама, као и храброшћу
приликом спасавања угрожених и одбраном градова од
набујалих река током мајских поплава.
Један од најбољих промотера Панчева на планети у 2014.
години свакако је био Душан
Борковић. Најбољи аутомобилиста кога је Србија икад
имала освојио је друго место
на трци Светског шампионата
туринг аутомобила у Јапану и
тако досегао неслућене висине. Притом никад није заборавио свој град.
Сада већ прошлу годину свакако је обележила и Ања Цревар, фантастична пливачица
Динама. Та девојчица је обарала националне рекорде као од
шале, а у групи кадеткиња јед-

од најбољих рагбиста које је
наша земља имала недавно је
у Загребу још једном наступио у дресу с националним
грбом. Громогласан аплауз се
проломио салом када је Златко Живковић позвао Владимира Стојсављевића и Лазара

на је од најбољих на Старом
континенту. Од Ање Цревар
најбоље тек треба очекивати.
Њен циљ су Олимпијске игре у
Рио де Жанеиру 2016. године.
Специјално признање за
промовисање вредности у
области спорта отишло је и у
руке Андрије Парчетића. Популарни Рођени је активан и у
осмој деценији живота. Један

Филиповића да дођу по своја
признања. Чланови Триатлон
клуба Тамиш су на Светском
првенству у Канади освојили
бронзану медаљу у конкуренцији слабовидих такмичара, а
још један члан тог спортског
колектива заслужио је признање – Владимир Савић, један од најбољих европских
триатлонаца, који је име свог

клуба и града поносно проносио у најекстремнијем спортском изазову – „Ајронмен
триатлону”.
Шампион Србије у рафтингу – Клуб екстремних спортова Вир из нашега града такође
је добио више него заслужено
признање. Посада у саставу:
Миковић, Петровић и браћа
Барашевић постигла је сјајне
резултате и у европској конкуренцији, а током године посебно су се истакли у оној најважнијој дисциплини – хуманости. Ови неустрашиви момци су постали хероји нашега
града, па и целе земље, када
су током мајских поплава у
Обреновцу спасавали угрожене. Стизали су тамо где нису
могле ни специјално обучене
јединице. Свака част!
Спортска будућност
Жири који је одлучивао о лауреатима ове године није
имао никакву дилему када је
разматрао коме доделити
признање под називом „Наши
млади таленти”. Њега је, без
премца, у 2014. години заслужио талентовани и свестрани
Марко Милановић. Овај седмогодишњи дечак је остварио
резултате за дивљење, како у
шаху, тако и у стоном тенису.
У игри на 64 црно-бела поља већ је постао другокатегорник, што је до сада незабележен успех на нашим просторима, а феноменалан је и за
зеленим столом за пингпонг.
Марко и у стоном тенису редовно побеђује много старије
играче од себе. Браво!
Најперспективнија спортисткиња у Панчеву је Јелена
Новаковић. Ова млада атлетичарка Динама je ове године
постала шампионка Србије у
кадетској конкуренцији, а својим феноменалним наступима
умногоме је допринела да њен
клуб опет буде међу најуспешнијима у земљи. У конкуренцији дечака ласкаво признање
„најперспективнији” заслужио
је Иван Стојановић, члан ККК-а
Панчево. Иван је постао кадет-
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МАНИФЕСТАЦИЈУ „ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ”

ПЕРАКА И АТЛЕТСКОГ КЛУБА ДИНАМО
ски првак Србије на мирним
водама у трци на 500 метара, а сјајне резултате је
остварио и на
европским такмичењима, на
којима се такође окитио
трофејима.
Он је у 2014.
години био
најперспективнији спортиста Панчева, али никога
не би требало да
изненади ако за
неколико сезона буде
номинован и за најбољег
спортисту нашега града.
Посебне захвалнице за допринос развоју спорта у Панчеву добили су и РТВ Панчево, портал „Полувреме” и
лист „Панчевац”.
По њима ће се 2014. памтити
У конкуренцији ветерана признање је добио Дејан Дубајић,
тенисер Динама. Иако је овим
спортом почео да се бави тек
са двадесет година, Дејан је толико добар у белом спорту да
је сада међу 25 најбољих на
светској листи играча старијих
од 40 година. У Србији нема
премца, па осваја готово све
турнире на којима учествује.
Од када је у клуб дошао Зоран Наунковић, ФК Железничар зна само за успехе. Попу-

