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Расправа
о „Оази среће”

Енергично, самоуверено,
грациозно
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цена 40 динара
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ПОКРЕТ

Економија
Нема већих
промена за
грађане
» страна 6

Просвета/екологија
За безбедност деце,
сви заједно!
» страна 7

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Хроника
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Село
За чистије
и здравије место

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
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ДВА САТА ЗА 39 ТАЧАКА
Усвојен четврти ребаланс
буџета
Опозиција тражила да се
расправља о „Беовозу” и
одношењу смећа у Долову
Одборници опозиције обележили су
седницу Скупштине града одржану
29. новембра, али само приликом
утврђивања дневног реда, а касније
готово да се нису јављали за реч. Ни
представници власти нису били ништа речитији, а чули су се само приликом образлагања прве тачке дневног реда – ребаланса буџета.
Опозиција је тако на почетку седнице тражила да се расправља и о
одношењу смећа у Долову, реду вожње „Беовоза”, кодексу одборника,
али и о укидању републичке накнаде
за одводњавање, као и наплате паркирања до 45 минута, а захтевала је
и да се петицијом, поред жена, и мушкарци заштите од породичног насиља, да би се на крају чуо и предлог
да се седница одложи.
Нови ред вожње „Беовоза”, по којем од децембра он неће саобраћати
до Београда, већ до Овче (или у повратку до „Дунав станице”), где ће
Панчевци морати да преседају односно да купују две карте, био је повод
да Владан Кељевић (ЛСВ) затражи
да одборници локалног парламента
расправљају о томе, али и да Скупштина Панчева формира радну групу која би се бавила том проблематиком.
– Не смемо да останемо неми...
Ономад у Панчеву је била историјска посета градоначелника Београда
и да ли је ово продукт те посете или
се ово десило мимо знања наше власти? – питао је Кељевић.

Његова страначка колегиница Соња Радивојев и на овој седници је затражила да се ван снаге стави Одлука
о начину одношења смећа у Долову,
што одборници нису подржали, али
јесу Доловчани петицијом од преко
1.000 потписа. Они траже да се одношење смећа у том северном селу обрачунава по члану, а не по метру квадратном домаћинства, и да уместо
ЈКП „Хигијене”, која два пута месечно односи смеће, тај посао буде враћен ЈКП-у „Долови”, чији су радници
отпад сакупљали једном недељно.
– Због свега наведеног, али и због
других проблема с којима се сусрећу
моји суграђани, у Дому културе у Долову ће у суботу, 3. децембра, у 10 сати,
бити одржан збор грађана – најавила је
Соња Радивојев.
Одборница Српске радикалне
странке Горана Петровић критиковала је локалну власт због тога што се

од грађана наплаћује републичка накнада за одводњавање, што тај намет
не може да се плати на рате, попут
пореза, али и што је, како тврди, појединима обрачуната већа основица.
Срђан Гламочанин (СРС) затражио је да се седница одложи јер не
постоје услови за рад, пошто одборници и даље не добијају материјале
нити дневни ред.
– Пред Уставним судом ми бисмо
могли да оборимо све донете одлуке
ове скупштине, јер су оне нелегалне.
Одборници нису имали материјале,
не знају о чему се ради на седницама
– рекао је шеф одборничке групе
СРС-а и поручио владајућој већини
да „пошто могу на сваком спрату да
ангажују обезбеђење, могу и скупштинске материјале”.
Одборници су усвојили четврти ребаланс овогодишњег буџета, који доноси корекцију од 16,2 милиона динара,

колико је смањење како планираних
прихода, тако и расхода, а буџет износи 6.059.796.000 динара. Заменик
градоначелника Предраг Живковић
истакао је најважније измене.
– Због ЈП Дирекције за изградњу и
уређење Панчева определили смо 792
милиона динара до 1. децембра и
обезбеђено је 62 милиона динара за
њено текуће пословање у децембру.
Најважније је да ће све инвестиције
које нису завршене у висини од 462
милиона динара прећи на позиције
Градске управе. Приход класичне буџетске потрошње повећан је за 11 милиона динара због доброг остварења
пореза на зараде. Кредитно задужење
остаје на нивоу од 150 милиона из
2015. године и 674 милиона из 2016.
године. Сопствени проходи индиректних корисника, који иду преко буџета
Града, повећани су за осам милиона
динара – рекао је Живковић.
Оливер Петковић (ЛСВ) критиковао је то што многи значајни послови
нису финансирани, попут рада пољочуварске службе, одржавања атарских путева и других програма за
развој пољопривреде. Његов страначки колега Павле Ђукић замерио
је то што села неће добити новац.
Демократе нису добиле одговор на
питање зашто је позиција у буџету
„Градоначелник” увећана за милион
динара и који капитални посао је
урађен.
– То што ви зовете капитална инвестиција, јесте текуће одржавање. Ако
погледате шта је од тога значајно за
грађане, оно што ће остати Панчевцима после вас и када вас питају шта
сте ви то урадили, ви нећете знати да
одговорите... Тако и долазимо до тога да имате велики буџет, али у суштини ви немате ништа – рекао је
Зоран Јовановић (ДС).
» Наставак на страни 5

Култура
Младић који је владао
половином света
» страна 13

Хроника
Жозеф Лончар
одржао реч
» страна 14

Фото-репортажа
Једно село, два музеја

» страна 33

Спорт
„Тамиш” преслишао и
„чарапане”

» страна 31
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Имати срце
„Ако ме људи зову хришћанином, не са становишта вере, већ са становишта виђења друштва, онда и ја кажем да сам хришћанин”, рекао
је у једном од милион својих вишесатних обраћања Кубанкама и Кубанцима отац нације, пре неколико дана преминули, Фидел Кастро.
Управо то – какво је друштво за собом оставио – најважнија је тема,
иако се мас-медији, наравно, утркују ко ће донети већу пикантерију
из живота најпознатијег Кубанца.
Много је опречних ставова и реакција током живота изазивао и после смрти произвео Кастро. Оно што нико не спори, јесте чињеница да
је особа која је била на челу државе од само једанаест милиона становника успела да постане једна од најпрепознатљивијих фигура у историји политике 20. века. Његов начин комуникације с великим светским силама – топло с хиљадама километара удаљеним Русима и
хладно с комшијама Америма – остаће упамћен баш тако, као my way,
као нешто аутентично и непоновљиво. С тим у вези, ниједан државник
није преживео толико покушаја атентата као Фидел. А ако неког ни
америчке агенције и службе не могу да склоне, тај је – вечит.
Нико му не може одузети ни то да носи епитет првог, уз саборца Че
Гевару, светског револуционара новог доба. Дубоко верујемо да о човеку најбоље говоре његове сопствене речи. Зато, ево два цитата Фидела Кастра:
„Почео сам револуцију са 82 човека. Ако бих морао поново кроз то
да пролазим, урадио бих то са десеторо или петнаесторо људи и апсолутном вером. Није битно колико си мали ако имаш чврсту веру и
план акције.”
„Револуција није кревет од ружа. Револуција је борба између будућности и прошлости.”
Управо последњеречено је, уз слободно читање између редова,
основна Кастрова заоставштина становницима Кубе: нисте могли
очекивати да ће постреволуционарни отворени сукоб с највећом
светском силом донети економско благостање, напротив; будите поносни јер сте показали да и мали могу да буду велики, под условом
да имају срце.
***

Игром случаја (судбине?) прошле недеље смо на овом месту писали
о Титу, још једном планетарно препознатљивом револуционару. Интересантно је погледати какав су однос имали Јосип и Фидел.
Врло занимљив. У почетку скроман латиноамерички борац Кастро
је, наводно, Титу замерао на хедонизму, који је обрнуто сразмеран
комунистичкој/социјалистичкој револуцији. Али југословенски неумрли није на то обраћао пажњу, терао је по своме, широко. Њих двојица су се упознали 1969. године на Фиделову иницијативу. И били
су од тада, каже већина извора, у добрим односима.
Ипак, десет година касније у Хавани, на Самиту несврстаних, Кастро је напао неке земље чланице, међу њима и Југославију, а успут
и САД. Потом је Тито, скоро па игноришући говор Кубанца, изнео
програмску причу за коју су биле земље ненаклоњене карипској земљи. Резултат „неслагања” одличан – 1 : 1. Куба је добила подршку
Руса, а Југославија Амера. Свима лепо...
До данас је остало отворено питање да ли су се два лидера договорила да тако наступе очекујући добијене реакције светских сила,
или... Кастро је 1980. године био један од ретких важних државника
који није дошао на Брозову сахрану.
Шта би то могло да значи?
***

Један од плодоноснијих овогодишњих дана био је 29. новембар: у
панчевачком породилишту на свет је дошло десет беба – три девојчице и седам дечака.
Добро дошли на планету, Панчевке и Панчевци, живот је леп.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Све теже за
новинарство
„Коалиција новинарских и медијских удружења (УНС, НУНС, НДНВ,
АНЕМ и ’Локал прес’) тражи од полиције и тужилаштва у Зајечару да
покрену истрагу поводом тога што
су засад непозната лица одврнула
шрафове на точковима аутомобила

новинара и власника продукције ’За
медија’ Душана Војводића. Неопходно је утврдити има ли овај инцидент везе с новинарским послом који он обавља.”
„Удружење новинара Србије (УНС)
захтева од надлежних да испитају ко
прати и фотографише новинарке
Центра за истраживачко новинарство (ЦИНС) и да о резултатима истраге обавесте јавност.”
„Некадашњи главни и одговорни
уредник портала ’Е-Вршац’ Александар Чупић престао је да се бави новинарским послом након што га је у
мају ове године напао локални моћник Милан Тикић, о којем је пре тога писао. Тикић је након тога признао да је напао Чупића.”
Ове три кратке информације сведоче о томе да су наступила тешка
времена за све новинаре и медије
који желе да часно и поштено обављају своју професију и да се придржавају основних норми у извештавању јавности.
Такви се као никада до сада суочавају с нападима, притисцима, застрашивањима и прозивкама због
свог извештавања. Као последица
тога у српским медијима је све више

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

На правом месту, у шуми књига.
У Градској библиотеци, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

ауто-цензуре и нојевског забијања
главе у песак пред стварношћу, а све
мање истраживачког, храброг и непристрасног новинарства.
Поводом Међународног дана борбе против некажњивости злочина
над новинарима објављени су нимало охрабрујући подаци да у Србији
велики број одговорних за нападе на
новинаре и медијске раднике не само да није кажњен, већ против већине одговорних није чак ни покренута истрага.
С друге стране, то је само једно лице истине када се говори о ситуацији
у српском новинарству и медијима.
Одавно није никаква новост да на нашој медијској сцени има листова и
новинара који не презају ни од тога да
лажу, измишљају, вређају, објављују
сензационалистичке информације
„из добро проверених извора” ради
што већег тиража и што боље продаје
на киосцима. Поражавајуће је да такви зову себе новинарима, а о томе
колику штету наносе професији, најбоље говоре подаци из истраживања
јавног мњења по којима продаја свих
листова опада, док обични грађани
све мање верују ономе што се у њима
може прочитати.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Код двојних личности најважнија је ствар ко има
натполовичну већину.
Обећали су нам боље сутра. Нама остаје само да чекамо!
Ми никад не губимо тло под ногама. Чврсто смо на дну.
Ко је луд, не буди му друг, већ брат. Јер добар и луд су браћа.
Кад ми уђемо у ЕУ, не знам на шта ће то изаћи.
Ја сам против говора мржње. Све то може да се каже
и обичним псовкама.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЉУБАВ ЈЕ БОЛЕСТ ОД КОЈЕ СЕ ПРВО ДОБИЈЕ ШУМ НА СРЦУ,
А У ТЕЖИМ СЛУЧАЈЕВИМА И НА МОЗГУ!
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АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ 1. ДЕЦЕМБРА

ТЕСТИРАЊЕ ЈЕ У МОДИ
Ове године у Панчеву
регистроване две
ХИВ позитивне особе
и једна оболела од
сиде
Светски дан борбе против сиде, 1. децембар, био је повод за
две акције бесплатног тестирања на присуство ХИВ-а, које
су одржане протекле недеље у
нашем граду.
Прву је организовао Завод
за јавно здравље и она ће трајати до петка, 2. децембра, па
сви заинтересовани суграђани
имају још времена да се тестирају тог дана од 9 до 13 сати, у
просторијама Завода, у Пастеровој 2, соба 101 (први спрат).
Тестирање је анонимно, бесплатно, не заказује се, здравствена књижица и упут нису
неопходни, а пре прегледа не
треба доручковати.
Црвене трачице
Још једна акција бесплатног
тестирања реализована је и у
уторак, 29. новембра, на Тргу
краља Петра I, где је била постављена мобилна теренска
јединица ЈАЗАС-а. Ту акцију
су иницирали Центар за превенцију, помоћ и подршку
„Нова +” и Унија организација
која се баве заштитом особа са
ХИВ-ом/сидом. Истог дана је
први пут омогућено тестирање
и саветовање у панчевачком
Окружном затвору.
Првог децембра је дрвеће
на панчевачком Корзоу осва-

нуло окићено црвеним трачицама – симболима солидарности с људима који су
ХИВ позитивни или болују од
сиде, а за овај гест су, као и
неколико претходних година,
би ли за ду же ни ак ти ви сти
КОМПАС-а. Они су истог дана по под не при ре ди ли и
уличну манифестацију током
које су са заинтересованим
пролазницима уз шољу топлог чаја разговарали о превенцији и делили им промотив ни ма те ри јал. Уче ни ци
осмог раз ре да ОШ „Ва са
Живковић” имали су прилику да у четвртак послушају
предавање др Светлане Сталетовић Вукмировић о ХИВ-у,
сиди и методама превенције.
На тај начин је свој допринос

обележавању 1. децембра дао
Дом здравља.
Значај превенције
Овогодишња светска кампања
одвија се под слоганом „Тестирање је у моди – тестирај се
на ХИВ”, а њен циљ је да се
скрене пажња јавности на значај превенције и раног откривања инфекције узроковане
овим вирусом. О томе колико
је информисање о овој теми
важно, сведочи поражавајућа
чињеница да у Европи од 2,5
милиона особа које живе са
ХИВ-ом, 30–50 процената њих
није ни свесно да је инфицирано, а чак половина оних који
су инфицирани своју дијагнозу открије када им је имунолошки систем већ значајно
нарушен.

Према подацима Института
„Батут”, у Србији је од 1985. до
краја јуна 2016. године регистровано 3.389 особа инфицираних ХИВ-ом, од којих је њих
1.810 оболело од сиде, док су
1.194 ХИВ позитивне особе умрле (1.088 од сиде). Крајем јуна у
Србији је с ХИВ-ом живело
2.195 особа. У првој половини
ове године вирус је откривен код
73 особе у нашој земљи, и то код
67 мушкараца и шест жена. Највећи број случајева регистрован
је на територији Београда (34),
док је на подручју Војводине
пријављено 13 случајева инфекције. Упечатљиво је то што две
трећине новоинфицираних особа чине мушкарци који су пријавили сексуалне односе с другим
мушкарцима (њих 49), тринаест
особа је као вероватан начин
преношења ХИВ-а пријавило
хетеросексуални однос без заштите, док је само једна особа
била инјектирајући корисник
наркотика. Код 10 особа је пут
преноса остао непознат.
У Јужнобанатском округу је,
према подацима Завода за јавно здравље Панчево, од 1986.
године до данас 91 особа сазнала да живи с ХИВ-ом, оболеле
су 42 особе, а од сиде су умрле
24 особе. Највећи број људи који живе с ХИВ-ом је с територије Панчева (56,04%), а једино у
Пландишту нема регистрованих случајева ХИВ-а. У 2016.
години пријављене су две ХИВ
позитивне и једна особа оболела од сиде и све су из Панчева.
Д. Кожан

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „НАПРАВИ КОРАК”

Ослободите се стреса – бесплатно
„Срушимо табуе, сачувајмо ментално здравље” назив је пројекта
панчевачког удружења „Направи корак”, који се реализује од
15. октобра до 18. јануара наредне године, уз подршку Града.
Пројекат је намењен свим
грађанима Панчева, без обзира на узраст, који имају потребу да се ослободе стреса. Оснаживање и развој цивилног друштва, подизање свести о важности хигијене менталног

здравља, рушење табуа на релацији психијатар–особа, као
и пружање подршке и помоћи
у области психофизичког и
социјалног здравља само су
неки од циљева пројектa.
Према речима Сандре Станојевић, председнице удружења
„Направи корак” и координаторке пројекта, све активности
које се спроводе су бесплатне и
одвијају се под надзором стручњака. Ако вас муче изазови као

што су школске обавезе, вршњачко насиље, развој сопствене личности у адолесцентском добу, преоптерећеност
послом, егзистенцијална криза, суочавање с хроничним
обољењима, губитак вољене
особе..., онда је Карађорђева
13/15 права адреса за вас. На
тој адреси се уторком од 16 до
18 сати приређују интерактивне групне психолошке радионице, средом у исто време раде

се вежбе дубоке мишићне релаксације по Џејкобсоновој методи, четвртак од 12 до 14 сати
резервисан је за вежбе дисања,
а петком од 16 до 18 сати реализује се индивидуално психолошко саветовање у оквиру којег можете поразговарати с
психијатром.
Пријављивање за све активности је обавезно, а број телефона на који се можете јавити
је 069/335-36-88.
Д. К.

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ПЛИВАЧЕ И СПОРТИСТЕ

Покривен олимпијски базен
Панчевачки пливачи, као и
пливачки и ватерполо клубови имаће ове зиме врхунске
услове за бављење спортом.
Завршено је покривање великог базена код Хале спортова
на Стрелишту, чиме су се стекли сви услови да он и даље
ради и да први пут за њега не
буде уобичајене зимске паузе.
Предраг Стојадинов, директор ЈКП-а „Младост”, изјавио је
да ће то много значити за Панчево и за панчевачке спортисте.
– Сада ћемо и током зиме
имати олимпијски базен за
вежбање, који је до ове године био на располагању само
током лета. То значи да ће наша шампионка Ања Цревар,

Чаба Силађи и остали панчевачки пливачи и ватерполисти моћи током целе зиме да

вежбају колико год хоће на
овом базену и више неће имати потребе да због тренирања

путују за Београд – изјавио је
Стојадинов.
Он је додао да у оквиру балон-хале којом је отворени базен покривен, постоји тунел
који води од унутрашњости
малог затвореног базена до великог.
Према његовим речима,
пливачи и спортисти који буду туда пролазили неће се
смрзавати, јер ће се и тунел,
као и цела површина великог
базена, грејати. Стојадинов је
нагласио и да је предвиђено
да велики базен убудуће буде
резервисан само за спортисте,
а да се грађани купају, као и
до сада, на малом затвореном
базену.
М. Г.