ларна „дизелка” је за само две
сезоне прескочила два ранга,
па се сада надмеће у Војвођанској лиги група „Банат”,
где је јесењи део сезоне завршила на другом месту, с добрим изгледима да се пласира
и у Српску лигу. Због тога је
Зоран Наунковић проглашен
за најбољег спортског радника у Панчеву.
– Почаствован сам наградом, али је не схватам
прeвишe личнo, jeр je дeлим
сa свojим сaрaдницимa из
Жeлeзничaра и с људимa из
Фудбaлскoг сaвeзa Панчева, с
кojимa сам имaо oдличну
сaрaдњу тoком гoдинe – рекао
је Нaункoвић.
Рукометашице Панчева су
први део шампионата у Првој
лиги „Север” окончале импо-

зантним скором: једанаест
утакмица – једанаест
победа. У мају ове
године пласман
у виши ранг
измакао им
је за један
гол (!), па
нема никакве дилеме да је
Ж Р К
Панчево
прави понос
свог
града. Одличних резултата не би било
без играчица, али ни
без стратега који их предводи.
Зато је за најбољег тренера
Панчева у 2014. години изабран Иван Петковић, некадашњи сјајни голман Динама,
који има много заслуга за ренесансу женског рукомета у
нашем граду.
– Захваљујем свима који су
гласали за мене. Као младом
тренеру ово ми много значи, а
посебно ми је драго што је
прeпoзнaт дoбaр рaд цeлoг клубa и мojих игрaчицa. Ово је
вeлики успeх зa мeнe, aли
уjeднo и oдгoвoрнoст, jeр
мoрaм дaљe дa сe eдукуjeм и
усaвршaвaм кao трeнeр – рекао
је Пeткoвић.

Како су лауреати излазила
по своја заслужена признања,
тако је и атмосфера у „Санта
Лучији” постајала све опуштенија. За крај су остављене
оне највредније награде, признања клубу и појединцима у
сениорским категоријама –
најбољим спортистима нашега града.
Први пут у скоро седамдесет година дугој историји
Атлетски клуб Динамо је постао шампион државе у кросу.
На стази у Лесковцу, у конкуренцији Црвене звезде, Партизана, Војводине и осталих
атлетских великана, Панчевци су били најуспешнији.
Иако вежбају у прилично
тешким условима, чланови
тог спортског колектива су у
2014. години просто бриљирали широм Србије и Европе.
Освојили су велики број медаља на свим митинзима на
којима су учествовали, а с по-

кола. Уз све то ова сјајна девојка успела је да стигне и
до факултетске дипломе. Јеца је прави пример тога како се бори за боје
свог клуба, па је
заслужено освојила признање
намењено
најбољој
спортисткињи Панчева.
–
Приjaтнo сaм изнeнaђeнa.
Нисaм oчeкивaлa oву нaгрaду, па бих хтела

носом су носили и мајице с
државним грбом.
Млади, а већ легенде
Најбоља спортисткиња Панчева у години којој бројимо последње сате је Јелена Петров,
одбојкашица Динама. Јеца је
игром преко мреже почела да
се бави већ са десет година, у
ЖОК-у Динамо је прошла све
млађе селекције, а у сезони
2007/2008. са својом јуниорском екипом освојила је треће
место у држави. Убрзо је по-

стала незаменљиви „шраф” сениорског тима Динама, па већ
шесту сезону игра у најелитнијем српском надметању. У овогодишњем издању Суперлиге,
током првог дела шампионата,
Јелена Петров је чак четири
пута била и у идеалној постави

да захвалим свима који су били у жирију и гласали за мене. Пoручуjeм неким новим
клинцима да је лeпo бaвити сe
спoртoм, да истрају у својим
намерама, а свим суграђанима желим свe нajбoљe у 2015.
гoдини – рекла је Jeлeнa
Пeтрoв.
И ако ЖОК Динамо има Јецу, онда Кошаркашки клуб Тамиш има своју легенду – Давора Перака. Он је капитен тима
из нашега града, човек са актуелним рекордом по дужини
година проведених у једном
клубу. Давор је Тамишу веран
пуних једанаест сезона, али и
даље игра одличну кошарку.
Најчешће је прва опасност за
противнички тим, а ужива ве-

лики углед у Кошаркашкој лиги Србије. Давор Перак и ове
сезоне одлично предводи свој
Тамиш, који је тренутно на четвртом месту у КСЛ-у, а не
треба заборавити да се с те позиције иде у Суперлигу. Давор
Перак – најбољи спортиста
Панчева у 2014. години.
– Moрaм признaти дa нисaм
oчeкивao oву нaгрaду. Oвo je вeликo признaњe, нa кoje сaм вeoмa пoнoсaн. Jeдaнaeст гoдинa
сaм члaн КК-а Taмиш и нaдaм сe
дa у нajбoљeм свeтлу прeдстaвљaм свој град. Зaхвaлиo бих свимa нa oвoj нaгрaди и искoристиo
бих прилику дa пoжeлим свимa
срeћнe нoвoгoдишњe и бoжићнe
прaзникe – истакао је Дaвoр.
Иако је за нама једна тешка година, панчевачки
спортисти су још једном били на висини задатка. Они
су били прави панчевачки
амбасадори, па им треба
још једном захвалити на
свему што су учинили у
2014. години. Сви они којима је признање овог пута измакло нека наставе да вредно
тренирају, а Спортски савез ће пратити њихов
рад. Можда
ће већ догодине и
они бити
међу лауреатима.

Текст:
А. Живковић
Фото:
Н. Стоилковић
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ЧАРОЛИЈА ПИЈАЧНИХ БИРЦУЗА

КАФАНИЦЕ КОЈЕ ГРЕЈУ ДУШЕ
Мало ко се неће сложити да једну средину настањену људима најбоље не
осликавају пијаце. Ту се, зарад набавке свежег воћа, поврћа и других потрепштина, окупљају најшири друштвени слојеви – од просјака и беспосличара до интелектуалне елите и „сурових” бизнисмена. Али, у ствари,
многима од њих важнији ритуал је да
се, након приче и ценкања с продавцима на тезгама, случајно (или намерно) нађу са старим пријатељима уз понеку „капљицу” разговора.
И ништа слађе него од последица јутарње јурњаве по пијаци предахнути у
некој од бројних кафаница, од којих
већина има тек неколико квадрата.
Е, у томе се можда крије њихова највећа драж...
На панчевачкој Зеленој пијаци егзистира непојмљивих тридесет седам
пријављених угоститељских објеката,
а само у једној ламели има их једанаест! Већина их ради од праскозорја па
све док пијаца „шљака”. Невероватно
је и то у каквим су све просторима
отворене – од „ћумеза” са свега неколико квадрата у које, дословце, стане
петоро-шесторо људи, до оних сасвим
пристојних габарита. Ипак, заједничко за све њих је да носе тај умирујући
печат спонтаности и летаргичности
пијачарске атмосфере.

Стога не треба да чуди што многи
мужеви, натоварени цегерима и кесама, тамо навраћају на предах уз по једну. Али често за њом дођу и друга, трећа... Међутим, како се приближава време ручка, све је гласније зврцкање тих
мобилних „проклетиња” и весело друштванце лагано почиње да се осипа...
Логичан почетак обиласка неких од
тих кафаница јесте локал „Старт”, сачињен од шанкића и неколико столица сабијених у шест квадрата. С појавом екипе „Панчевца” расположена
екипица је у исти мах кренула с неизбежним пошалицама, а као разлоге за
долазак овамо набројали су друштво,
конобарицу и газду. Убрзо је пала и тура за новинаре, и то на инсистирање
газда Саве, једног од доајена овдашњег
пијачарског боемисања. У редовне госте тог бифеа спадају и Власта, Паја,
Јоца, Ненси... Зна се ко шта пије и, по-

Чак су и авиони поздравили
ово друштво – „Чоби”