Тамбураши, дуо, па трио
Они ће на традиционалном
инструменту изводити компо зи ци је класичне му зике,
народне игре, али и дела из
оригиналне тамбурашке литературе.
Виолинисткиња Мина Менделсон и клавиристкиња Сенка
Симоновић из Ниша одржаће
концерт у уторак, 6. децембра,
у 18.30. Обе су се усавршавале
у иностранству – Менделсонова,

као стипендиста Владе Краљевине Норвешке, на Универзитету у Кристијансанду, а Симоновићева у Паризу, код
професора и пијанисте Еугена
Инђића. Обе су добитнице
бројних награда.
После дуа наступа трио
„Аперто”, који чине професори МШ „Мокрањац” из Београда: Милан Јанковић (обоа),
Владимир Васиљевић (виолина)

Главни циљ: осмех

У центру нашега града, у
Улици Максима Горког 2,
недавно је отворен Центар за
хитну и рестауративну стоматологију „Никодент”, на
чијем је челу Ђорђе Николић, доктор стоматологије.
Ова укусно уређена и савремено опремљена ординација у понуди има услуге које се тичу свих грана стоматологије. Према речима Ђорђа
Николића, циљ запослених у
том центру јесте да се за сваког пацијента обезбеди адекватна и комплетна терапија, све до завршних ефеката,
а то су – леп, здрав осмех и
задовољство услугом.
– Захваљујући великом
стручном тиму, као и сарадњи са у свету познатим лабораторијама, настојимо да
стоматологију приближимо
и учинимо доступном обичном грађанину. Ускоро ћемо
отворити и број за хитне случајеве, тако да ћемо пацијентима бити на услузи 24 сата. Фокусирани смо на то да
нам испред свега буду биолошки принципи, у оквиру којих се увек проналази места
за, пацијентима најважнији,
естетски фактор. Ординација
је опремљена најсавременијом опремом потребном за

дијагностиковање и терапију
обољења из области целокупне стоматологије – истакао је
Николић.
Поред дивног амбијента,
савремене опреме и стручног
особља, у „Никоденту” вас
очекују и приступачне цене,
али и посебне погодности,
као што су могућност плаћања на рате или путем административне забране. Вла-

Уз лојалти картицу
Ауто-центра „Зоки”
добијате 20%
попуста на услуге
„Никодента”.
снике лојалти картица Ауто-центра „Зоки” обрадоваће
податак да уз ову картицу добијају 20% попуста на цене
услуга у овој ординацији.
Сви они који би желели да се
додатно информишу о „Никоденту” или да закажу преглед, могу то учинити путем
телефона 064/21-75-056.
Д. К.

ПРЕМИЈЕРА ПЛЕСНЕ ПРЕДСТАВЕ

Комад инспирисан
„Плавом гробницом”
Савремена плесна представа „Danse macabre” премијерно ће бити одиграна у четвртак, 8. децембра, на сцени Културног центра. Кореографију су радиле Тијана
Малек и Драгана Станисављевић. Овај плесни пројекат је рађен у
продукцији Kреативног
центра за игру „DDT
Dance Company”.
„Комад је инспирисан историјом српског
народа за време Првог
светског рата и песмом
’Плава гробница’ Милутина Бојића, у којој песник
даје помен српским војницима, који су због исцрпљености, умора и болести свој живот завршили далеко од своје
отаџбине. Њихова мртва тела

су бачена у море, без гроба,
без крста, без споменика, јер
на грчком острву Видо није
било довољно места за њихове гробове...”, наводи се у саопштењу.

Представу су подржали Министарство културе и информисања, Институт за уметничку игру из Београда и Културни центар Панчево.
M. M.

ТРИБИНА У БИБЛИОТЕЦИ

Словенско наслеђе

НАЈАВА КОНЦЕРАТА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

У наредних недељу дана Музичка школа „Јован Бандур”
приредиће богат програм. У
сали те образовно-музичке
институције, поред ученика,
наступиће и гости из Ниша и
Београда.
Основци и средњошколци
из класе професорке Љиљане
Марјановић одржаће концерт
„Вече уз мале тамбураше” у
петак, 2. децембра, од 18.30.

ОТВОРЕН СТОМАТОЛОШКИ ЦЕНТАР
„НИКОДЕНТ”

и Мирјана Вујовић (клавир).
Они ће свирати дела Дејана
Деспића, Душана Радића и
Милане Стојадиновић Милић.
Гошћа концерта биће виолинисткиња Мадлен Стокић Васиљевић, професорка на ФМУ
у Београду, а подршку за његову реализацију пружа СОКОЈ
(Организација музичких аутора Србије).
М. М.

Трибина „Словенско наслеђе” биће одржана у среду, 7.
децембра, у 19 сати, у читаоници Градске библиотеке
Панчево. О историји, веровањима, митовима и култури Словена говориће Весна
Пешић, оснивач издавачке
куће „Пешић и синови”, Ненад Плавшић, уредник часописа „Културни мозаик”,
Предраг Милојевић, оснивач Удружења родноверних
Србије „Старославци”, и
Иван Вукадиновић, писац.

„У последњим годинама и
деценијама велико је интересовање за словенско наслеђе. Људи се питају ко смо
и који су нам корени, тражећи можда у томе и одговоре
на комплексна питања идентитета у овим турбулентним
временима. С друге стране и
даље постоје појединци и
културне институције које
прећуткују или омаловажавају наслеђе наших предака”, наводи се у позиву.
М. М.
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Петак, 2. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АПВ ТЕМА НАШ ГРАД

Ашанин
да врати мандат

РАСПРАВА О „ОАЗИ СРЕЋЕ”

Извршни одбор Градског одбора Социјалистичке партије
Србије сазнао је путем медија
за учлањење Зорана Ашанина
у Српску напредну странку и
тим поводом је заседао у четвртак, 24. новембра.
Никола Дангубић, председник ГО СПС-а, изјавио је
за „Панчевац” да социјалисти Ашанинов прелазак из
СПС-а у СНС оцењују као
некоректан и изнуђен потез
и да га позивају као бившег
партијског колегу да им врати одборнички мандат.
– Образложење које је пренето у појединим медијима –
да ће Ашанин убудуће наставити политички ангажман у

СНС-у, јер је, како је навео, у
питању, озбиљна, добро организована странка с јаком инфраструктуром, која ужива
највећу подршку грађана,
звучи неуверљиво, али му
желимо срећу уколико је то
најбоље за њега – рекао је
Дангубић.
Он је казао да је Ашанин
био члан Извршног одбора
СПС-а и одборник у градској
скупштини, додавши да су
социјалисти опстали и у горим временима и да су
спремни да се ухвате укоштац са свим изазовима, јер
дају шансу искусном кадру
и младим амбициозним људима.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Шта је с возом
Панчево–Београд?
Градски одбор Лиге социјалдемократа
Војводине
апелује на локалну власт да
не остане нема на проблем
који се створио укидањем
линије воза на релацији
Панчево–Београд.

Владан Кељевић, портпарол ГО ЛСВ-а, на конференцији за новинаре одржаној у
понедељак, 28. новембра,
истакао је како је потпуно

нејасно зашто се после вишемесечне реконструкције
пруге, након чега су створени безбеднији услови за
ефикаснији саобраћај, ова
релација укида јер је наводно неисплатива.
– Не смемо да ћутимо, јер
ова одлука утиче на животе
многих Панчеваца који су за
Београд путовали управо
овом линијом. Питамо локалну власт да ли је ово један од продуката оне „чувене” посете градоначелника
Београда нашем граду – навео
је Кељевић.
Додао је да лигаши не могу да схвате како исти партијски сарадници који обитавају на власти у оба града
не могу да се договоре око
овог питања, а имају ингеренције и политичку вољу
да суграђани не испаштају
због такве одлуке.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Монопол АТП-а
Градска организација Српског покрета Двери саопштила је како је од обећања
локалне власти да пут возом
до Београда, након реконструкције пруге, за Панчевце више неће бити проблем
и да ће грађани на посао ићи
уз мање проблема – остала
само пуста жеља.
На конференцији за новинаре одржаној у среду, 30.
новембра, Ненад Грозданић,
потпредседник ГО, упитао је:
– Да ли се још негде у свету
од места са 120.000 становника до главног града стиже

коришћењем двају возова, а
да се притом прелази само
петнаестак километара?
Навео је како је реконструкција пруге коштала више од 90 милиона динара, а
она се не користи у пуном
капацитету.
Он је додао да сада АТП,
предузеће које, према његовим

речима, добија највише новца из буџета, држи монопол
за превоз до престонице.
– Двери су откриле разлог куповине нових аутобуса и максималне заштите
мо но полске уло ге АТП-а.
Наиме, уз планско онемогућавање превоза возом до
Београда, од јануара следи
редуковање линија према
Ковачици. Када томе додамо куповину нових аутобуса, а могуће и сређивање
станице, схватамо да ће све
то платити грађани Панчева. Подразумева се да ће

остати само високопрофитабилне линије и „златна
кока”, линија Панчево–Београд. Сматрамо да ће тада
све бити спремно да АТП
по кло ни мо фир ми „Ау то
Кодекс” – подвукао је Грозданић, додавши да се све
дешава захваљујући локалној власти у Панчеву.

Уштеда у буџету од
200 милиона
Изабран нови
заштитник грађана
Седма седница Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине одржана је у четвртак,
24. новембра. Посланици су се
изјашњавали о десет тачака
дневног реда, а ми смо се бавили онима које се највише
тичу наших суграђана.
Панчево је постало тема
седнице када је Смиљана Гламочанин Варга, потпредседница Скупштине АПВ, припадница Српске радикалне
странке, упитала да ли ће ико
од надлежних инспекцијских
служби и органа наше локалне
самоуправе сносити одговорност за то што су у илегалном
и из буџета Града дотираном
дому за стара лица у пожару
који се догодио 29. октобра
живот изгубиле три особе, док
их је 11 тешко повређено.
Образлажући посланичко
питање, она је навела да је
власница поменутог дома из
градског буџета добила два пута по 500.000 динара, с тим
што јој је у тренутку када јој је
Панчево доделило новац други пут, већ годину и два месеца био забрањен рад.
Подсетила је и на изјаву
градоначелника Саше Павлова да нема ничег спорног у томе што је илегални дом дотиран из буџета, јер је власница,
Љиљана Милошевић, испунила све услове конкурса и била
боља од других кандидата.
– У Министарству за рад
кажу да власница никада није конкурисала за лиценцу
коју мора имати сваки дом
за стара лица и да су јој установе више пута затваране –
нагласила је Смиљана Гламочанин Варга.
Она је ово посланичко питање упутила Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, који није
надлежан, међутим одговор је
дао Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну

политику, демографију и равноправност полова.
Вулетић је потврдио да су
надлежни инспектори ове и
претходне године излазили на
терен, да је Милошевићевој три
пута био забрањен рад, као и да
је дат налог да се смештена лица изместе из објеката, а да се
списак са именима затечених
корисника достави Центру за
социјални рад у Панчеву, како
би се предузеле мере заштите.
Додао је и да су инспектори
Прекршајном суду поднели
захтев за покретање поступка
против власнице дома.
Нагласио је и да је тачно да
су средства из локалног буџета
била два пута додељена дому
који није пословао легално.
Вулетић је казао и како нису
истините тврдње панчевачке
власти да се на листи евиден-

тираних илегалних домова и
на сајту Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања не налази информација о забрани рада
„Оазе среће”.
– То говоре припадници локалне самоуправе Града Панчева, а ја тврдим како то није
истина. И на нашем сајту, а и
на сајту Министарства, јасно
је наведено да поменути дом
није легалан – подвукао је Вулетић.
На овој седници Скупштине
расправљало се и о јавном дугу АПВ, који према речима Јована Лазарова, покрајинског
посланика Српске напредне
странке и шефа Одбора за буџет и финансије, представља
срж проблема.
– У претходном периоду су
потрошени приватизациони

приходи на територији Војводине, а ништа капитално није
урађено – изјавио је Лазаров.
Скупштина АПВ је донела
одлуку о задуживању ради рефинансирања дела јавног дуга
АП Војводине у износу од око
четири милијарде динара.
Лазаров је казао да ће примарни ефекти рефинансирања, односно задуживања по
нижим каматним стопама, бити директне уштеде у покрајинском буџету од око 200 милиона динара, додавши како
би ова средства у 2017. години
била употребљена за различите капиталне пројекте.
Овом приликом је за новог
заштитника грађана изабран
Зоран Павловић, дипломирани правник, који је одмах након гласања положио заклетву
пред Скупштином.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ДУШАНА ПАВЛОВИЋА

Машина за расипање пара
Душан Павловић, народни посланик Покрета „Доста је било” и ванредни професор на
Факултету политичких наука,
одржао је промоцију своје
књиге „Машина за расипање
пара” у петак, 25. новембра, у
кафе-клубу „Купе”.
Према Павловићевим речима, ова књига је настала због
„шока” који је доживео када је са
Сашом Радуловићем 2013. године ушао у Министарство привреде, где је пет месеци обављао
функцију саветника министра.
Он је навео како је у владу
ушао са жељом да допринесе
побољшању ситуације у земљи, али да је већ после неколико недеља обављања посла
заменика министра схватио
да постоји велика злоупотреба
јавног новца и овлашћења.
– Још веће запрепашћење је
уследило када смо схватили да
нико није желео било шта да
промени. Игнорисане су све
наше идеје и осећали смо се
као „црне овце”. Због тога сматрам да је битно понудити људима овакву инсајдерску причу, јер говори о веома важним
стварима – казао је Павловић.
Разговарајући с присутнима,
он је навео да у буџету Републике Србије заправо постоји
некаква „машина” која расипа
државни новац на потребе које
нису јавне. Нагласио је да када

би све финансије биле усмерене на места и институције којима су заиста потребне, а не у
приватне џепове и страначке
касе, квалитет живота грађана
био веома висок.
– Примера ради, када смо
започели рад у Министарству,
у септембру 2013. године, у
буџету је било око 300 милиона евра које наши претходници нису успели да потроше, а
исте године у августу је потрошено 100 милиона евра, кроз
разне субвенције, дотације и
донације – рекао је Павловић.
Како је објаснио, Министарство привреде „расипа”
новац кроз неколико институција, то јест највише кроз
Фонд за развој, СИЕП и Агенцију за приватизацију.

– У Фонду за развој смо се
шокирали. Наиме, у тој институцији постоји шездесет једна
запослена особа и око 20.000
издатих кредита. Може ли један радник, у просеку, да води
рачуна о 360 кредита? Систем
је намерно тако уређен, да не
би могла да се врши одговарајућа контрола. Фонд има
портфолио од око две милијарде евра. Од тога је више од
пола ненаплативо. Спискано
је око милијарду евра путем
дељења кредита који се никада неће вратити – појаснио је
Павловић.
Рекао је да је једино решење
за такву ситуацију привремено заустављање давања било
каквих кредита, то јест док се
не успостави систем у којем

би надзор над новцем био одговарајући.
Додао је да је погубно то
што у Просветној инспекцији
има троје радника, у Инспекцији тржишта рада запослено
је око шесторо људи, а да превише запослених има у „Србијагасу” и ЕПС-у.
– Исто тако је било у Министарству. Много запослених
људи, а за неке нисмо ни знали
шта уопште раде. У Агенцији
за приватизацију било је око
300 запослених. Институције
представљају сигурне куће за
страначки кадар – саопштио је
Павловић.
Након представљања садржаја књиге и навођења сличних примера Павловић је одговарао на питања публике, а
у томе му се придружила и
Љупка Михајловска, такође
народни посланик.
Овај догађај, који је био одлично посећен, организовао је
Градски одбор Покрета „Доста
је било”, а разговор с Павловићем водио је Жарко Јелисавчић,
координатор ДЈБ у Панчеву.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Петак, 2. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Обавеза је свих
да пријаве насиље

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ДВА САТА ЗА 39 ТАЧАКА
» Наставак са стране 1
Одборница СПС-а Нада Кирбус критиковала је то што АТП поново добија новац (седам милиона динара),
али и то што су умањена средства за
социјална давања.
Одборници су усвојили и Предлог ре ше ња о утвр ђи ва њу це на
услуга у установама које обављају
делатност предшколског васпитања, односно подигли су економску
цену која иде на терет Града, али
не и цену за родитеље. Ово је био
повод да представници опозиције
подсете власт да су родитељи тужили Предшколску установу „Дечја
радост” због тога што је од 2013.
године наплаћивала вишу цену, те

да су овом одлуком у ствари исправили ту грешку.
– Ко је одговоран и ко ће сносити
последице због тога што ће Град сигурно изгубити тужбе против родитеља? –
упитао је Владан Кељевић (ЛСВ).
С обзиром на то да се нико од
представника власти није јавио за
реч, председавајући Тигран Киш је
констатовао да одборници сносе одговорност за одлуке које се доносе и
додао:
– Одборници не могу да знају баш
све о друштвеном животу, јер нама је
неко те одлуке предложио, дакле одговорност није само на нама, па се
надам, господине Кељевићу, да ће у
времену које долази неко одговорити
на ваше питање.

Без расправе су усвојене одлуке о
просечним ценама за утврђивање
основице за обрачун пореза на имовину у 2017. години, затим статусним
променама и новим ценовницима
услуга Дирекције и ГСА, јер од 1. децембра та јавна предузећа немају статус индиректних буџетских корисника, али и програми пословања јавних
комуналних предузећа и степени
њихове усклађености за првих девет
месеци ове године. Усвојен је састав
Савета за здравство, а због тога што у
њему нема представника Апотеке
Панчево, негодовали су радикали и
тражили да се у што скорије време
одржи тематска седница која би била
посвећена тој апотекарској установи.
М. Димитрић

Прошле недеље Скупштина Србије
је усвојила Закон о спречавању насиља у породици. Статистика је за
друштво поражавајућа. У последњих годину дана 35 жена је у породичном насиљу изгубило живот, а
преко 150 жена с територије јужног
Баната затражило је помоћ Сигурне
куће. Председник Градског одбора
Српске напредне странке и народни
посланик Жељко Сушец оценио је
24. новембра да је овим законом
омогућено да насилник буде привремено удаљен из куће, али и, можда важније, да му се изрекне привремена забрана да контактира са
жртвом насиља и да јој прилази.
– Закон предвиђа да полиција удаљи насилника из дома на 48 сати,
обавести суд и јавног тужиоца, те да од
њих може да затражи и да насилник
буде задржан у притвору још 30 дана
како би се прикупили подаци за почетак судског процеса. Важно је то
што насилник за време трајања те
хитне мере нема право успостављања контакта са жртвом и породицом
без обзира на то да ли се они налазе
у његовом дому, то јест да ли има
власништво над том некретнином –
рекао је Сушец и истакао да ће бити
основана посебна група за координацију између полиције, тужилаштва и
социјалних радника, који ће разматрати случајеве насиља у породици и
размењивати информације, с циљем
да се помогне жртви.
О случајевима насиља у породици водиће се евиденцијe. То је, по
новом законском решењу, дужност

полицијске управе, основног суда,
основног јавног тужилаштва и центра за социјални рад.
С обзиром на то да закон предвиђа мере и против грађана који нису
пријавили насиље у породици иако
су знали да се оно дешава, питали
смо напредњаке да ли ће овај закон
то променити.

– Радили смо на томе да се свест
свих, па и самих жена промени и
овим путем апелујемо на суграђане
да пријаве породично насиље, јер је
то почетак решавања овог проблема
– изјавила је Сандра Божић, председница Форума жена СНС-а.
Примена овог закона пoчеће 1.
јуна 2017. године.
М. Д.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРО МЕ НЕ И ЗА МЕ НЕ
Карољ Ранц је поднео оставку на место одборника јер је постао помоћник градоначелника, а на његово место
из редова Савеза војвођанских Мађара у скупштинску клупу је села Ана Бисак. Савез војвођанских Мађара има
једно одборничко место и део је владајуће већине.
Одборница Видана Думитру, која је недавно прешла из „Јединствене Србије” у СНС, одборници Станко Богосављев и Игор Ставревски, који су недавно изашли из Српске радикалне странке и на прошлој седници наступали као самостални одборници, и одборник СПС-а Зоран Ашанин и званично су постали одборници СНС-а.
Приликом утврђивања дневног реда Владан Кељевић (ЛСВ) поновио је да треба да се изгласа Одлука о етичком кодексу одборника. Он је навео податак да је у претходном сазиву 26 одборника имало 31 прелазак, што
значи да су неки од њих променили и више странака у једном мандату.
– На РТВ Панчеву је пре месец дана објављена вест да је Зоран Ашанин потрошио три милиона динара за рекреацију (док је био директор ЈКП-а „Грејање” – прим. аут.) и до детаља је наведено куда се путовало, а сада то
више изгледа неће бити проблем – навео је Кељевић и додао да би волео да је Ашанин у СНС прешао због енергије премијера, а не дисциплине партије иза које су лични интереси.

Куће за интерно расељене
Чланови Градског већа подржали су
предлог да Град учествује на јавном
позиву Комесаријата за избеглице и
миграције Србије локалним самоуправама, од 23. новембра, за доделу
помоћи интерно расељеним лицима
док су у расељеништву, и то куповином сеоских кућа са окућницом и грађевинског материјала. Град Панчево
ће конкурисати за новац за куповину
четири куће, а тражени износ биће 5,3
милиона динара. Учешће града је 10
одсто, то јест 530.000 динара.

– Сматрам да би требало конкурисати због тога што на територији
Панчева има преко 1.600 интерно
расељених с Косова и Метохије и на
овај начин бисмо решили стамбено
питање барем за четири породице –
изјавио је Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за социјалну
политику.
Рок за достављање пријава по
овом јавном позиву за локалне самоуправе истиче 2. децембра.
М. Д.

ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВЉЕНИ РАДОВИ

НАША АНКЕТА

Реконструкција
7. јула од марта

ДА ЛИ СУ ОБОЛЕЛИ ОД СИДЕ ДИСКРИМИНИСАНИ?

Радови на реконструкцији Улице 7.
јула у Војловици, који су почели 18.
новембра, по одлуци чланова Градског већа биће стопирани.
Ова одлука је уследила на предлог
Дирекције, која обавља надзор над
овим пословима. Наиме, градска Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима прописује да
је забрањено раскопавање путева у

Неопходно радити на едукацији

седници Градског већа 25. новембра,
нормалног функционисања саобраћаја у том делу Панчева. Та улица је
једна од најпрометнијих у Војловици, а уговорени радови предвиђају
изградњу подземних инсталација водоводне и кишне канализације испод
тротоара и асфалтирање коловоза.
Када се 15. марта радови наставе,
биће реализовани захваљујући уговору
М. РАЈКОВИЋ

М. СТЕВАНОВИЋ

Светски дан борбе против сиде обележава се 1. децембра сваке године,
с циљем да се скрене пажња јавности
на значај превенције и раног откривања инфекције узроковане ХИВ-ом.
Тим поводом питали смо Панчевце какав је положај ХИВ позитивних
особа у Србији, да ли су оне дискриминисане и на који начин им можемо помоћи.

зимском периоду, тачније од 15. новембра до 15. марта, осим у случајевима хитне интервенције ради отклањања кварова. Извођач радова
„Војводинапут” а. д. позвао се на ову
ставку, а све с циљем, како се чуло на

између Министарства привреде, Града Панчева и „Војводинапута” а. д.,
заједно с подизвођачима „Финнет
инжењерингом” из Панчева и „Елитом” из Руме.
М. Д.

МЕЛАНИЈА РАЈКОВИЋ, пензионерка:
– Мислим да ХИВ позитивне особе
јесу дискриминисане у Србији и мора
им се посветити више пажње, јер имају право на нормалан живот. Друштво
треба да реши тај проблем и сматрам
да би морало више да се ради на едукацији младих људи, с циљем коришћења превентивне заштите, а и да би
могли да помогну болеснима.
МАРИЈА СТЕВАНОВИЋ, фризерка:
– Нисам упозната с теоријом да су
особе заражене ХИВ-ом дискрими-

Р. РАДЕСКИ

А. НИКОЛИЋ

нисане. Мислим да би у основним
школама требало да се ради на едуковању младих када се ради о мерама
заштите, а сматрам да би и медији
морали чешће да се баве том темом,
а не само 1. децембра.
РАДЕ РАДЕСКИ, професор:
– Ја лично не познајем никога ко
има такву врсту проблема, али сматрам да оболелима треба посветити
више пажње и помоћи. Мислим да
не би смели да буду дискриминисани јер су болесни. Колико знам, Завод за заштиту здравља спроводи
предавања у школама, а баш с циљем
превентивне заштите. Потребно је да
се бавимо тиме и другим данима, а
не само 1. децембра.
АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋ,
средњошколка:
– Сматрам да нико не би смео да
дискриминише и одбацује људе који
су ХИВ позитивни. Нажалост, то је

М. БИРЦЛИН

Д. ШИЈАЧИЋ

болест која готово свакога може задесити. Одмалена треба да се ради
на едукацији о превентивној заштити, а од помоћи би била и већа медијска пажња.
МИРОСЛАВ БИРЦЛИН, археолог:
– Треба поставити питање ко није
дискриминисан у Србији, а и шире.
Због тога је неопходно радити и разговарати с децом док су још веома
мала. Такође, сматрам да би едукацију о превентивној заштити, а ради
смањења броја болесних, требало
много раније започети.
ДЕЈАН ШИЈАЧИЋ, запослен:
– Ми слим да су обо ле ли дис кри ми ни са ни на сва ки мо гу ћи на чин.
Сва ка ко ме ди ји тре ба че шће да се
ба ве овом те мом. Ма ло па жње се
по све ћу је си ди, тре ба ви ше ра ди ти
на ин фор ми са њу и еду ко ва њу гра ђа на.
Анкетирала С. Првуљ
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ПРОТЕСТ ГРАЂАНА

ДВА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА НИСУ ВИШЕ ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Накнада спорна

НЕМА ВЕЋИХ ПРОМЕНА ЗА ГРАЂАНЕ

Неколицина грађана окупила се 30. новембра испред
Градске управе протестујући
због рачуна за одводњавање.
Грађанима су прошле недеље почела да пристижу решења Пореске управе на име
накнаде за одводњавање, с
роком плаћања од 15 дана.
Незадовољни Панчевци и
Старчевци тражили су да их
прими градоначелник, али
како до сусрета није дошло,
оставили су му писмо.
– Желимо да нам неко из
Градске управе Панчево појасни ове рачуне које су добили
сви грађани – и они који имају пољопривредно земљиште
и они који немају. Незадовољни смо што треба да платимо услугу коју и не добијамо.
То се зове савремени рекет –
рекла је Мирјана Ђурин.
Незадовољни Старчевац
додаје да је прошле године
сума за уплату била нижа, те
да је, поред решења за пољопривредно, ове године добио
решење и за грађевинско земљиште, што, како каже,
претходне године није био
случај. Он се жалио и на висину рачуна.

– Њиву су ми обрачунали
као грађевинско земљиште,
па сам тако добио да платим рачун од 40.000 динара.
Ја сам им порез уредно платио и не знам шта је сад ово
– жали се Милимир Драмићанин.
Висина „такса” зависи и од
општине у којој се земљиште
налази, али и од тога како је
оно класификовано. Накнада за одводњавање плаћа се
за уређење водног режима
земљишта на мелирационом
подручју, као и за одводњавање пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, објеката саобраћајне
инфраструктуре и других добара у општој употреби –
осим земљишта под зградама. Правни основ за наплату
ове накнаде је Закон о
водaма.
Новац од накнаде иде директно у републички буџет, а
планирано је да се искористи
за спречавање поплава.
Незадовољни грађани су
испред градске куће протестовали од 15 до 19 сати и
најавили су могућност новог
окупљања.

ОДБОР УДРУЖЕЊА ЗА КРЕАТИВНУ ИНДУСТРИЈУ

Мишљење обавезујуће
У Привредној комори Србије 28. новембра одржана је
конститутивна седница Одбора Удружења за креативну
индустрију, које окупља све
креативне групације. За
председника је изабран прослављени глумац Драган
Бјелогрлић, а његов заменик
је Маја Раковиц, председница Удружења радио-станица
РАБ Србија.
Сектор креативне индустрије обухвата групације:
графичка индустрија, издавачка делатност, књижари и
дистрибутери књига, кинематографија, дискографија,
оглашивачи, агенција за тржишне комуникације и радио-дифузија.
Једна од најзначајнијих новина с којима су се чланови

Одбора упознали односи се на
нова законска решења, по којима ће мишљење овог одбора
убудуће бити обавезујуће за
предлагаче закона из области
рада коју Удружење за креативну индустрију покрива.
Производи креативне индустрије потичу од индивидуалне креативности, вештине и талента. Поред културне
мисије, делатности привредних друштава из ових грана
усмерене су и ка стварању
профита, а њихов производ
је намењен масовној употреби. Значај овог сектора са
економског и друштвеног
становишта је изузетан. Креативне индустрије стварају
више од 7% бруто друштвеног производа у свету, с растом од 10% годишње.

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ИЗНЕЛИ ПРЕДЛОГЕ

За измене закона
У Новом Саду је прошле недеље одржан састанак пољопривредника на којем су разматрана питања измене Закона
о пољопривредном земљишту.
На том скупу су учествовали
и Жељко Радошевић, државни секретар у Министарству
пољопривреде и животне средине, као и представници доловачког удружења „Панчевачки ратари”.
Јован Негован, председник
Управног одбора тог удружења, изнео је заједничке предлоге удружења и асоцијације

стратешку инвестицију пољопривредника, треба подржати.
– Одлуку о продаји дела државног пољопривредног земљишта треба убудуће да доноси држава, а не локалне самоуправе, које немају никакав
интерес за то, јер би таквом
одлуком саме себи укинуле и
до 40 одсто средстава од закупа државног пољопривредног
земљишта. Субвенције треба
исплаћивати по моделу ЕУ,
односно по хектару и по грлу.
Ратарима треба прво вратити
субвенције на прошлогоди-

Аграрни форум из Панчева.
Они траже да се државне оранице не продају странцима,
па је у овај закон потребно
уградити систем правних механизама заштите суверенитета над ораницама по моделу
Мађарске, Пољске и Словачке. Предлог панчевачких ратара био је и да право куповине дела државног пољопривредног земљишта које није
обухваћено реституцијом, као

шњи ниво од 12.000 динара по
хектару, а онда их повећавати.
Сточарима по праву пречег
закупа треба омогућити право
по условном грлу до 200 хектара и у оквиру нових законских решења треба укинути
првенство закупа државног
пољопривредног земљишта
инвеститорима. Аграрни буџет треба да буде минимум пет
одсто буџета Србије – навео је
Јован Негован.

Од 1. децембра
предузећа своје услуге
фактуришу Граду
Дирекција је све
уговоре са извођачима
радова уступила
оснивачу, а ГСА мења
број жиро рачуна
Закон о буџетском систему доживео je значајне измене и допуне крајем 2015. године, а важна измена је она којом се јавна
предузећа, фондови и дирекције изостављају из дефиниције
индиректних буџетских корисника. У Панчеву су то два
предузећа: ЈП Дирекција за
изградњу и уређење Панчева и
ЈП Градска стамбена агенција.
Та предузећа од 1. децембра
новац не добијају директно из
градске касе, већ ће своје
услуге наплаћивати по ценовнику који су одборници усвојили 29. новембра.
– Ова два предузећа нису
више индиректни буџетски
корисници, већ ће послови које обављају за рачун Града,
убудуће бити нама фактурисани. Оно што је важно, јесте то
да ће остати у статусу јавних
предузећа и радиће исте послове као и до сада – рекао је

Александар Стевановић, члан
Градског већа задужен за комуналне делатности.
Дирекција за изградњу и
уређење Панчева донела је нове финансијске планове и програме пословања, као и ценовник својих услуга. Основна делатност је и надаље архитектонска, а ту су и две од општег
јавног интереса – управљање
јавним путевима и одржавање

ЖИ РО РА ЧУН ГСА НЕЋЕ БИТИ ИСТИ
Једина новина за грађане је та што ће ГСА променити број
текућег рачуна, па ће испорука месечних рачуна Панчевцима можда каснити.
– ГСА ће и даље обављати послове одржавања стамбених
града. Једино на шта Панчевци треба да обрате пажњу, јесте
измена броја жиро рачуна, а посебно они који имају закључена вансудска поравнања са ГСА. Такође, могуће је да ће грађанима месечни рачуни каснити, али никоме због тога неће
бити обрачунате камате – рекла је директорка Зденка Јокић.

јавне расвете. У ценовнику је
наведено још преко 20 послова које то предузеће може да
обавља и наплаћује, попут
управљања и одржавања дечјег одмаралишта на Дивчибарама, израде урбанистичких
планова детаљне регулације,
али и све у вези с пословним
просторима и гаражама.
– Узели смо у обзир то да
нико од 93 запослена не остане без посла. У склопу предузећа ће доћи до реорганизације постојећег кадра, јер предузеће више неће бити инвеститор, већ ће радити за потребе
Града – рекла је директорка
Маја Витман.
Дирекција тренутно има
склопљене уговоре са 89 извођача радова и 30. новембра их
је уступила Граду, те ће сви
они убудуће фактуре слати на
адресу Градске управе.
ЈП Градска стамбена агенција се такође од 1. децембра

финансира од продаје услуга
које пружа у име Града, а реч
је о пословима које је обављала и у претходном периоду.
– И даље ћемо се бавити
одржавањем стамбених зграда. Ценовник је 29. новембра
усвојена на седници Скупштине града и односи се само на
услуге које ГСА обавља за рачун Града. Послови од општег
јавног интереса су одржавање
градских станова, изградња и
одржавање социјалних станова, а услужно ћемо радити јавне набавке по посебном овлашћењу – навела је директорка
ГСА Зденка Јокић.
Ово јавно предузеће има 25
запослених, а директорка најављује и проширење делатности.
Градоначелник је у новембру оформио радну групу која
је имала задатак да усагласи
пословања ових двају предузећа са изменама Закона о буџетском систему.

УТВРЂЕНИ ПРОЈЕКТИ ЗА БУЏЕТИРАЊЕ

На реду гласање
Грађани ће од 5. до
7. децембра моћи да
се изјасне о томе који
од три пројекта треба
да буде финансиран
из градског буџета
2017. године
Градски тим за имплементацију „Партиципативног буџетирања” одабрао је три предлога пројекта који ће се следеће
недеље наћи пред грађанима,
а они ће се гласањем определити за један од њих и он ће
бити финансиран из панчевачког буџета следеће године.
Одборници Скупштине града Панчева су у јулу донели одлуку да суграђане укључе у
процес израде градског буџета
на тај начин што ће Панчевци
учествовати у одређивању приоритета и доношењу планова
потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе.
Представници Града Панчева су у августу упутили позив
за партнерство Архитектонском факултету у Београду, с
намером да свршени студенти
ураде предлоге пројеката, па
је тако у наш град стигло четрнаест архитектонских идеја, а
ове недеље је градски тим за
буџетирање одабрао три.
– Приликом селектовања смо
прво одбацили за наше услове
преамбициозне пројекте, а затим смо успоставили критеријуме за вредновање осталих.
Разматрали смо који број грађана би имао бенефите од реализације пројекта, за које време
би посао био урађен и, наравно,
колико новца треба. На основу

свих ових критеријума издвојили смо три пројекта који ће се
наћи на листићу за гласање –
рекла је Анђелија Цветић, чланица Тима за буџетирање.
Реч је о пројектима: „Активирање Градске шуме и израда техничке документације за
тај простор, „Одрживи систем
управљања опасним отпадом
домаћинстава и пољопривредних газдинстава – едукативни
програми и активности за децу
и одрасле” и „Одбор суседства
– учешће грађана у уређењу
града – јавни конкурс за суфинансирање фасада”.
Архитекткиња Катарина Љубојевић се у првом пројекту бавила оживљавањем приобаља,
односно Градске шуме. Уколико би грађани изгласали њен
предлог, на том простору би
добили стазе за шетњу, клупе,
али и простор за екстремне
спортове. У последњој фази би
биле изграђене и пасареле. Сара Бастони је ауторка другог
предлога, у којем је тема упра-

вљања опасним отпадом. Њена
идеја је сачињена од девет мањих и засебних пројеката који
су у вези са едукацијом деце и
грађана о томе шта је опасан
отпад, о сакупљању, рециклажи, ревитализацији и санацији
дивљих депонија, али и старе
градске депоније. Марина Пешић је ауторка трећег пројекта,
а њена идеја је уређења унутарблоковских јавних централних
градских простора.
Одлуком о буџету града за
2017. годину биће опредељен
износ, а до тада ће грађани моћи
да се изјасне за један од ова три
предлога. Грађани ће моћи да
гласају електронским путем од
5. до 7. децембра, попуњавањем
анкете на сајту www.pancevo.rs.
Гласање се може обавити и 7.
децембра у Градском услужном центру, као и у сеоским
месним заједницама, током
радног времена, а грађани могу донети и анкетни лист који
је објављен у овом броју „Панчевца”, на страни 21, и убацити

га у кутију у Градском услужном центру или предати службеницима у месним заједницама од 5. до 7. децембра. Гласа се заокруживањем једног од
понуђених пројеката.
Прошле године је буџетирањем било намењено пет милиона динара, а грађани су изгласали пројекат „Туристички брод
Града Панчева”. Међутим, први
тендер за набавку пловила катамаранског типа, вредног више од 4,1 милиона динара, летос је пропао, па грађани нису
били у прилици да у њему плове, али биће 2017. године.
Циљ пројекта „Партиципативно буџетирање” јесте веће
укључивање грађана у процес
доношења одлука, информисање грађана о буџетском процесу, повећање транспарентности рада локалне самоуправе и буџетског процеса и промоција општина и градова као
добрих места за привредни
развој и привлачење инвестиција. Програми партиципативног буџетирања (ПБ) у Србији и окружењу су релативно
нов механизам за креирање и
спровођење јавних политика
на локалном нивоу, иако та
пракса постоји још од осамдесетих година прошлог века и
веома је раширена како у развијеним земљама западне
Европе, тако и у Америци, Канади, Аустралији и Јужној
Америци, одакле је и потекла.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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ЗАЈЕДНИЧКА КАМПАЊА ГРАДА И МАШИНСКЕ ШКОЛЕ ПАНЧЕВО

ДАН „ЗМАЈЕВЕ ШКОЛЕ”

ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ, СВИ ЗАЈЕДНО!

Дечја прича

Малишана треба
припремити за учешће
у саобраћају
Важно је
континуирано
спровођење
превентивних
активности и мера
Комитет за безбедност саобраћаја и Агенција за саобраћај
Града Панчева, заједно са ученицима и професорима Машинске школе Панчево, у четвртак и петак, 24. и 25. новембра, спровели су кампању
„За безбедност деце у саобраћају. Сви заједно”, коју је подржала Републичка агенција
за безбедност саобраћаја. У
оквиру кампање на више локација у центру града, испред
школа, вртића, установа и на
јавним паркиралиштима дељени су леци и брошуре, који
су пре свега намењени одраслим учесницима у саобраћају, са саветима о томе како
припремити дете за учешће у
саобраћају и како да одрасли
својим доследним понашањем
и личним примером позитивно утичу на понашање деце у
саобраћају.
Према истраживањима, у
Републици Србији деца у саобраћају највише страдају као
путници у возилу, затим као
пешаци и као возачи бицикала. Ови поразни резултати нагнали су организаторе ове

кампање да осмисле акцију
чији је циљ да укаже на потребу континуираног спровођења
превентивних активности и
мера и едукације, како деце,
тако и одраслих, како би се
повећала њихова безбедност.
Проблем мора да се реши
Према речима Срђана Половине из Агенције за саобраћај,
статистички подаци указују на
то да имамо велики проблем
који се мора решити.
– Веома је битно да онај ко превози дете и ко проводи највише

времена с дететом, пре свега
родитељи, али и други одрасли, баке и деке и остала родбина, својим доследним и безбедним понашањем утичу на
понашање деце, односно да им
пренесу своје здраве навике –
истакао је Срђан Половина.
Професорка саобраћајне
групе предмета у Машинској
школи Панчево Ивана Пејчић
истакла је да је дводневна акција била усмерена на безбедност деце, као најрањивије
групе учесника у саобраћају.
Она се осврнула на сарадњу

коју та образовна установа
има с локалном самоуправом
у области безбедности саобраћаја. Подсетила је да Машинска школа Панчево годинама
сарађује с Комитетом за безбедност саобраћаја, који је
највише помогао приликом
набавке возила за обуку ученика у вожњи, као и за опремање кабинета неопходним
училима.
Обавеза одраслих
Саобраћајне незгоде спадају у
пет најчешћих узрочника смрти деце у свету. Познато је да
су малишани најрањивији
учесници у саобраћају и, према речима стручњака, дечја
способност опажања, обрада
информације, моторика и знање су у развоју, тако да млађи
узрасти нису способни да
предвиде опасност. Све до једанаесте године деца тешко
могу да свесно усмере своју
пажњу на опасности које вребају у саобраћају. Стога је веома важно да дечаци и девојчице тог узраста буду у пратњи
одраслих особа у зони саобраћајница.
Управо ова кампања намеће
одраслима обавезу да деци пренесу сва потребна знања и да
личним примером утичу на понашање малишана у саобраћају. Дете треба да научи основна
правила, али и да кроз практичну вежбу прође кроз различите ситуације. Понављање наученог такође је од виталног
значаја за правилан развој саобраћајне културе малишана.

РЕАКТИВИРАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПРУГА

Шанса за развој локалних заједница
Другу годину заредом удружење „Југоциклинг кампања”
из Београда спроводи пројекат реактивирања напуштених железничких пруга као
зелених бициклистичких и
пешачких стаза, уз подршку
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Иницијатор и коаутор пројекта је наш суграђанин Александар Станојловић,
архитекта. Ове јесени идеја је
добила пун смисао, јер су у
Ужицу и Прибоју, уз велико
ангажовање локалних власти,
званично отворене прве две
зелене стазе у Србији, на трасама којима је некад пролазио популарни воз „Ћира”. Захваљујући овом пројекту Србија је уврштена у европску
мрежу зелених стаза.
У току је израда пројекта за
зелену стазу у Лајковцу и пројекта валоризације пет зграда
бивших железничких станица,

које би након обнове примиле
туристичке и угоститељске садржаје, у пет места у западној
Србији. Зелене стазе представљају нови вид атракције за туристе и рекреативце. То је систем стаза за немоторизовани
саобраћај које повезују под-

ручја ради еколошке, рекреативне и културно-историјске
користи. Реч је о просторима
на отвореном, у градовима и
ван њих, дуж неког природног
коридора (кеј, насип поред реке или канала, ивице гребена).
Значај формирања ових стаза

је вишеструк, како из економског аспекта (развој пасивних
крајева и туризма, запошљавање локалног становништва),
тако и у области одрживог
развоја и здравља (промоција
здравог живота и заштите животне средине). Уколико локалне заједнице сагледају значај овог пројекта, поменуте
трасе ће повезати градове и
регије немоторизованим, алтернативним транспортом и
омогућиће љубитељима природе и активног одмора да истражују и уживају у лепотама
природе.
Све ово и још много тога
представљено је недавно на
завршној конференцији, одржаној на Саобраћајном факултету у Београду. У раду
овог скупа учествовали су и
представници Градске управе
Панчева, Дирекције за изградњу и Туристичке организације
Панчево.

Ученици нижих разреда ОШ
„Јован Јовановић Змај” су у
петак, 25. новембра, пуштањем змајева и балона у Змај
Јовиној улици обележили завршетак овогодишње прославе дана школе. Готово недељу
дана ђаци и наставници те
образовне установе су кроз креативно осмишљен културно-уметнички и спортски програм исказали сав свој таленат. Различита тимска и индивидуална спортска такмичења, квизови знања, радионице с родитељима итд. окупили су велики број ђака и
родитеља.
Централни догађај прославе био је у четвртак, 24. новембра. Свечаном академијом

у Културном центру обележене су 64 године постојања
и рада Основне школе „Јован
Јовановић Змај” и 122 године од када је подигнута зграда у којој се та угледна образовна установа налази.
Дворана је била премала
да прими све оне који су желели да заједно са ученицима и наставницима прославе
празник. Колектив и ђаци
потрудили су се да припреме
несвакидашњи забавно-едукативни културно-уметнички
програм. Занимљив музичко-сценски приказ прича за
децу трајао је више од два сата, а распеване, разигране и
веселе интерпретације одушевиле су публику.

НА СТРАНИ ДАРОВИТИХ

Предавање о Тишми
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” покренуо је 25. новембра серију
занимљивих предавања под
називом „На страни даровитих”. Први предавач била је
др Јелена Ангеловски, професор српског језика и књижевности и ментор у панчевачком центру за таленте.
Тема њеног излагања била је
„Тирани, жртве, аутсајдери и
антијунаци – ликови у прози
Александра Тишме”. Према
њеним речима, у питању је
предавање које представља

спој онога што се ради с децом у Центру и теме која је
веома блиска и интересантна
грађанима.
Основна идеја је да се на
овим занимљивим предавањима, која ће се одржавати
сваког последњег петка у месецу, на једном месту окупе
полазници Регионалног центра за таленте, ученици панчевачких школа и одрасли
људи жељни да сазнају нешто ново или да продубе постојећа знања из различитих
научних дисциплина.

МАЛИШАНИ ВЕЛИКОГ СРЦА

Помоћ болници

АКЦИЈА ГОРАНА И ВОЛОНТЕРА

Хранилице и појилице за птице
Активисти Покрета горана и
центра волонтера Панчево у
четвртак, 24. новембра, поставили су у дворишту школе ОШ
„Свети Сава” неколико хранилица и појилица за мале птице. Реч је о акцији која се реализује у оквиру пројекта „Птице наши суграђани”. Према
речима чланова тог удружења,
и у наредном периоду биће реализоване активности на збрињавању птица.
Овај пројекат панчевачких
горана и волонтера почео је у
јулу, а реализује се у сарадњи
са Секретаријатом за заштиту
животне средине и трајаће до
краја године. Волонтери из
основних и средњих школа
имали су предавања о правилном одржавању и постављању
хранилица и појилица, а затим

су и практично могли да примена нова сазнања. Волонтери
су поставили хранилице у облику кућица с провидним зи-

довима у неколико школа и у
панчевачким парковима. Идеја горана је да се најмлађи
Панчевци подстакну да брину

о малим станарицама и да им
помогну да лакше презиме. То
се нарочито односи на угрожене
врапце, чији је број драстично
опао и који у насељеним местима губе битку за опстанак с
вранама, свракама и голубовима.
Волонтери ће међу грађанима, у оквиру пројекта, спровести анкету о птицама како би
испитали јавно мњење о значају птица и одрживости биодиверзитета у нашем граду,
као и о значају ланца исхране.
Према њиховим речима, ови
резултати биће од велике важности за одрживост пројекта, али ће и помоћи члановима Покрета горана и центра
волонтера око одлуке да ли је
потребно и даље постављати
појилице и хранилице.

Ученици одељења IV3 ОШ
„Свети Сава” су 16. новембра, поводом Дана толеранције, у својој учионици организовали продају колача.
Слатке посластице за ову
прилику направиле су њихове маме и баке и тако су подржале дечју акцију. Од сакупљеног новца малишани
су купили јастуке и пелене за
панчевачку дечју болницу,
како би малим другарима
показали да мисле на њих.
Учитељица Светлана Ивић
Мијатов поносна је на своје
малишане великог срца,

који су већ учествовали у акцијама солидарности, показујући да су научили најважнију лекцију – да њихово
мало дело некоме може значити много.
У име Дечјег одељења захвалност је изразио његов
начелник др Слободан Продановић.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Срећа је...

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас
мисли да би могао да буде
мало срећнији него што јесте. Неко је уверен да га срећа заобилази, поједини сматрају да не заслужују да буду срећни или чекају да им
срећа „закуца на врата”.
Најдуже и највише се чека
срећа која треба да поприми
облик некога или нечега.
Када тај неко или то нешто
стигне у наше животе – ето
разлога за срећу, највећу.
Ни шта се не на у чи у
школи живота тако добро и
темељно као чекање. Обарамо рекорде у смишљању
изговора шта треба да урадимо да бисмо били срећни. Учили су нас, па и ми
своју децу учимо да разлог
за срећу траже у другима.
Осећај среће је веома често
повезан са жељом да имамо нешто или некога. Само
да могу да купим то нешто... Само да ме похвале
на послу... Само да ми дете
има све петице... И од још
колико тих „само” зависи
наша срећа?
Срећу не може до не ти
пои стовећи вање с ту ђим
успехом. Осећај националног поноса зависи искључиво од победе „наших”, a
успех нама драге особе обасјава бар на тренутак мрачни ћошак душе који треба
да осветли срећа. Недопустиво је да стварање личне

среће зависи од других. Све
док појединим особама дајемо моћ да утичу на то како
се осећамо, блокирамо све
оно од чега срећа настаје.
Чекајући да неко примети
труд, да похвали, да узврати, да призна, да се извини,
да захвали..., остарићемо
мислећи да нисмо „рођени
под срећном звездом”.
Срећа је, дра ги моји,
ствар личног избора. Када
донесемо одлуку да будемо
срећни, нећемо одмах то и
бити. Потребни су време и
доследност у преузимању
корака до среће. Препоручује се, за почетак, избацити све због чега се лоше
осећамо, а на шта не можемо да утичемо. Одморити
се од катастрофа, ратова,
глади, уби јања, неу ку са,
празних при ча, ла жних
обећања... Искључите себе
као пријемника за лоше вести, људе и догађаје. Захвалност је пречица до среће, а уједно и разлог за њен
настанак. Свако може да се
сети особе која обасја све
када је близини – осећамо
се пријатно и не желимо да
она оде.
А сада, када знамо да
смо са мо ми ис кљу чи ви
узрок сопственој срећи, нема више препрека да не
постанемо таква особа. Све
што је потребно за срећу,
већ имамо у себи, свако без
из у зет ка. За хвал ност на
ономе што узимамо „здраво за готово” учи нас већем
миру и спознаји наше јединствености. Тако се буди
љу бав пре ма се би, срећа
почиње да исијава из нас у
ритму дисања, откуцаја срца, шири се, прелива и дотиче друге на исти начин
на ко ји је нас до та кла
срећна особа. Срећа је заразна, нико није имун на
њу и доживотно несрећан,
осим ако то сам не изабере, а одлука је као и увек –
на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Направите сами
маске за лице

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Много тога можемо и сами,
у кућној радиности, учинити
за своје лице. Нашој кожи ће
изузетно користити маске
које лако и за неколико минута можемо направити од
кухињских намирница.
Акнозној кожи ће пријати
маска од мале количине свежег квасца и млаког млека.
Потребно је добро их сјединити, нанети маску на чисто
лице и држати је око петнаест минута. Ако се ставља
два пута недељно, може пуно помоћи у борби са акнама, а одлична је и против
митесера. За осетљиву кожу
склону црвенилу потребно
је изгњечити млад сир и додати мед. Смеса на лицу
треба да стоји десет минута,
а за то време ће нахранити и
смирити кожу. Маска за суву кожу се прави од изрендане шаргарепе, пола кашике

бадемовог уља и једне кашике млека. Држи се 30 минута. Такође, за суву кожу је
одлична маска од изгњечене
банане и меда.
Масно лице је потребно
одмастити и смањити лучење себума, а то ћемо најлакше урадити уз маску која се
прави од гриза и беланцета.
Оставите је на лицу 20 минута. За овај тип коже је одлична и маска од исцеђене
наранџе и брашна. За освежење тена помешајте свеж
кромпир, ситно изрендан, с
једним жуманцетом и мало
млека. За лице без бора потребно је умутити три кашике младог сира, једно јаје и
једну кашику жутог шећера.
Маску на лицу оставите пола сата и наносите је два пута недељно. Да бисте се изборили с борама око очију,
довољно је да изрендате
свеж кромпир и нанесете га
на тридесет минута на тај
предео. Ако вам очи изгледају уморно, на њима свега
десетак минута држите тупфере намочене у хладни зелени чај.
Златно правило гласи да
када ставите маску, треба да
оставите сваки посао, легнете и да са уживањем очекујете сјајне резултате које ће
она донети вашем лицу.

Петак, 2. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СИГУРНА КУЋА ОБЕЛЕЖИЛА ЈУБИЛЕЈ

УТОЧИШТЕ ЗА БЕГУНЦЕ ИЗ ПАКЛА
За пет година спасли
416 живота
Унапређен Споразум
о сарадњи
Прослава петогодишњице постојања и рада Сигурне куће
Панчево и обележавање Међународног дана борбе против
насиља над женама, 25. новембра, били су поводи за
конференцију која је тог дана
одржана у малој сали Градске
управе.
Том приликом је потписан
и важан документ: Споразум о
сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици
и жена у партнерским односима на подручју града Панчева.
Увезивање институција
Своје парафе испод овог акта
ставили су представници једанаест организација, установа, институција и органа локалне самоуправе, а то су: Град Панчево,
Центар за социјални рад „Солидарност”, Полицијска управа,
Општа болница, Дом здравља,
активи директора основних и
средњих школа, Предшколска
установа „Дечја радост”, Основни и Прекршајни суд и Основно
јавно тужилаштво.
Подсећања ради, сличан документ је у нашем граду већ
потписан 2012. године, али је,
у складу са законским променама, било неопходно ревидирати га и унапредити. Према
речима Јасне Вујичић, руководиоца Сигурне куће, споразум
за све потписнике представља
подсећање на обавезу ојачавања веза и стављања жена и деце на приоритетну листу.
– Споразум женама жртвама насиља даје могућност да
не чекају у реду у Дому здравља, да сместе своју децу у организационе јединице „Дечје
радости” како би могле да се
школују или раде, да на бржи
и ефикаснији начин остварују своја права кроз правосудне системе и правну заштиту
и слично. Споразум који је
потписан пре пет година допринео је да се увезивањем
институција добију добри резултати, а сада се са унапређењем документа пењемо за

степеник више – истакла је
Вујичићева.
Иновативни и квалитетни
Обележавање малог јубилеја
Сигурне куће било је повод и
за осврт на све оно што је постигнуто до сада.
– За ових пет година збринули смо 416 корисника. Спасли
смо им живот. Учили смо и сазревали, указивали на проблем, храбро се борили, били
иновативни и квалитетни. Рас-

само спасти им живот, већ и
подржати их у томе да себи
створе квалитетнију, ведрију и
лепшу будућност кроз прешколовање, дошколовање, запослење, покретање сопственог бизниса и слично.
На свечаности је говорио и
градоначелник Саша Павлов,
који је том приликом захвалио свима онима који раде на
превенцији и смањењу насиља над женама. Градоначелник је нагласио како је уверен

Статистичке податке о женама које су током протеклих
пет година прошле кроз Сигурну кућу на конференцији
је изнела Драгана Јерминовић, стручна сарадница у
прихватилишту. Након конференције го сти су имали
прилику и да погледају изложбу радова Јелене Гајић, некадашње кориснице Сигурне
куће и добитнице субвенције
за само запо шљавање Града
Панчева у 2016. години. Јеле-

Удруженим снагама против насилника
полагали смо малим ресурсима: 2012. године смо имали само објекат, који није био довољно опремљен и није био у
потпуности прилагођен животу наших корисника. Било је
неопходно осмислити програмске активности и кадровски се развити. Данас стручни
тим Сигурне куће ради 365 дана у години, седам дана у недељи, 24 сата у дану, збрињавајући жене са децом или без њих
из читавог јужнобанатског региона, и због тога мислим да
смо постигли много, али и да у
будућности можемо још више.
Данас имамо званичну државну лиценцу, што значи да испуњавамо услове и кадровски
и структурално и функционално – навела је Јасна Вујичић.

да ће се након потписивања
Споразума о сарадњи показати да јак и добро организован
друштвени систем може да се
бо ри про тив овог великог
проблема који деградира породицу као основну ћелију
друштва.

нин пример је само један у
низу оних који указују на то
колико је Сигурна кућа велики и важан степеник за сваку
жену која одлучи да изађе из
круга насиља и врати себи
право на достојанствен живот.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Пуњене урме
у чоколади

Осамостаљење као спас
Она је истакла и да тим Сигурне куће улаже посебне напоре
у осамостаљење жена које у
њој бораве, будући да циљ није

ШЕСНАЕСТ ДАНА АКТИВИЗМА

Петиција за сећање
на жене жртве
Глобална кампања „Шеснаест
дана активизма против насиља над женама”, која је у току,
била је повод да у петак, 25.
новембра, испред Градске
управе буде организовано потписивање петиције којом се
тражи да 18. мај буде проглашен даном сећања на убијене
жене жртве насиља.
Овај датум је изабран јер је
2015. године у року од 72 сата, од 16. до 18. маја, убијено
седам жена у породичнопартнерском контексту. У
претходних десет година у Србији је убијено 326 жена у случајевима породичног или
партнерског насиља, а само од
почетка ове године убијене су
33 жене. Стога су се Савет за
родну равноправност Скупштине града и Женска одборничка мрежа придружили
иницијативи коју су покренули
„Аутономни женски центар”,
мрежа „Жене против насиља”
и удружење жена „Пешчаник”,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

те су подстакли Панчевке и
Панчевце да својим потписом
подрже предлог, не само због
сећања на убијене жене већ и
ради подршке женама које
тренутно живе у условима насиља.
Према речима Милице Тодоровић, председнице Савета
за родну равноправност, за непуна два сата у петак је прикупљено 140 потписа, а петиција
ће се потписивати до априла
наредне године. Сви они који
желе да се прикључе тој акцији, могу то учинити тако што
ће радним данима отићи у
канцеларију 109 Градске
управе и потписати петицију
код Иване Марковић. Током
трајања кампање „Шеснаест
дана активизма” биће организовано још сличних уличних
акција о којима се можете информисати на сајту Града, на
„Фејсбук” профилу Савета за
родну равноправност, као и
путем медија.
Кампања „Шеснаест дана
активизма против насиља над
женама” обележава се у више
од 180 земаља, траје од 25. новембра до 10. децембра и обухвата пет важних међународних датума који повезују же-

Очараће вас укус овог посног десерта, који изнад
свега обилује здравим састојцима. Ови ситни колачи имају одлике најфинијих бомбоњера, а направљени су у кућним условима.
Можда ћете се мало дуже

задржати у кухињи, али исплатиће се. Иако делује
компликовано, припрема
је врло је једноставна. Одушевите укућане и госте
овом посластицом и покупите епитет врхунског посластичара.

Састојци: 40 г + 10 г ораха, једна кафена кашика меда, сок од пола
поморанџе, 215 г свежих урми (око 25 комада), 100 г црне чоколаде, једна супена кашика маслиновог уља и мало кокосовог брашна.
Припрема: Самељите орахе, па 40 грама помешајте са соком од наранџе и засладите медом. Урме потопите у топлу воду, па после неколико минута пажљиво ољуштите. Извадите им коштице, покушавајући притом да им колико-толико задржите првобитан облик. Напуните
урме смесом од ораха. Велики тањир обложите кесом или фолијом, па
поређајте напуњене урме. Тањир са урмама ставите у замрзивач да се
добро заледе. У микроталасној отопите чоколаду и уље, један минут
на најјачој температури. Затим мешајте да се добије једнолична маса
и да се сва чоколада истопи. Вадите урме из замрзивача једну по једну, јер ће бити теже да их умачете у чоколаду ако се отопе. У урму забодите чачкалицу отприлике до половине. Урму кратко уроните у чоколаду, а затим држите изнад да се оцеди. Потом један крај умочите у
преостале млевене орахе или кокос. Пошто су урме хладне, чоколада
се одмах стеже. Када се то деси, пажљиво скините чачкалицу, а урму
ставите на тањир обложен пек-папиром или фолијом. Поновите поступак док не потрошите све припремљене урме. Ако приметите да се
чоколада за умакање мало згуснула, вратите је у микроталасну и
угрејте пола минута. Затим промешајте и наставите умакање.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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Петак, 2. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
(ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА)

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
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КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

АКЦИЈА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

САМО У ДЕЦЕМБРУ ПРОМОТИВНЕ ЦЕНЕ
ПРОВЕРЕ НИВОА МАСНОЋЕ У КРВИ
Цена појединачних анализа: 120 динара
Цена пакета: 500 динара
Спречите на време болести крвних судова

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

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,
ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА,
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ
ЧАМЦЕМ И РАД НА КРУЗЕРУ

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ
ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР
НАЈБОЉА УСЛУГА
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ОДРЖАНА ТРИБИНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

НЕМА ПРЕДАХА НА ГРАДИЛИШТУ НА БАВАНИШТАНСКОМ ПУТУ

Има шансе
за ратне дневнице?