ред класичних пића, нађе
се и неко ко „троши” мастику и, чак, отмени „џек
денијелс”.
„Монако” постоји седам
година, пространији је од
већине локала и по томе
мало испада из наведеног
клишеа. Прекаљени угоститељ Миша Кременовић
беспрекорно води шанк, са
чије друге стране често седе Жућа и Ђера и уживају Боемски доајени пијаце
уз „жуту осу” из бањалучког села Пискавице. Навобрату Чобију, каже да му окосницу годе да се овде редовно догађају спонта- стију чине пилот Влада, Сава, Вуја,
не журке за незаборав, а једна таква, с Француз, Кузе, Гаша, Кљаја, као и врпевањем, играњем и још понечим, од- хунски кулинари – Гавра, Брана, Кеиграла се баш недавно... Преко пута је ле... Због тога се тамо често крчка укулокал „Пештерац”, што је уједно и пре- сна шпеција у котлићу, а неретко штизиме власника Митра. Затекли смо га мунг „дорађују” трубачи, гитариста
са стандардним гостима – Божом, Вој- Тођа или легендарни добошар Мауканом, Векићем... Неко пије пиво, не- Мау. Интересантно је и то да су недавко вињак или, што рече један од њих, но, пре „чувене” војне параде, авиони
оно „на шта је тиква навикла”, а поне- прелетели локал како би поздравили
кад се све то „подмаже” коњском коба- друштво.
сицом или шварглом.
Након „Боемске приче” и симпатичКоста Радић, власник кафане на ног бирцуза у облику чамца – „Код
ободу пијаце у Змај Јовиној улици, ко- Пролета”, екипа „Панчевца” је завршија носи назив по његовом покојном ла несвакидашњу турнеју у најдуговеч-

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Тешка артиљерија
Последњих дана ове 2014. године Панчево је у рату.
И то са снегом, ледом и самим собом.
У битку је прва ушла тешка артиљерија, која се храбро суочила с белим непријатељем.
У овој бескомпромисној борби засад немамо људске губитке.
А материјалних ће ипак да буде.

Борбена возила
После прве артиљеријске припреме, у борбу су уведена и лакша
оклопна возила.
Њихов задатак је био да уклоне фортификационе препреке, изврше разминирање леда и припреме терен за наступање пешадије.
Судећи по извештајима с ратишта, ноћна дејства су била успешна.
Ако нигде другде оно бар у центру града.

Спонтане журке за незаборав – „Монако”
нијој кафани – „Љубишња”. У њој је тог
дана слављена ни мање ни више него
трећа деценија постојања породичног
бизниса који је започео отац власника
Гаше Лазаревића. Ламперије, „заштитни знак” фирме од самог настанка, свашта су „преживеле” – од гуслања до
људских громада какав је Паја Вујисић.
Уз легендарни „Кордун”, то је једини
објекат у граду који није мењао власника (изузев са оца на сина). Поводом
вредног јубилеја млади газда је верне
госте и пријатеље изненадио срнећим
гулашем, а међу званицама су били и
Фута, који у локал долази од оснивања,
као и Микша, Гаги, Боба, Мане, Пеђа...
И тако, реч по реч, кафаница по кафаница и – пуна душа...

Три деценије прошло као трен – „Љубишња”

Ј. Филиповић

Пешадија
Коначно, у битку је уведена и пешадија.
Воде се тешке уличне борбе, свим средствима и за сваку раскрсницу, сваку кућу и сваку пешачку стазу.
А наше јединице имају проблеме само због лоше попуне људством.
То јест, тамо где су трећепозивци, напуштени објекти и лезилебовићи.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Сања
Воденичар,
тренира тенис:

Гордана
Попратина,
воли музику:

– Одмараћу се од новогодишње журке. Сигурна сам да ће бити
феноменално, а субота и недеља су као
поручене да се страсти мало смире.

– За викенд путујем у
Босну, у место Ћелебићи. Идем тамо с
друштвом и надам се
добром проводу. Само
да нас време послужи.

Дуња Воденичар,
ученица:
– Волим да плешем, па
ће ми викенд добро доћи
да покажем своје умеће
и на леду током клизања. То ће ми бити централна забава наредних
дана, а препоручујем је и
осталим суграђанима.

П.С.
Биће ‘ладно ових дана...
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