ДО ИДУЋЕГ НОВЕМБРА
НОВИ ЗАТВОР У ПАНЧЕВУ

Наши суграђани који су били
мобилисани током ратних
сукоба 1999. године можда
ипак имају шансу да добију
дневнице – чуло се на трибини одржаној 29. новембра у
великој сали Градске управе.
За то покушавају да се изборе градски одбори „Српских ратних ветерана” и
Удружења бораца Народноослободилачког рата, заједно
са адвокатом Срђаном Алексићем, који је заступао подносиоце колективне тужбе за

исплату ратних дневница
пред Европским судом за
људска права у Стразбуру.
Они који желе детаљније
информације о овоме, могу
се распитати сваког радног
дана од 9 до 12 сати у просторијама Удружења бораца
Народноослободилачког рата, које се налазе у Улици др
Светислава Касапиновића 1,
или путем телефона 345453.
Како је на трибини објаснио Срђан Алексић, до сада
је поднео готово хиљаду тужби у вишим судовима у неколико градова у Србији, а то
је урадио и у Панчеву. У њима је упозорио да Влада Србије мора исплатити дневнице свим резервистима који
су били мобилисани 1999.
године, с обзиром на то да су

учесници тих сукоба у неколико градова већ добили тај
новац.
Алексић је додао да се у тим
тужбама позива на то да Устав
Србије забрањује дискриминацију по било ком основу и
да зато сматра да је правно и
законски неодрживо то што су
неки резервисти добили новац, а већина њих није.
Он је нагласио да очекује
да ће све тужбе које је поднео
бити потврђене у првом степену. Након тога Алексић ће

се званично обратити Министарству одбране и затражити да резервисти и у другим
градовима добију онолику
накнаду колику су добили и
они којима је већ исплаћена.
Према његовим речима,
онима који су имали среће и
којима је враћен дуг, исплаћено је око 200.000 динара.
Алексић је додао да је нашим државним органима
предложено да и остали одмах добију тај новац, у готовом, или у обвезницама у неколико рата. Осим тога, државним органима је понуђено да се дуг резервистима
врати вансудским поравнањем, онако како је решен
проблем војних пензија, или
ослобађањем од обавезе плаћања пореза и разних доприноса.

АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Хапшење због оружја
и муниције

Овај објекат за
смештај затвореника
простираће се на
24.000 квадратних
метара, а у њему
ће казне издржавати
500 осуђеника
Користи ће имати и
наши суграђани који
живе у близини, јер
ће бити прикључени
на нову водоводну
и канализациону
мрежу
На Баваништанском путу пуном паром напредују радови на
изградњи новог затвора, који ће
по својој архитектури и техничкој опремљености бити међу
најсавременијима у Србији.
Од 30. маја, када је почела
његова изградња на месту на
коме је била непрегледна
травната ледина, подигнуто је
шест од десет објеката, колико
је планирано да их укупно буде, а сви послови ће бити завршени крајем новембра идуће
године.
Вредност овог објекта, захваљујући коме ће Србија растеретити капацитете постојећих затвора и побољшати
услове за смештај затвореника, јесте 23 милиона евра. Већински финансијер је Развојна банка Савета Европе, која је
дала 18 милиона евра, а наша
држава учествује са пет милиона. Због тога ће гувернер те
монетарне институције Ролф
Венцел током своје предстојеће посете Србији обићи и градилиште новог затвора у Панчеву.
Занимљиво је да је Развојна
банка захтевала да се за опремање овог објекта обезбеди
најсавременија опрема на тр-

одвојених акција на територији Војводине и да је лишила слободе једанаест лица
због основане сумње да су међу њима особе које су побегле
из затвора, починиле убиства
и продавале наркотике.
Према Стефановићевим
речима, ухапшени су чинили
најјачу криминалну групу
која је деловала на територији Војводине. Министар полиције је изјавио и да су припадници полиције током
претреса кућа и станова у којима живе чланови те групе
пронашли 42 килограма дроге сканк. Откривена је и илегална лабораторија у којој је
она узгајана.

рист имати и наши суграђани
који живе на Баваништанском
путу. Паралелно с новим затвором биће изграђене кишна
и фекална канализација за његове објекте, на које ће се прикључити сви који живе на Баваништанском путу. Важно је
истаћи да ће тај подједнако
важан посао финансирати
Министарство правде Србије.
– Реализација те инвестиције
почеће након што се добије грађевинска дозвола. Потом ће током зиме бити расписана јавна
набавка за избор извођача радова и очекујемо да ће они почети
у марту – изјавио је Александар
Радуловић, директор ЈКП-а
„Водовод и канализација”.
Намештај који је потребан
за нови затвор (кревети, душеци, столови, столице, ормани
итд.) направиће затвореници у
другим затворима у Србији, па

ће тако трошкови бити знатно
смањени.
На тендеру који је био расписан за избор најповољније
понуде за извођење грађевинских радова, победила је фирма „Градина” из Београда, иако се такмичила заједно с
представницима
неколико
компанија из иностранства.
Један од њених руководилаца, Нино Ђурђевић, изјавио је
да тој фирми много значи одлука да јој буде поверена изградња затвора.
– То је доказ да и наше фирме могу на време, квалитетно
и успешно да заврше једну тако велику инвестицију. Хтео
бих да нагласим да смо обезбедили све што нам је потребно током зимских месеци, тако да ћемо наставити да радимо и нећемо правити паузу –
изјавио је он.

УПОЗОРЕЊЕ РОДИТЕЉИМА

Пазите с ким ваша деца контактирају на „Фејсбуку”
Полиција ухапсила
40-годишњака који се
лажно представљао
као 13-годишњак
и успоставио
пријатељства са 59
дечака и девојчица!
Предлагао им дружења
с његовим пријатељем,
али уз услов да му
претходно пошаљу
обнажену фотографију

У акцији спроведеној прошле недеље у сарадњи с Вишим јавним тужилаштвом у
Панчеву полиција је ухапсила Г. Б. (65) из нашег града и
запленила: три аутоматске и
две полуаутоматске пушке,
два карабина, две ручне бомбе, оптичке нишане, девет
оквира за муницију, пет хиљада метака различитих калибара, пригушивач, четири
детонаторске каписле и већу
количину муниције – објавио је на прошлонедељној
ванредној конференцији за
новинаре Небојша Стефановић, министар полиције.
Он је изјавио да је полиција истог дана спровела и више

Радиће се и током зиме, кажу градитељи
жишту. Захваљујући томе затвор у Панчеву ће спадати у
категорију оних с највећим
степеном обезбеђења и биће
опремљен посебним системима заштите.
Између осталог, на улазу ће
бити постављена најсавременија контрадиверзиона врата с
детекторима за откривање метала, као и непробојна стакла.
Биће инсталирани и тунел за
скенирање ствари и ручни
претрес, специјални инфрацрвени сензори и неколико стотина камера за надзор затвореника.
Подсећамо, од реализације
ове велике инвестиције наш
град ће имати велику корист.
Не само да ће се после дуго
времена коначно стећи услови
да се затвор у Његошевој затвори и претвори у изложбени
простор или музеј него ће ко-

Најпопуларнија друштвена
мрежа „Фејсбук” може да буде
добра за дописивање са особама с којима нисте у директном
контакту и упознавање нових
пријатеља, али исто тако може
да буде и опасна.
То се највише односи на децу која на „Фејсу” могу упознати педофиле и манијаке,
па би родитељи морали да
контролишу с ким се њихова
деца дописују и да, уколико
примете нешто сумњиво, одмах реагују.
Припадници Министарства
унутрашњих послова ових дана су ухапсили педофила из
Ћуприје старог четрдесет година који је са два лажна профила врбовао најмлађе на
„Фејсбуку”, представљао се
као тринаестогодишњак и нудио им дружење с њим и његовим пријатељем у викендици у

Ћуприји, али уз услов да му
претходно пошаљу своје обнажене фотографије.
Посебно запањујуће је било
откриће да је на једном од та
два профила тај манијак имао
око 59 пријатеља и сви су били
деца. Полиција је пронашла и
оперативним радом идентификовала једну жртву с којом је
ухапшени ступио у контакт,
али се сумња да их је више.

креирао лажни профил под
измишљеним именом и презименом и да је, представљајући се као тринаестогодишњак,
успостављао контакте с малолетницима.
Затим им је писао да има
старијег друга који га води у
лов и риболов и испуњава му
све жеље, али да заузврат врши с њим недозвољене полне
радње. Ухапшени педофил је

Због тога је Министарство унутрашњих послова позвало све
родитеље који сумњају да су им
деца контактирала с непознатим лицима на „Фејсбуку” да се
јаве на телефон 011/27-43-927.
Током досадашње истраге је
утврђено да је ухапшени манијак најпре на „Фејсбуку”

након тога наговарао децу да
упознају његовог друга и да заједно иду у лов и риболов, али
да и они морају учествовати у
сексуалним радњама.
Посебно чуди то што је компанија „Фејсбук” најпре угасила и блокирала оба профила
ухапшеном, али он је без ика-

квих проблема отворио и трећи и наставио да се дописује с
децом и да с њима размењује
поруке. И поред тога што је
због оваквих случајева, као и
због терориста, који такође
отварају лажне профиле, „Фејсбук” више пута најављивао да
ће максимално пооштрити
контролу и спречити лажно
представљање, изгледа да су те
најаве биле мртво слово на папиру.
Да би се стало на пут педофилији на интернету, Министарство унутрашњих послова
је 2011. године започело сталну акцију „Армагедон”, у
оквиру које се хапсе лица што
размењују дечје фотографије
или филмове с другим особама. Полиција то ради заједно с
Тужилаштвом за високотехнолошки криминал, а с обзиром
на то да педофили у Србији
често успостављају блиска
пријатељства са истомишљеницима у иностранству, МУП
Србије тесно сарађује и са Интерполом и полицијама из
других земаља. Захваљујући
томе, од почетка спровођења
акције „Армагедон” у Србији
је до сада иза решетака завршило више од сто лица.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „НАШЕ НОВО СЕЛО”

ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗДРАВИЈЕ МЕСТО
Уз садњу младица и
бројне друге акције
Удружење „Наше Ново Село”
ове јесени је започело реализацију еколошког пројекта
одобреног на конкурсу Града
Панчева.
Акција под називом „За чистије и здравије Банатско Ново Село 2” стартовала је у октобру едукативном радионицом, коју је наведена организација реализовала у сарадњи
с локалном основном школом
„Жарко Зрењанин”. Том приликом ученици су, праћени
будним оком Снежане Кнежевић, наставнице ликовног,
осликали деветнаест бетонских канти за смеће. Оне ће
бити постављене у деловима
села којима је тако нешто неопходно ради смањења бацања
смећа по јавним зеленим површинама.

У склопу истог пројекта, у
суботу, 26. новембра, спроведена је акција садње младица
на „вашаришту”. Највише заслуга за то имала је Ивана
Крга Вељковић, власница једног сеоског расадника, која је

поклонила четиристо садница
за ветрозаштитни појас. У сађење се укључило педесетак
новосељанских основаца предвођених наставницама биологије Анујком Царан и Миленом Јовишић и физичког –

Маринелом Лазар. Посао су
им олакшали радници ЈКП-а
БНС, који су својом механизацијом ископали рупе.
Уз набројено, чланови удружења „Наше Ново Село”, с
председником Симом Радуловићем на челу, ове јесени су
спровели и друге акције, попут добровољног давања крви
и организовања књижевне вечери. Започели су и изградњу
теретане на отвореном између
споменика и фудбалског терена у центру села. Новосељански привредници, као и појединци, подржали су ову идеју,
па је у првој фази већ припремљена површина, а избетониране су и приступне стазе. Од
продатих улазница на хуманитарној журки у клубу „Левел”
биће купљене справе које ће
Новосељани моћи бесплатно
да користе за вежбање и рекреацију.

НОВИ БРОЈ „МАКЕДОНСКЕ ВИДЕЛИНЕ”

У знаку великог јубилеја
Најновији, 118. број часописа
„Македонска виделина”, гласила поменуте националне
мањине на матерњем језику,
готово у потпуности је посвећен великом јубилеју – седамдесетогодишњици од досељавања Македонаца у Војводину.
Уз паролу „Алка која спаја и
учвршћује”, на насловној страни се налазе главни актери свечане прославе приређене поменутим поводом – председници

двеју држава Ђорђе Иванов и
Томислав Николић, као и први
човек Националног савета македонске националне мањине
Борче Величковски. Следе коментар уредника листа Виктора Шећеровског на исту тему,
насловљен са „Достојанствено”,
и исцрпан извештај са свечане
академије уприличене 30. октобра у Културном центру Панчева и свих пратећих догађаја
одржаних тог дана.

Поред осталог, ту су и текстови о „Дану јабуке” у Основној школи „Гоце Делчев”, као и
о приредби у истој установи
посвећеној Дану македонске
револуционарне борбе. Све то
прати обиље занимљивих фотографија, штампаних на квалитетном папиру, тако да припадници најбројније панчевачке националне мањине имају
заиста пристојне услове за информисање на свом језику.

„СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА” У ОМОЉИЦИ

Најслађа дечја приредба
Mанифестација под називом
„Сунчана јесен живота” одржана је у четвртак, 24. новембра, у просторијама Основне
школе „Доситеј Обрадовић” у
Омољици. Овај занимљиви
догађај дело је подмлатка
школског Црвеног крста и координатора ове организације,
учитељице Гордане Јосиповић. Велики допринос су дали
ученици нижих и виших разреда, као и полазници забавишта, а све с циљем да богатим
програмом обрадују своје баке
и деке.
У препуном холу смењивале
су се музичке, рецитаторске,

драмске и фолклорне тачке, које је публика умела да награди

НА ГРА ЂЕ НА СА РА МИ ЛЕ ТИЋ
Истог дана у Дому за стара лица на Котежу, у оквиру завршетка градске манифестације „Сунчана јесен живота”, награђена је ученица одељења VIII-2 Сара Малетић.
Она је на градском литерарном конкурсу „Старије особе су
активни чланови друштва” освојила прво место за свој рад.

искреним осмесима и громогласним аплаузима. Једном
речју, сви су се максимално
потрудили да тај четвртак
остане посебно упамћен.
И то није било све, јер је у
оквиру манифестације организован најслађи наградни
конкурс, са изложбом традиционалних посластица, под
називом „Сланиши и слаткиши

из бакине и мамине кухиње”.
Мноштво специјалитета оцењивао је стручни жири, који
се много намучио да изабере
победнике.
Након проглашења најбољих маме и баке су за свој
труд добиле и практичне награде које ће моћи да користе
у кухињи. Потом су сви заједно уживали у старим добрим
домаћим колачима. Ове „шпеције” дегустирали су и најстарији суграђани које је здравствено стање спречило да присуствују манифестацији. Њима су ученици школе „Доситеј
Обрадовић” из подмлатка Црвеног крста однели кући слатке пакете.
По завршетку званичног дела чланови ученичког парламента расклонили су све у холу
и направили хуманитарну журку чији приход је ишао за санацију и израду ученичких тоалета при фискултурној сали.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Зграда
Месне заједнице окречена је
изнутра, на површини од
360 квадрата. Бетонирани су
тротоари у улицама Маршала Тита и Млинској и постављена су два „лежећа полицајца” у Улици Моше Пијаде.
Изложба фотографија тројице уметника – Томислава
Петернека, Горана Кукића и
Игора Мандића – биће отворена у петак, 2. децембра, у
18 сати, у галерији Дома
културе.
Банатско Ново Село: Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” обележиће две године
постојања пригодним програмом у суботу, 3. децембра,
од 18 сати, у малој сали Дома
културе. Фестивал коледара,
када ће Румуни из околних
места изводити божићне песме, биће приређен у недељу,
4. децембра, од 12 сати, у
спортској хали.
Долово: Настављају се радови
на ограђивању спортског
центрa. Удружење „Еко 13” је
у недељу, 27. новембра, реализовало пројекат под називом „Лепо, чисто Долово”.
Претходне вечери, у згради
Месне заједнице, стручњаци
са Института „Тамиш” одржали су трибину на тему одлагања амбалаже од пестицида и другог опасног отпада.
Глогоњ: Градоначелник Саша Павлов са својим сарадни ци ма при су ство вао је
седници месне скупштине
на којој се расправљало о
предстојећем буџету. Радови на реконструкцији водоводне мреже у Улици ослобођења почеће наредне недеље. Рок састав „Период”
наступио је у петак, 25. новембра, у Дому културе. У
тој установи ће у петак, 2.
децембра, од 18 сати, бити
одр жа но књи жев но ве че
Светлане Лекић, као и, наредног дана, турнир у ПЕС-у
(компјутерском фудбалу), а
заинтересовани се могу се
пријавити на број телефона
627-115.

Иваново: Саниран је део крова Дома културе. Та установа
ће у петак, 2. децембра, у 19
сати, у фоајеу Културног
центра Панчева отворити
„Омладинску изложбу фотографија”.
Јабука: Ускоро ће бити расписана јавна набавка за уређење платоа на Тргу Бориса
Кидрича у делу испред шко-

ле. Градоначелник Саша Павлов са својим сарадницима
присуствовао је седници месне скупштине на којој се
расправљало о предстојећем
буџету.
Качарево: Тренутно је пауза
у реконструкцији фасаде Дома омладине. На том месту
ће 16. децембра од 19 сати
бити изведена представа под
називом „Пластика”.
Омољица: При крају су радови на овој фази изградње канализације. Радници ЈКП-а
„Зеленило” и локалног комуналног предузећа поткресали су гране на „грочанском
путу”. Изложба слика уметника који су се бавили темом
геноцида над српским народом биће отворена у уторак,
6. децембра, од 18 сати, а говориће др Вељко Ђурић, директор Музеја жртава геноцида.
Старчево: Друштво пчелара
је оквиру циклуса зимских
едукација организовало предавања у петак и среду, 25. и
30. новембра. Наставља се
акција прикупљања добровољних прилога за лечење
Александра Станковића, тешко оболелог од акутне леукемије, па сви који желе да
помогну, могу се јавити на
телефон 060/66-33-562.

ИВАНОВЧАНИ У БУДИМПЕШТИ

Показали како
се чува традиција

ГРУПА ЈУГОНОСТАЛГИЧАРА ОБЕЛЕЖИЛА НЕКАДАШЊИ ПРАЗНИК

Дан републике у Качареву
Док се на дан једног од највећих празника Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије орила химна „Хеј,
Словени”, на зиду су „непоколебљиво” стајале тробојка с
петокраком, застава Савеза
комуниста и неизбежна слика
Јосипа Броза Тита...
Тај призор није само избледела сцена из прохујале епохе
среће и благостања од пре тридесет и више година, већ начин

Страну припремио

Јордан
Филиповић

групе Качареваца да од заборава сачувају нешто што је испуњавало њихову младост. Ови југоносталгичари су се у уторак,

29. новембра, мање-више спонтано окупили у локалу „Друга
кућа”, код домаћина Данета
Зорића, да уз понеко пићенце
евоцирају успомене на прославе Дана републике.
И присећали су се приредби, пионирских марама,
спортских догађаја, доброг
дружења и разних анегдота, а
како је тај празник у сеоским
срединама био и време свињокоља, специјално за ову прилику мајстор варјаче Сима
Греговић припремио је пикантни кувани купус с коленицама. Посебан штимунг су
направили Дуле Гроздић на
гитари и Миле Свирац на хармоници, па су некадашње југословенске хитове и неизбежне

партизанске песме, као што су
„По шумама и горама”, „Друже Тито, ми ти се кунемо”, „Са
Овчара и Каблара”, „Млада
партизанка” или „Ој, Козаро”,
на сав глас певали Митар,
Марко, Бранко, Сантрач, Булајић, Стева, Дуле, Слоба,
Драган, Вуја... А све то уз благе трнце, малко сете у души и
понеку скривену сузу...
И не треба да чуди што се
овакво друштванце окупило
баш у Качареву, које је одвајкада важило за „најпартизанскије” село, с обзиром на то да
су након Другог светског рата
ово, дотад чисто немачко место, населили првоборци, носиоци споменице и ратни војни инвалиди...

Житељи Иванова који су чланови Мађарског културно-уметничког друштва „Боназ
Шандор” имали су ретку привилегију да протеклог викенда
посете главни град матичне
државе. Њих је, заједно с
представницима
сличних
удружења из Војловице и Скореновца, позвала институција
под називом Градска кућа како би представили историју и
традицију Секељ Мађара, који
су у деветнаестом веку населили јужнобанатско Потамишје.
Првог дана, пред неколико
стотина људи, жене из Иванова су певале старе песме
из постојбине својих предака
– Буковине, док су Војловчани и Скореновчани играли
фолклор и говорили приче
из живота.

Андраш Немет, председник МКУД-а „Боназ Шандор”, каже да публика није
крила задовољство виђеним.
– Нису могли да верују колико смо очували идентитет
толико далеко од матице.
Организаторима је то дало
идеју да се на сличан начин
представе и Мађари из других крајева – навео је Немет.
Након програма сви су били послужени традиционалним специјалитетима које су
припремиле Ивановчанке –
старинским колачима, погачицама са чварцима, домаћим хлебом...
Наредног дана гости из
Баната обишли су будимпештански парламент, једно
од најимпресивнијих здања
у Европи.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак и петак, 1. и 2. децембар, 18 сати, дворана Културног центра: концерт класичног и савременог балета и народе игре поводом дана Балетске школе „Димитрије Парлић”.
Петак, 2. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: блуз концерт „Зоне Б” и Радета Радивојевића.
Субота, 3. децембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт Мими Мерцедез.
Петак, 2. децембар, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”: концерт „Вече уз мале тамбураше”. Наступиће ученици основне и средње школе из класе професорке Љиљане
Марјановић.
Уторак, 6. децембар, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: концерт виолинисткиње Мине Менделсон и клавиристкиње Сенке Симоновић.
Четвртак, 8. децембар, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: концерт „Вече домаћих аутора” београдског трија
„Аперто”. Гошћа концерта биће виолинисткиња Мадлен Стокић Васиљевић.
Петак, 9. децембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бендова „Укратко Штеф”, „Goatmare & The
Hellspades” и „Раскид 13”.

Изложбе
Понедељак, 5. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
отварање изложбе радова ученика Гимназије „Урош Предић”
поводом дана школе.
Понедељак, 5. децембар, 19 сати, Народни музеј Панчево:
отварање изложбе графика „Константин” академског сликара Вељка Михајловића.
Уторак, 6. децембар, 19 сати, галерија Градске библиотеке:
отварање изложбе радова архитекте и сликара Алфреда Пезеља.
Четвртак, 8. децембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе XI УАД („Уметност, архитектура,
дизајн”) Панчево.

Књижевност
Петак, 2. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција романа „Танаско и Уснија” писца и публицисте Драгана Јовановића.
Понедељак, 5. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: представљање стрипа „Одравњивање” Ника Сузениса. На представљању ће говорити стрип-цртач Александар
Зограф, преводилац Марија Новаковић и уредник издавачке делатности Центра за промоцију науке Иван Умељић.
Петак, 9. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање књиге песама „Зид”. О књизи ће говорити
аутор Стојан Богдановић, књижевни критичар Васа Павковић и песник Милован Лукић.

Представе
Субота, 3. децембар, 20 сати, Дом војске Панчево: представа „Државни посао”.
Уторак, 6. децембар, 20 сати, дворана Културног центра:
представа „Певам песнике”, у оквиру „Микиних дана” у Панчеву. Учествују: Горан Султановић, Дуда Безуха и Бранислав
Зарин. Улаз слободан.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Краљевска превара”
Стива Берија
Тајна исписана у крви. Човек који мора да направи
избор. Откриће које ће
променити историју.
Котон Малон сада је у
Енглеској и упада у мрачну
заверу која потиче из давно минулог доба династије
Тјудор – заверу која може
уздрмати Велику Британију из краљевског темеља.
Изгледа да се и ЦИА и
МИ6 надмећу ко ће први
разоткрити мистерију, али
ни за Малона, који треба
да је на одмору са сином
Гаријем, овог пута није у
питању сасвим обична акција. Када Гари нестане,
Малон је приморан на трку
с временом како би дешифровао загонетку која га
води од Средњег храма до
замка у Виндзору, од колеџа у Оксфорду до подземних пролаза двора у Хемптону. Док га плаћене убице, издајници, шпијуни и

Петак, 2. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЕПСКА САГА О ЏИНГИС-КАНУ

МЛАДИЋ КОЈИ ЈЕ ВЛАДАО
ПОЛОВИНОМ СВЕТА
Прича о владару који је
освајао и „неосвојиво”
Дело превео наш
суграђанин
Миливоје Баћовић
„Тако вели Џингис-кан”, прича о монголском владару коју
је написао Николај Лугинов
крајем прошлог (први том) и
почетком овог века (други
том), представљена је у петак,
25. новембра, у читаоници
Градске библиотеке.
Ово веома обимно, али и занимљиво штиво првобитно је
преведено с јакутског на руски, а с тог језика на српски
превео га је наш суграђанин
Миливоје Баћовић.
– Ово је прелепа књига која
вас неодољиво увлачи у незаборавну читалачку авантуру,
бришући границе времена и
простора, али и сва она разграничења између стварности и
маште, и увлачи у једно непрегледно пространство из којег
када једном ту крочите, више
не желите да изађете – истакао
је Дејан Боснић, директор библиотеке.
Младић Темуџин, познат
као Џингис-кан, потекао је из
малог монголског племена
Вукови, које је нестајало. Сваки пут када би непријатељ по-

кушао да нападне племе, он
би га предухитрио, победио и
претварао у савезника.
– Тај принцип је остваривао
помоћу високог морала, увођењем праведних закона, стварањем тактике да малим бројем
ратника побеђује далеко бројнијег непријатеља, окупљањем
и стварањем „људи далекосежне воље”... – рекао је Баћовић.
Џингис-кан је из породичне
задруге дошао до тога да влада
највећом територијом у историји човечанства и, тада, половином укупног становништва.
– Његово царство је било четири пута веће од царства Алек-

АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ КОВИН

Гогољева „Женидба”
Представа „Женидба” Аматерског позоришта Ковин одиграна је у понедељак, 28. новембра, у дворани „Аполо” Дома омладине. Рађена је по
драми Николаја Гогоља, а режирао ју је Јован Грујић, позоришни редитељ.
Уиграна глумачка екипа донела је овај комад на својствен
начин и засмејавала публику
без престанка.
– „Женидбу” смо изабрали
зато што осликава и данашње
време: корумпираност друштва,
лажне пријатеље, личности са
„искривљеним” вредностима...

ПРВИ АЛБУМ БЕНДА „БУЧ КЕСИДИ”

Посесивно-оспулсивни
хоспул

опасни следбеници тајног
друштва опкољавају са свих
страна, Малон открива да
га решење мистерије неће
само увући у погубну замку,
већ и приморати да се суочи са својом проблематичном прошлошћу и шокантним открићем.

Два читаоца који до среде, 7. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли волите да решавате загонетке и зашто?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Краљевска
превара” Стива Берија. Најзанимљивије одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

сандра Македонског. Џингискан је заправо један од највећих владара свих времена.
Супротставио се са сво јом
војском много већим народима и освојио чак и оно што се
у то доба сматрало неосвојивим прешавши Кинески зид –
навео је песник Бранко Стевановић.
Али иако је Темуџин био јунак, „западњаци” су Монголе
сматрали примитивним.
– Евро пља ни су Џин гис-кана проглашавали источним
лукавим тиранином, омаловажавајући његове заслуге и уопште заслуге те цивилизације.
Чак су је проглашавали при-

митивном. Тај евроцентризам
је стварао заблуде које је тешко разбити и у новом времену, а чини ми се да је исти проблем у наше време актуелнији
него икад – објаснио је преводилац.
Баћовић је додао да је Монголско царство почело да
„умире” са својим настанком,
слично сваком човеку који почиње да умире самим рођењем, а током распада, разрушења оног што су стварали
људи гвоздене воље у први
план избијају преваранти свих
боја, подлаци и издајници,
што се на крају десило и највећој империји у историји човечанства.
Вест о преводу двотомне саге стигла је и до аутора. Николај Лугинов послао је писмо у
коме истиче задовољство што
је његов роман преведен и на
наш језик.
„Надам се да ће интелигентни српски читалац стећи другу
слику од оне која је наметнута.
Ма како чудно звучало, Монголи су интелектуално и духовно били неколико копаља
изнад својих европских савременика. Али они су се претопили у српску, мађарску, чешку и немачку средину. Но то
је већ друга прича – прича за
будућност у чијем сам правцу
прокрчио сигурну реалност”,
наводи аутор у писму.

Панчевачки бенд „Буч Кесиди” недавно је објавио свој
први студијски албум, под називом „Посесивно-оспулсивни хоспул”, који је снимљен у
студију „Крокодил” у Панчеву, у продукцији Милана Бјелице и уз подршку Петра и
Вука Стевановића из бенда
„Љубичице”. Обухвата десет
песа ма, које су обележиле
њихов досадашњи рад. Чланови бенда су Лука Рацић
(гитара и вокал), Зоран Зарубица (бубањ и вокал) и Ален
Душ (бас и вокал).
– Неке од песама су давно
настале и доста тих средњошкол ских ма ни фе ста ци ја

посесивно-оспулсивног хоспула смо прерасли, али смо ипак
желели да снимимо албум, зато што верујемо да је тим песмама ухваћена истина једног
периода и да би те приче и даље могле некоме нешто да
значе – каже Лука Рацић.
Албуму је, као најава, претходио спот за песму „Стани!!
Стани!!!”, чија је премијера
била на МТВ-у. Режирао га је
басиста бенда Ален Душ, снимила Милица Цветковић, а
монтирала Мила Делић. Спот
је снимљен у независној продукцији „Праскозорје”, уз подршку Културног центра Панчева.

– објашњава Јадранка Булатовић, управница позоришта.
Представа је до сада одиграна осам пута. На Покрајинској смотри аматерских позоришта у Старој Пазови награђена је са пет признања.
Аматерско позориште Ковин постоји 63 године, а у последњих десетак година се налази у врху аматеризма у Војводини и Србији. Од његовог
последњег гостовања у нашем
граду прошло је близу двадесет година. Надамо се да до
следеће представе неће протећи толико времена.

ПЕСМЕ АЛЕКСАНДРЕ МИХАЈЛОВИЋ

Не знам шта би друго
могло да нас веже

Песме наше суграђанке Александре Михајловић недавно
су објављене у збирци „Не
знам шта би друго могло да
нас веже”, у оквиру едиције
„Квартет” издавачке куће „Арте”. Поред њене поезије, заступљени су и стихови Миодрага
Јакшића, Јелене Ћирић и Владимира Благојевића, а прва
промоција је била у „Театру
лево”, у оквиру међународног
фестивала „Кантфест”.

Александра Михајловић је
до сада објавила два романа –
„Запричавање. Заваравање.
Завиривање.” и „Кроз прстохват цимета”, а најављује и прву самосталну збирку поезије.

Стране припремила

Милица
Манић
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КОНЦЕРТ „КОРАКОМ ТРАДИЦИЈЕ”

ЕНЕРГИЧНО, САМОУВЕРЕНО, ГРАЦИОЗНО
КУД „Неолит”
обележава пет
година постојања
Гостовали ансамбли
из Београда
и Новог Сада
КУД „Неолит” из Старчева
обележио је свој мали јубилеј
– пети рођендан – концертом
„Кораком традиције” у недељу, 27. новембра, у дворани
Културног центра. Прослави
су се придружили и гости –
КУД „Бранко Цветковић” из
Београда и фолклорни ансамбл „Вила” из Новог Сада.
Вече је отворило, и одмах
освојило публику, фолклорно
забавиште – играма из Старчева и кореографијом „Зелени
се, јагодо”. За њима је на сцену изашла увежбана старија
дечја група, која је, као одрасла, извела игре из околине
Пирота.
У наставку концерта љубитељи традиционалне игре уживали су у наступима одраслих
чланова фолклорних група домаћина и гостију. Играчице и
играчи КУД-а „Бранко Цветковић” донели су на сцену спектакуларан наступ и прелепе
ношње. Одиграли су своју
много пута награђивану кореографију – игре из Ибарског Колашина, али и влашке игре и
игре из Димитровграда. Пропутовали су цео свет, успут добијали престижне награде, носе титулу једног од три најбоља

друштва из наше престонице,
учествоваће на републичком
такмичењу... А кореограф им
је наш суграђанин Бранислав
Браца Живковић.
Он је кореограф и КУД-а
„Неолит”. Своје играчко умеће
показали су и домаћини. Самоуверено и весело представили су се играма из околине
Београда, Лесковца и источне
Македоније.
Фолклорни ансамбл „Вила”,
који ради у саставу Српског
културно-уметничког друштва
„Железничар”, грациозно, у
ношњама којима доминирају
боје црвеног вина и шампањца, донео је традиционалне
игре из Баната, Бачке и Гњилана. Већ дуги низ година се
на ла зи у вр ху фол клор них

ансамбала у Србији и бележи
бројне награде на домаћим и
страним фестивалима, а кореограф и уметнички директор
им је Милорад Лонић.
Још мало о Старчевцима... За
две године прославиће јубилеј –
педесет година фолклорне традиције у том месту. До 2011. године фолклорна секција је
функционисала при Дому културе. На репертоару имају кореографије многих великана, као
што су Бранко Марковић, Десанка Ђорђевић, Милорад Лонић, Горан Митровић... Њихових двеста чланова подељено је
у неколико секција: школа фолклора, млађа и старија дечја
група, омладински и извођачки
ансамбл, народни оркестар и
група за традиционално певање.

– У последњих пет година
Старчево је почело да излази на
смотре – на војвођанској смо
освојили бронзану плакету
претпрошле године, а прошле
године су клинци узели сребрну плакету на покрајинском
такмичењу. У конкуренцији с
градовима као што су Панчево,
Нови Сад, Вршац, Зрењанин то
је заиста велики успех за једно
место које броји 7.000 становника... – каже Бранислав Живковић, уметнички директор.
У овој години су имали двадесетак наступа. Предстоји им
учешће на фестивалу српског
фолклора у Италији (наступиће у Удинама и Трсту), а за лето планирају турнеју у Пољској
или Турској, о којој још трају
преговори.

ПРЕДСТАВА „КАСКАДЕР”

Вечита дилема – отићи или остати
Дипломска представа „Каскадер” студената Факултета
драмских уметности одиграна
је у уторак, 29. новембра, у
дворани „Аполо” Дома омладине. Комад је рађен по тексту
Страхиње Маџаревића, а режирао га је Југ Ђорђевић.
Млади уметници донели су
на сцену универзалну причу
својих вршњака на оригиналан начин.
Каскадер Жика Бањац добија примамљиву пословну
понуду да оде у Америку. Али
по цену да остави породицу,
девојку с којом је дуго, могућ
посао овде... Дилема. Пауза у
представи. И публика мора

да се одлучи да ли жели да
види његову будућност у нашој земљи или иностранству.

Половина гледалаца одлази у
другу салу како би сазнала
шта би са Жиком било вани.

Наша екипа се одлучила да
остане верна Србији.
Жика је трагично настрадао. Друштво га је полако трошило. Можда је лош избор
што није покушао да оствари
„амерички сан”. Ми то нисмо
сазнали. Његову судбину на
Западу сазнао је део публике
који је с њим „отпутовао”. Ми
смо начули да ни тамо није
прошао много боље. Уосталом, сачекаћемо следеће
играње представе.
„Каскадер” је рађен у продукцији студентског фестивала ФИСТ, а у копродукцији с
факултетом и Домом омладине Панчево.

„СТИХОВИЗИЈА” – ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ

Победници наступају у Смедереву
Сара Стамболија, ученица
Гимназије „Урош Предић”,
освојила је прво место на четвртом панчевачком такмичењу у рецитовању поезије на
страним језицима и језицима
националних заједница „Сти-

ховизија”, које је одржано у
уторак, 22. новембра, у читаоници Градске библиотеке. Победница је рецитовала песму
„Explaining My Depression to
My Mother” Сабрине Бенаим
на енглеском, а ментор јој је
била професорка Александра

Милетић. У образложењу жирија је наведено да се од осталих такмичара издвојила због
избора песме, тачно изговорених стихова, доброг изговора
и доброг укупног утиска.
Друго место је заслужио
прошлогодишњи победник
овог такмичења Радован Вранић, ученик Медицинске
школе „Стевица Јовановић”.
Он се представио песмом
„Nordic Saga”, коју је написао
заједно са својом другарицом
Дуњом Гучински, такође на
енглеском језику. Наступ је
увежбавао с професорком Наташом Џамтоском. Трећи је
био Предраг Перовић, ученик
Економско-трговинске школе
„Паја Маргановић”, који је говорио стихове песме Владимира Висоцког „Ја не волим”
на руском. С њим је радила
професорка Оливера Милин.
У категорији рецитовања на
језицима националних заједница победила је Милина Сојак, ученица економске школе
у Панчеву. Она је на словачком језику рецитовала песму

Андреја Сладковича „Марина”, а менторка јој је била
професорка Оливера Милин.
Ове године на такмичењу за
средњошколце је учествовало
68 учесника из Панчева, Ковина и Алибунара, а жири су чинили професори Снежана Сабљић, Миливоје Баћовић, Данијела Паунковић, Зоран Јелесијевић, Далиборка Савић,
Кристијан Балтеану, Марина
Хриб и Јелена Симић.

Победници панчевачке „Стиховизије” наступиће и у финалу
истоименог такмичења за средњошколце Подунавског округа
у Смедереву.
„Стиховизију” организује
удружење „Лас хентес”, у сарадњи с панчевачком библиотеком. Намењена је ученицима средњих школа с територија градова и општина Панчево, Ковин, Ковачица и Алибунар.

ЈЕСЕЊА ИЗЛОЖБА УЛУПУДС-а

Представљени и радови
Вере Вујић
Годишња јесења изложба Сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а „Хоризонти 2” отворена је у понедељак, 28. новембра, у великој галерији Студентског културног центра у
Београду.
Поставку чине дела чланова
сликарско-графичке секције

УЛУПУДС-а, али и из других
секција Удружења (цртежа,
класичне и дигиталне графике, илустрације, калиграфије
и стрипа).
Међу изложеним радовима су
и два којима се представила наша суграђанка – сликарка и графичка дизајнерка Вера Вујић.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Мефисто и Златокоса”
Срђанa Крстићa
Љубавни роман „Мефисто
и Златокоса” Срђана Крстића присутан је на нашем
књижевном небу готово четврт века и с временом се
мењао кроз многобројна
издања да би на крају добио
коначни облик. То је кратка, духовита и страсна прича о љубави Палог Анђела и
Лепоноге Блондине, с мноштвом ликова из раја и пакла који се уплићу у ову љубавну драму.
Духовито и иронично,
забавно и заносно, еротско
и поетско дело. Књига која
је током година постала
„кривац” за десетине склопљених бракова и многе
љубавне везе. Роман који
спаја оне који се воле.
Мефисто, пали анђео,
чупач душа и судија пред
вратима пакла, стиже у
град не би ли се одморио
од сени којима суди. И ту,
док се поиграва једном душом, он у кораку златокосе
жене, у лепоти њеној, наслути своја небеса. Истог
часа, решен да је освоји,
али само ако му се она својом слободном вољом преда, и одлучан да по сваку
цену њену душу сачува чисту, упушта се у рат са анђелима. Преокрети следе
један за другим, смењују се
издаја, бол и страст, али
духовити приповедач сигурном руком води читаоца

кроз књигу до самог краја,
који нико не очекује.
„Ово је био мој први роман и створен је пре тачно
четврт века, у чудно и тмурно време. Не знам шта ме је
то терало да баш тада пишем роман о небеској љубави, кад јој можда време
није, али Мефисто, приповедач, седео ми је на левом
рамену и шапутао љубавну
причу у доба страдања. Када се књига појавила, брзо
је пронашла пут до читалаца, освојила их великим набојем и инспирацијом, снагом којом је зрачила. Пред
вама је књига каква је одувек требало да буде, кратки
роман који се лако чита, о
великој љубави која траје, о
небу и звездама, о времену
промене које долази”, рекао је аутор Срђан Крстић.

Два читаоца који до среде, 7. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта вас привлачи љубавним романима?”, наградићемо по једним примерком књиге „Мефисто и Златокоса” Срђана Костића. Најбоље одговоре ћемо објавити
у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Фабрика маште
Давид Билобрк, архитекта
КЊИГА „Бескрајна прича”
Михаела Ендеа може се читати једноставно, као узбудљива фантастична прича
чији свет сачињавају лутајући пламенови, Црни кентаур, Бели змај и Кула од слоноваче. Али моћ људске
имагинације заправо је најзначајнија тема овог романа. „Бескрајна прича”, књига
која је постигла невероватан
успех широм света, спада
међу најнеобичнија дела написана у жанру фантастике.
Бастијан, читалац о којем
читамо, на страницама старе књиге открива тајанствени свет чаролије: земљу
Фантазију, сачињену од људске маште, која полако одумире. Аморфно Ништа гута
њу и сваког њеног становника, остављајући за собом
празнину. Ако можете да
претпоставите шта се дешава кад Бастијан постане један од ликова књиге коју чита, онда сте и сами у бескрајној причи.
ФИЛМ „Пад”, Тарсемово кинетичко остварење које као
да је измилило из једног од
оних свепрожимајућих снова, упознаје нас са Лос Анђелесом двадесетих година и
главним актерима који у неинспиративном болничком
окружењу стварају (још) један фантастични свет. При
покушају манипулације зарад

скривеног мотива каскадер немог филма, Рој, прича причу
девојчици
Александрији.
Њена имагинација нам визуелно уобличава мистичну
причу која је мешавина реалности и маште, испуњена
егзотичним
бандитима,
злим тиранима и аутентичним пејзажима чији кадрови
изгледају као оживљене
уметничке
фотографије.
Прича се спонтано отима
контроли, а граница између
стварности и бајке постаје
све тања. Сниман на двадесет осам локација уз сценографију с пробуђеним бојама
и нестварном архитектуром,
овај филм представља уметност ради уметности, лепоту
по себи. Костимографија познате креаторке Еико Ишиоке (која је радила и за екранизацију Стокерове „Дракуле” и филма „Бесмртни”) јесте додатни разлог да се упустите у ову авантуру.
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НЕЈАСНА ОДЛУКА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

ВРЕДНИ ПОКЛОНИ БИБЛИОТЕЦИ И МЕЋАВНИКУ

Панчево остало без
линије за Београд

ЖОЗЕФ ЛОНЧАР ОДРЖАО РЕЧ

Због чега је у претходне три
године реконструисана пруга
на релацији Панчево–Београд? Ово питање намеће се
после одлуке „Железница
Србије” да од 1. децембра,
откад почиње да се примењује зимски ред вожње, укине директну железничку линију из Панчева до Београда.
То значи да ће наши суграђани који убудуће буду хтели
да иду возом до главног града, морати да на панчевачким железничким станицама чекају возове који долазе
из Вршца и Зрењанина и њима ће моћи да иду само до
Овче. Када стигну у ту станицу, мораће да преседају у возове из система „БГ воза” и
да онда њима иду до станице
Београд–Дунав.

Ова одлука је изазвала велико незадовољство грађана,
о чему говоре бројни негативни коментари на друштвеним мрежама. Тим поводом су неименовани представници „Железница Србије” у изјавама београдским
медијима рекли да се за путнике из Панчева неће ништа
променити од почетка децембра, с обзиром на то да
ће и даље имати могућност
да долазе возом до главног
града. Међутим, оно што су
прећутали, јесте да из засад
нејасних разлога, после низа
година, престаје да постоји
директна железничка линија
Панчево–Београд.

Подсећамо, 14. априла ове
године градоначелник Београда Синиша Мали посетио
је Панчево. Он је том приликом у Градској управи са Сашом Павловим, градоначелником Панчева, потписао
споразум о унапређењу превоза између два града.
Одговарајући након тога
на питања новинара, Мали је
између осталог изјавио да
потписани споразум представља корак ка успостављању јединственог јавног превоза између Панчева и Београда.
Додао је да се под тим не
подразумева само аутобуски
превоз, већ и да ће се учинити све да „БГ воз”, који саобраћа само до Овче, продужи
и до Панчева.
„То су ствари које
нам омогућавају да комуницирамо боље. То
није ништа тешко, нити
је компликовано. Потребна је само добра воља двеју градских управа, јер само уједињени
можемо да мењамо
ствари”, рекао је тада
Мали.
Како пишу „Вечерње новости”, према подацима „Србија воза” из
октобра 2016. године, на релацији Београд Дунав –
Панчево Варош дневно је саобраћало девет возова с просечно 29 путника. С обзиром
на предвиђене измене, тај
број би могао још више да
опадне, јер ће кориснике воза, поред преседања, од железнице удаљити и обавеза
да купују две карте.
Од Панчевачког моста до
Овче примењује се један систем наплате возних карата,
који спада у јавни градски
саобраћај „Бус плус”, а од
Овче до Панчева–Вароши у
складу с путничком тарифом
„Србија воза” цена карте је
64 динара.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Мењам бубуљице
за књигу
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли се
осећате безбедно док се возите авионом. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Нек
се игра заврши” Ное Холи за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Не знам одговор, али се
зато увек молим: боже дај ми
прилику да се бар једном у
животу возим авионом.
Амин.” 060/6672...
„Безбедније бих се осећала
у авиону и до Баваништа него у ’голфу’ обилазећи неосветљене комбајне и тракторе и возећи слаломе по блату
које с њива изнесу на пут.”
064/3456...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање

шта им је стварало проблеме
у пубертету. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Ударио ме пубертет у главу”
Роберта Такарича.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Ко их није имао, не зна
шта је пубертет: траума ’бубуљице, ужааас’. Дајте сад
бар од њих некакве користи
да буде – да овој маленој што
жели
књигу
освојим.”
063/5988...
„Највеће проблеме у пубертету су ми стварали родитељи који су из времена кад
’пубертет није ни постојао’,
па нису ништа схватали.”
060/3513...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

ИСПРАВКА
У писму наше читатељке Драгане Лазаров објављеном у прошлонедељном броју „Панчевца”, под насловом „Зашто су
пензионерске месечне карте скупе?”, поткрала се грешка.
Цене пензионерских карата за вожњу АТП-ом које су наведене односе се на годишњи, а не, како је објављено у тексту, на
месечни ниво. Извињавамо се ауторки писма и читаоцима.

„Отпутовалa” 1.602
„комада” књига и
стручних часописа
Наш суграђанин Жозеф Лончар, почасни члан Међународног удружења оглашивача
IAA, родоначелник је маркетинга у нашем региону и узор
многим савременим „адвертајзинг” маговима. Унапредио
је ову деликатну економскопсихолошку делатност. Политиком се не бави.
Изражену активност и друштвено одговорно пословање, ко
зна који пут, доказао је недавно
поклонивши најпре нашој Градској библиотеци близу двадесет
наслова српске књижевности, а
потом Мокрогорској школи менаџмента на Мећавнику – своју
дуго година прикупљану стручну библиотеку.
На овом чину честитали су
му ученици, колеге, пријатељи
и сарадници из целог света.
Лончар је тим поводом изјавио:
– Одржао сам реч. Постоји
народна изрека да је човек господар своје речи док је не изговори, а потом постаје њен
слуга. Обећао сам, па су у Мећавник „отпутовала” 1.602
„комада” књига и стручних часописа домаћих и страних издавача о свету маркетинга,
развоју односа с јавностима,
маркетиншким и другим истраживањима, публицитету,
јавном мњењу, графичком дизајну, креативним активностима, продаји, умећу управљања и руковођења, као и

Маркетиншки маг и део поклона
приче с професионалних конгреса, симпозијума, креативних радионица...
Рекао је да је поклонио свој
педесетседмогодишњи рад и
додао:
– Неко ће пожелети да пише
о историји развоја струке, да
нове материје уграђује у своје
дипломске и магистарске радове или у докторске дисертације. Много је могућности.
Знам да сам урадио добро дело – своје лично богатство
учинио сам јавним!
Међу донираним стручним
публикацијама и издањима су

и раритети: комплет часописа
(гласила) Удружења економских пропагандиста НР Србије (33 броја). Први је објављен
27. марта 1961, а последњи
новембра 1968. Ту су и гласила друштава и удружења (економских) пропагандиста Хрватске, Словеније, БиХ, као и
стотине бројева часописа, попут „Привредне пропаганде”
и „Табуа”, четири зборника
реферата са симпо зијума
привредних про пагандиста,
скрипта...
Ових дана Жозеф Лончар је у
жижи домаћег јавног мњења и

стручне јавности и зато што је с
респектабилним
домаћим
стручњацима из различитих
области покренуо пројекат употребе ћириличког писма у тржишним комуникацијама с циљем
унапређења српске привреде.
„Веро ватно смо једна од
ретких земаља на кугли земаљској која је, свесно или
несвесно, сво је ћириличко
писмо подредила другом. Чак
и у државама с високоразвијеном толеранцијом, где живе
националне мањине, на амбалажи је службено писмо нације, попут француског, руског, немачког, италијанског,
енглеског и шпанског, а да не
говоримо о арапском свету и
азијским народима. Верујем у
висок степен наклоности српских домаћина својој држави,
самим тим и привреди, као
што сам и уверен да би се на
рафовима и полицама у нашим трговинама део понуде
писане ћириличким писмом
разликовао од осталих производа, поготову увозних, који
нису увек пристојног квалитета”, стоји између осталог у
про мо тивном
материјалу
овог пројекта који потписује
Лончар.
Активности Жозефа Лончара медији и данас прате сa изузетним интересовањем. Генерације које га следе препознају
се по аутентичном креативном
рукопису у оглашавању и пропаганди и часном пословању у
свим сферама маркетинга.
С. Трајковић

АКТИВНОСТИ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Сунчана јесен живота
На задовољство свих наших
суграђана који у јесени живота уживају проводећи дане у
Геронтолошком центру, друга
половина новембра била је испуњена бројним дешавањима
која су им оплеменила боравак у тој установи.
У суботу, 19. новембра, Геронтолошки центар су посетили шахисти Давид Ђерфи, Катарина Робић, Филип Стојановски и Никола Путник, иначе ученици ОШ „Мика Антић”, заједно са својим професором и тренером Радојем Радојевићем, шаховским судијом. Наравно, одмах су се издвојили добровољци да с врсним играчима одмере снаге,
па су се с друге стране табле
саткане од 64 поља нашли ветерани Драгољуб Чукић, Павле Вашица, Љубивоје Јешић,
Предраг Николић и Драгутин
Јеротијевић. Подршку је у љутој борби старијој генерацији
давао Милентије Максимовић,

руководилац Дома. Међугенерацијско дружење се одужило,
а млади играчи, који су у мају
ове године у Нишу постигли
завидне резултате на државном такмичењу у шаху, ставили су на муке животно искусније противнике. Коначан
резултат: предивна субота,
много осмеха, шале и животне
радости. Савршено! Ветерани
на двобој позивају и ђаке из

других панчевачких основних
школа, па ко се осмели, нека
им се јави.
Неколико дана касније опет
су млади дефиловали кроз
Дом старих: у четвртак, 24.
новембра, тамо је приређена
традиционална додела награда учесницима конкурса „Сунчана јесен живота”. Поред тога што су присутни могли погледати изложене награђене

радове, приредбу су одржали
ученици ОШ „Братство–јединство”. Дружење с децом
приређено је и у уторак, 29.
новембра, када су баке и деке
посетили предшколци из вртића „Петар Пан”. Наравно,
они су својим наступом шармирали све кориснике Дома, а
додатно изненађење за публику приредили су родитељи деце, који су спремили укусно
послужење.
Активности у оквиру радноокупационе терапије, које се
одвијају под диригентском палицом увек надахнуте и послу
посвећене терапеуткиње Хани
Шопов, наставиле су се већ у
среду, 30. новембра, када су у
крцатој сали наступили млади
фолклораши из Ковина и
Опова. Када је о забави и уживању реч, за наше најстарије
суграђане нема одмора. Млади су духом, па га, богу хвала,
и не траже.
Д. К.

ОДРЖАН 22. „ЖЕНСКИ ДАН”

Сигурне у групи
Двадесет други „Женски дан”,
овог пута на тему „Сигурне у
групи”, бавио се системском
породичном терапијом, а радионицу и предавање је водила Силвија Паталов Трајковић,
педагог. Група жена различитих генерација окупила се у
суботу, 26. новембра, у читаоници Градске библиотеке, да
би се информисале о породичним обрасцима који се трансгенерацијски преносе, животним циклусима породице и да
би чуле причу о губитку, али и
циљевима породице... Радиле
су задатке и вежбе, а поделиле
су и своја искуства, виђења,
емоције, отвориле душу.
– Суштина представљања
ове врсте психотерапије јесте у
промоцији новог погледа на

Силвија Паталов Трајковић
решавање проблема у оквиру
породице, приступа који је оријентисан на њу и на групу, не

само на појединца. Системска
породична терапија бави се
променом појединца, који ће

направити самим тим промену
и у систему, где систем није
осмишљен као породица, као
прост збир својих чланова, већ
збир са узајамним дејством, односно са узајамним релацијама
између чланова – објаснила је
Силвија Паталов Трајковић.
Учеснице су имале прилику
да потписом петиције подрже
проглашење 18. маја даном
сећања на убијене жене жртве
насиља.
Пројекат „Женски дан” реализује организација „Женска
мировна група”, у партнерству
с Домом омладине и уз финансијску подршку Града
Панчева. Одржава се једном
месечно, а учешће на предавањима и радионицама је бесплатно.
М. М.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 307 2.0 ,136 кс,
ХДИ, караван,
2004.069/320-51-41. (СМС)
АУДИ А3, 1997, 1.9 дизел,
металик сив, само 2.300
евра. 063/744-28-66.
(4690)
РЕНО 4 ГТЛ, 1991. годиште, регистрован до марта, 300 евра. 063/839-5920. (231827)
КЛИО 1.2, 8 В, 2002. годиште, тек регистрован,
клима. 064/163-58-84.
ПРОДАЈА резервних делова за вартбург 1.3, полуосовине 1.3, фар са жмигавцем 1.3 леви. Тел.
013/343-433, 064/543-1752. (231501)
ЈУГО корал 55, 2004, атестиран плин, црвен, гаражиран, одличан. 064/14255-93. (231845)
ЈУГО 2007, очуван, први
власник жена, повољно,
зимске гуме. 064/283-1019. (231848)
ОПЕЛ корса 1.0, 2006,
продаја/замена за млађе
годиште аута, уз доплату.
063/348-720. (231858)
РЕНО клио 1.2, 16 В,
2004.годиште, петора врата, све од опрема, на име.
064/130-36-02. (232030)
БМВ 316 ТИ швајцарац,
регистрован 2002. год.
Могућа замена за већи
ауто. Цена 3.800 евра.
069/222-26-03. (2320259
РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2002,троје врата, клима,
регистрован. 064/130-3602. (232030)
ПУНТО 1.2,2007, петора
врата, 75.000 км, власник.064/130-36-02.
(232030)
ПУНТО гранде,1.3дизел,
2006, петора врата, све од
опреме,на име. 064/13036-02. (232030)
ПЕЖО 206, ХДИ, 2002. годиште, 1.850 евра.
064/240-67-56. (232028)
ПРОДАЈЕМ БМВ 316,
компакт, 2002, 1.8, одличан. 060/028-14-80.
(232021)

ПРОДАЈЕМ комби теретни, застава ривал 2004,
регистрован, Б категорија. 060/028-14-80.
(232021)
СИТРОЕН 2006. годиште,
1.4 бензин, плин, нерегистрован, 1.800 евра.
063/329-340. (231982)
ЗАСТАВА скала, 2008,
беспрекоран, црвене боје,
плин атест, регистрован
до октобра 2017. 069/15180-28. (231964)
СУЗУКИ свифт 1000 кубика, клима, аларм, зимске
гуме, 1.000 евра. 062/537710. (231913)
ФОРД фокус караван 1.8,
85 кв, 2003. годиште, регистрован, зимске гуме.
064/580-45-18. (231950)
ПИЈАЂО фри скутер, повољно, 2002. годиште,
бео. 064/149-24-70.
(231935)
ПРОДАЈЕМ форд фијесту
2001, регистровн до краја
априла 2017, 1.100 евра.
060/600-28-12. (232093)

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ берач 222
змај. 063/190-36-81.
(231778)

ГАРАЖЕ

ГАРАЖЕ, центар, издајем
гараже у центру града,
рол капија. 063/323584.(231374)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
са каналом, 25 м2, на Тесли, преко пута Фабрике
сијалица Тесла. 063/305729. (231784)

ТВ половни, 37, 55, 72.
348-975, 066/348-975.
(231963)
ТВ самсунг 51, 30 евра и
мобилни HTC, 20 евра.
066/804-46-38. (231928)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, кухињски, трпезаријски сто, кревет, гардеробер, комода, повољно
због селидбе. 061/600-7427. (СМС)
ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст. Мерење на
лицу места. 065/501-5651. (228446)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Моше
Пијаде 13. 063/311-916
(231608)

БАГРЕМОВА, церова дрва
на продају. 060/603-3232. (230652)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069/409-83-42.
(231930)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.000,
столови од 3.000, кревети
од 9.000, угаоне клупе
од 7.000, судопере 3.500.
Стара утва. 060/600-1452. (231225)

ИЗДАЈЕМ зидане гараже
на Котежу 1 и 2. 063/12255-22. (232017)

15

marketing@pancevac-online.rs

ПЕЖО 206, 1.9 дизел,
1.300 евра, 2002. годиште,
хитно. 063/256-191.
(232054)
ТАМИЋ кипер 85, 2.100
евра, замена, Б категорија. 063/804-07-85.
(232059)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
туш-кадице, клупе, колица, ал-профил, ТВ, душек,
тостер, двоглед, дурбин.
064/635-77-42.
(231876)

ТАМИЋ 75 сандук, 4.5 м,
арњеви, цирада, регистрован, 1.800 евра, може замена, Б категорија.
063/804-07-85. (232059)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, осталих секундарних сировина, продаја половних делова. 066/409991, 069/203-00-44.
(231549)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 80 до
1.500 евра. 062/193-3605, 060/040-90-21.
(232073)
КУПУЈЕМ све врсте возила, стање небитно, до
2.000 евра. 063/165-8375. (232073)

ГАРАЖУ издајем, колективна, Конструктор, Котеж 1, први ниво, лимена
врата. 061/721-15-84.
(231909)

АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463. (231961)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07.
(231938)

СВИЊСКЕ полутке, меснате, бесплатна достава,
прасад, услужно клање.
065/614-74-40, 064/31735-29. (231051)
БРИКЕТ тврдо пресован,
са превозом. Чековима на
рате. 064/142-42-93. (и)
КРЕКА, собни бицикли,
навигација, мали бојлер,
стубни усисивач. 064/35469-76. (231521)
ДЕБЕЛЕ свиње на продају.
064/172-44-10, 372-768.
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи као нове, достава, монтажа, гаранција.
Повољно. 062/892-15-00.
ПРОДАЈЕМ ytong греде за
плочу дужине 4,30 м, ширине 60 цм. 069/213-9737. (231822)
ПРОДАЈЕМ гаражна врата
6 м х 2,40 м. 069/213-9737. (231822)
ПРОДАЈЕМ меснате товне
свиње, могућност клања.
063/812-36-04, 062/691205. (231830)
ПРОДАЈЕМ свињске полутке. 063/812-36-04,
062/691-205. (231830)
КАУЧ, кревет, душек, витрина, комода, столови,
столице, сточићи, полице.
062/361-676. (231826)
ПРОДАЈЕМО смедеревац
на дрва 9, леви, две године коришћен. 060/357-8221. (231814)
ПРОДАЈЕМ преостале
иконе димензија 30 х 40,
свих светаца и манастира.
Тел. 065/829-41-91.
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
повољно. 061/198-81-42.
ПРОДАЈЕМ тритикал, прекрупар црвени, ел. Котао
24 кв. 064/618-44-10.
(231853)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи – 2, 3, 4 и 6 кв,
достава, монтажа, гаранција. 064/366-57-87, 335930. (231870)

ВИТРИНУ пулт продајем
за трговинске делатности.
Тел. 063/304-943,
061/344-38-44. (231908)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина, на продају. Мића, Новосељански
пут 175. 064/303-28-68.
(232076)
ПИЛИЋ, уређени, очишћени од концентрата,
кућна достава.
065/410-97-34. (232096)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
веш-машину и телевизор.
013/346-790,
064/129-73-60. (232097)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење на
дрва, ражањ. Повољно.
064/997-79-09. (230107)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ
4,5кв, са колицима. Тел.
352-114. (232091)
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње,
може и полутке. Тел. 617336 или 063/865-80-31.
(232071)
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње
од 100 до 150 кг.
064/223-92-87. (232077)
ПРОДАЈЕМ лежај, двокрилна и једнокрилна
врата, дрво стакло.
062/424-128. (232083)
ПРОДАЈЕМ салонит плоче, бибер цреп,мењам поломљене црепове, продајем преостали огрев дрвета, продајем балирано
сено. 063/711-77-54.
(232086)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (232087)
ПРЕОСТАЛИ багрем србијански. 063/191-6975.(232058)

ПРОДАЈЕМ кауч и дечји
бицикл. 314-978. (232049)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, монтажа, достава, годину дана гаранција.
065/344-49-30. (232066)
ПРОДАЈЕМ дрва за огрев,
преостала и греде, повољно. 060/035-47-40.
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,нова судопера, 21.500.
371-568, 063/773-45-97.
(232036)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице, шпорети, фрижидери,ТВ, замрзивачи из Немачке. Гаранција.
062/824-23-21. (232039)
ПРОДАЈЕМ трактор 533 и
копач, казан за ракију
120, циркулар за дрва.
064/568-95-76. (232019)
ОГРЕВНО дрво, буква,багрем и цер. Услужно сечење. 064/357-82-08, Босанац. (232000)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТОВНИ ћурани, повољно.
064/357-82-08. (232000)
ТЕЛЕВИЗОР купљен нов,
сточић мали, лустер, кревет. 062/847-13-62.
(232001)
КАЗАН за маст са ложиштем на продају. Тел.
312-443. 8231955)
ШИВАЋЕ машине равне,
20 комада, ендлерице, сто
за пеглање парни, итд.
065/665-75-10. (231977)
ЗАМРИВАЧИ 410 и 300,
веш-машине,шпорети,машине за сушење.
065/665-75-10. (231977)
КОМБИНОВАНИ фрижидер са два мотора, вешмашина, ТВ 51 цм, регал,
храстовина, угаона гарнитура, тросед мојца, трпезаријски сто , витрина
храстовина, нова фотеља,
кварцна грејалица. Тел.
063/861-82-66. (231991)
ПРОДАЈЕМ кухињски креденац и половни намештај. Тел. 355-853.
(231905)
БУТАН боца, комбиновани шпорет, крека весо,
веш-машина, фрижидер,
прохром бојлер, остало
покућство. 064/255-56-52.
(231912)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ половно покућство, кухиње, плинске боце, ел. шпорете, шпорете
на плин. 066/900-79-04.
(231792)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (231815)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи и остало
покућство. 063/898-00-82.
(231850)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, стари новац,
бижутерију, сатове, слике,
сифон флаше, порцелан,
старинско покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(231870)
КУПУЈЕМ ТА, исправне/неисправне. 064/36657-87. (231870)

НА ПРОДАЈУ кућа од 100
м2, у центру Панчева, на
Корзоу, може и за издавање, искључиво као пословни простор агенције,
канцеларије. 023/857-069,
023/857-315,
064/575-57-04. (231565)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 8 ари, Козарачки
просек.
Тел. 060/601-60-23.
(231479)
ПРОДАЈЕМ намештену
кућу, мењам за стан, 130
м2, гаража 50 м2, на плацу
11 ари. Тамишка 43, Јабука. 063/890-70-01.
(231430)

ПРОДАЈЕМ два ланца њиве прве класе код војловачког гробља, повољно.
069/423-31-82. (232012)

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
Стрелиште, 10 ари, укњижен, власник, 1/1.
063/880-00-63. (231863)

ПРОДАЈЕМ 14 ари плаца
на Новосељанском путу.
064/199-00-62. (2320159

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви
2,7 и 4,3 ара, угао Тозе
Марковића и Б. Шипоша.
063/880-00-63. (231863)
ПРОДАЈЕМ кућу са 10
ари плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (231849)

ТЕСЛА, одлична кућа,
62.000; велики избор кућа
Панчево и околина.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (231965)
КУЋА, није за рушење, на
8 ари, Панчево, Јове Максина 31, погледај па позови – 064/813-00-21.
(229435)
СТРЕЛИШТЕ, кућа за рушење, 6 ари, повољно, замена за кућу у Долову.
„Mилка М”, 063/744-2866. (4690)

ПРОДАЈЕМ кућу на малом плацу, реновирана,
двособна, центар, 22.000.
069/339-04-67. (231838)
9 АРИ плаца на Караули.
Тел. 063/769-41-44.
(231841)
КУЋА, 30 м2, сређена, мало двориште, ограђено,
Маргита до Котежа,
12.500. Хитно. 060/08642-41. (231844)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг Мученика 18. Тел. 064/16704-77. (231819)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче и остали метални отпад. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(231260)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту са шест незавршених стамбених јединица.
Власник. 069/330-39-13.
(230906)
ДОЊИ ГРАД, кућа сређена, са два стана, ЕГ, са
плацем. 061/224-47-97.
(231279)
ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, са воћњаком,
легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(231441)
ПОГОДНА локација за
предузетнике, грађевински плац 7 ари, угао Тозе
Марковића и Б. Шипоша.
063/880-00-63. (231863)

ПЛАЦ у Старчеву близу
центра, 6 ари, повољно.
060/028-14-80. (232021)
ПЛАЦ, Баваништански
пут, 15,5 ари, грађевински. 060/028-14-80.
(232021)
КУЋА на продају, усељива. 061/602-31-63.
(231999)
СТРЕЛИШТЕ, куће 147 м2,
4.5 ари, 58.000; 105 м2,
2,3 ара, 42.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (232002)

ПРОДАЈЕМ кућу, Долово,
без посредника, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70.

ПОТРАЖЊА

БАНАТСКО НОВО СЕЛО.
Салонска старија, укњижена, сеоско домаћинство, 18.000, договор.
062/173-88-45. (232092)
ПОЧЕТАК Војловице, одлична 115 м2, два стана,
7.5 ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(231993)
ПРОДАЈЕМ кућу, центар
Старчева, 200 м2, 14 ари
плаца, укњижена, нова,
46.000 евра. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(231993)

МИСА, 85 м2, 4 ара,
28.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (232002)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
450 м2, 57 ари, 75.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 25.500. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (232005)
КАРАУЛА 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (232005)
ПРОДАЈЕМ плац, Баваништански пут, 57 ари, до
пута, објекат, струја, вода.
064/507-09-84. (231970)
ПРОДАЈЕМ њиву од 164
ара, мраморачки атар.
064/174-89-94. (231959)

КУЋА 120 вм, на 5 ари,
Преспанска 15, усељива,
легализовано, власник.
063/307-674. (2318209

МИСА, сређена, 290 м2,
три засебне етаже, 6 ари,
66.000, могућност замене,
етаже. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231993)

КУЋА на Караули, нова,
86 м2, енергетски пасош,
укњижена. 065/258-87-77.
(231829)

ГОРЊИ град, усељива, 88
м2, 2 ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(231993)

ХИТНО продајем два ланца земље код Мотела „Зрно”, Новосељански пут.
065/283-53-01. (232045
ТРИ куће 50+ 100 + 50 кв,
6.5 ари, усељиве, са посебним улазима, стара
Миса, 49.000. 063/804-0785. (232059)
КУЋА, 100 м2 + помоћни
објекти, 3 ара плаца, 1/1,
адаптирано, усељиво,
17.000 евра. Стара Миса,
Козарачка. Тел. 063/80407-85. (232059)

ОМОЉИЦА, 130 м2, нова,
7 ари, само 31.000. 332031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

ОМОЉИЦА, кућа 120 м2,
8.6 ари. 064/200-02-09.
(231786)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 8 ари, вода, струја,
канализација. 069/213-9737. (231822)

КУПОПРОДАЈА

КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ, кућа
претворена у два локала,
161 м2, 2а ра, 53.000. „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (231823)

КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, гвожђе, телевизоре, акумулаторе. 061/20626-24. (232040)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ половну механизацију: poclain багер,
камион ФАП, 1620 BD, татра миксер 6 м³, камиони
ТАМ 60 и ТАМ 70 и
скрепер – машину за равнање земљишта.
063/313-844. (ф)

ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици, 44 ара, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(231833)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, телевизоре,
белу технику. 061/322-0494. (232040)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ троседе, кауче, гарнитуре, регале,
мост + регал, сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел. шпорет, ТА пећи,
теписи, амерички плакар,
разно. 063/107-78-66.

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, 4 ара,
37.000; усељива одмах.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(231832)

ПРОДАЈЕМ викендицу с
виноградом у старим виноградима, код Црепаје.
064/523-28-32. (231785)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (232003)

ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру симпо и два кауча,
очувано, повољно.
064/311-41-68. (231890)

ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,
38.000; 140 м2, 4 ара,
35.000. „Гоца”, 063/89977-00. (231832)

ШИРИ центар, 260 м2, 3
ара, три стамебне јединице, 75.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

КУПУЈЕМ стари метални
отпад, белу технику, алуминијум, бакар и остало.
064/484-13-76. (232040)

ПРОДАЈЕМ регал, кауч,
сто, столице, електрични
шпорет, судоперу, тепих.
065/344-85-77. (231929)
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ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
ВП,ЦГ, 43 м2,23.500; Маргита,ВП, нов прелеп,
18.500. „Mилка М”,
063/744-28-66. (4690)
ТЕСЛА, двособан, II, прелеп, 24.500; Тип Станко,
46 м2,сређен, 26.000 евра.
„Mилка М”, 063/744-2866. (4690)
ДВОИПОСОБАН, Котеж
1, ЦГ, 35.000; Маргита,
нов, укњижен, 39.500.
„Mилка М”, 063/744-2866. (4690)

ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара, ЕГ,
укњижена, 43.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231993)
ДУПЛЕКСИ, 2 х 100 м2,
1.5 ар, 500 евра/м2. 341789, 064/126-19-57.
(231994)

КУЋА, 55 м2, 2 ара плаца,
нова, усељива, 15.000
евра, стара Миса. Тел.
063/804-07-85.
(232059)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
ВП, празан, 24.000; двособан, III, одличан, 33.000.
„Mилка М”, 063/744-2866. (4690)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на вршачком путу.
062/388-175, 063/871-9599. (232050)

СОДАРА, трособан, I,
39.000; војне двоипособан, 43.000, троипособан,
договор. „Лајф”, 061/66291-48. (231965)

ПРОДАЈЕМ одмах усељиву кућу Јабука, ново насеље. 065/234-33-22.
(231946)

СТАНОВИ

БАВАНИШТАНСКИ пут,
80 м2, на 2 ара, укњижено, 32.000. 062/173-88-45.
(232092)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
Тел. 060/359-54-39.
(СМС)

САЛОНСКИ, 86 м2,
39.000; 104 м2, 50.000, погодан и као канцеларијски
простор; 116 м2, 61.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(231965)

ТЕСЛА трособна кућа,
слепа улица, канализација, трофазна 80 м2, 49.000
евра, гаража, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (231931)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље, на вечито, Погодно
за градњу. 064/123-45-70.
(231937)
КУЋА, центар, велики
плац, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (231948)
НОВА МИСА, кућа 8 ари,
100 м2, 36.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (231948)

КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца са малим воћњаком, Новосељаснки пут,
Пелистерска. 065/410-9734. (223096)
ДВЕ стамбене јединице са
гаражом, грејање, ПВЦ,
3,2 арА, повољно.
064/124-48-15.
(232099)

ПОНУДА

КОТЕЖ 2, двособан,
30.000; Тесла 35 м2,
23.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(231965)
ТРОСОБАН,Тесла, ЦГ, 61
м2, само 31.000; центар,
II, TA, 78 м2, 40.000 евра.
„Mилка М”, 063/744-2866. (4690)

7. ЈУЛА, 39 м2, приземље,
16.500, велики избор станова на разним локацијама. „Лајф”, 061/662-9148. (231965)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, сређиван, 49.000; Содара, троипособан,
43.000.„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(231965)

НА ПРОДАЈУ плац 20 ари,
на Караули, могућа продаја и по 5 ари. 065/59920-00. (232068)
ПРОДАЈЕМ плац 5,3 ара,
земља, 1 хектар, један ланац. 063/173-23-84.
(232075)
ПЛАЦ 8 ари, Новосељански пут. 064/808-72-51.
(232080)
ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла,
екстра локација за приватни бизнис и становање.
063/329-464, 066/001050. (232082)
ВИКЕНДИЦА 15 ари плаца, до пута, струја, вода.
063/336-461. (232084)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
сређен, II спрат, прелеп,
продаја/замена за кућу.
„Mилка М”,
063/744-28-66.
(4690)

ДВОСОБАН, нижа спратност, повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13. (232086)
ТРОСОБАН стан, 102 м2,
гаража 28 м2, 66.000 евра.
065/300-98-01. (231841)

Петак, 2. децембар 2016.

ОГЛАСИ

ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, двособан, 33.500; 43 м2, хитно, 23.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (231832)

ПРОДАЈЕМ стан, 57 м2,
Савска 14/27, власник, солидан, 26.000. 060/32153-60. (230178)

ЦЕНТАР, 47 м2, дворишни
двособан, 17.500, леп,
хитна продаја. „Гоца”,
063/899-77-00. (231832)

СТАНОВИ

УЖИ центар, станови 53 120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВ-ом.
063/323-584. (228184)
56 м2 – 21.000, 40 м2,
15.000; 70 м2 + двориште,
24.000. 063/377-835.
(230880)

ПОСРЕДУЈЕМО у продаји
и куповини станова и кућа. (238), Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (231823)

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
70 м2, 520 евра/квадрат.
062/702-280. (231783)

ХИТНО, трособан, 81 м2,
ЦГ, I, само 38.000. 332031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

КОТЕЖ 1, једноиоисобан,
ЦГ, функционалан, Радова града, веће купатило.
304-854, 064/133-54-18.
(231861)

ТЕСЛА, двоипособан, у
добром стању, 29.000.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(232086)

ЦЕНТАР, двособан, 46 м2,
22.000; 60 м2, двособан,
39.500. „Гоца”, 063/89977-00. (231832)

ТЕСЛА, троипособан 79
м2, 49.000. (238), Агенција
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (231823)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), Агенција
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (231823)

КОТЕЖ 2, 24 м2, гарсоњера 14.000; 68 м2, двоипособан, 34.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (231832)

ТЕСЛА, двоипособан, IV,
61 м2, 30.000. (238), Агенција „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (231823)

ТРОСОБАН, 78 м2, Котеж
2, продајем/мењам за
стан, кућу. 063/771-15-68.
(231131)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру Панчева, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(231825)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 64 м2, Марина Држића 5, Стрелиште, без
посредника.
064/167-57-95.
(231594)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.500; 53 м2, двособан,
сређен, I, 30.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (231832)

КОТЕЖ 1, мањи двособан,
45 м2, 27.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (231823)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 26.500; Котеж 2, 58
м2, двособан, 33.000; 50
м2, једноипособан,
24.500. „Гоца”, 063/89977-00. (231832)

ГАРСОЊЕРА, 21 м2, ЦГ,
власник, укњижена, подрум, тераса, центар Стрелишта. 064/635-77-42.

ПРИЗЕМЉЕ, стан 47 м2,
Жарка Фогараша 33, ЦГ,
паркет. Тел. 065/239-1655, Новак. (231597)

КОТЕЖ 2, 55 м2, ЦГ, VII,
тераса, у солидном стању,
25.000. 332-031, 063/83623-83. (679), „Трем 01”
(231882)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
сређен, 26.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. Тел.
061/178-11-66. (231781)

КОТЕЖ, кућа, стан, са
двориштем, повољно,
30.000, договор. „Весна
2”, 066/937-00-13. (2320)
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СТАНОВИ и куће на свим
локацијама. (300), Агенција „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (231812)
СТРЕЛИШТЕ, двособан
комфоран, 61 м2, 28.500.
(238), Агенција „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(231823)

ХИТНО, војна зграда, троипособан, ЦГ, II, четири
собе, велика тераса,
55.000. 332-031, 063/83623-83. (679), „Трем 01”
СОДАРА, двоипособан,
ВПР, ЦГ тераса, две спаваће собе, 43.000. 332031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

ХИТНО, продаја, двособан стан, 60 м2, 1/1, укњижен, власник. Тел.
013/344-388, 060/071-5964. (231879)
СТРОГИ центар, једноипоисобан, намештен, ЦГ,
одличан. „Јанковић”,
063/804-12-72. (231897)
КОТЕЖ 2, двособан, 53,
28.000; Котеж 1, двособан, II, 32.000. „Јанковић”, 348-025. (231897)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 55, 29.000; гарсоњера, 28, 12.500; једнособан, 44, договор, Зеленгора, 40, 21.000. „Јанковић”,
348-025. (231897)
ДУПЛЕКСИ 2 х 100 м2, 1.5
ар, 500 евра/квадрат.
341-789, 064/126-19-57.
ЦЕНТАР, двособан, 45 м2,
ВП, ТА, 28.000, договор.
064/417-69-61, власник.
(231902)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, потпуно сређен, купатило,
ПВЦ столарија, паркет,
власник. 064/260-05-34.
(231919)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
изузетно реновиран, ЦГ,
одмах усељив, два лифта.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (231931)

КОТЕЖ, 45 м2 једнособан,
25.000; двоипособан,
43.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-00.
(231921)
ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
ТА, II, тераса, 30.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-00. (231921)
ЈЕДНОСОБАН, 31, центар,
17.000; Тесла, 19.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-00. (231921)

САЛОНСКИ стан 98 м2, I,
подрум, гаража, сређен,
Доњи град, 50.000.
064/153-14-03. (231906)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
34 м2, 21.500; 43 м2,
25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-00.
(231921)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,
ЦГ, гледа на две стране,
62 м2, 36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (231931)

ДУПЛЕКС 60 м2, центар,
укњижен, без посредника.
Тел. 062/444-842,
064/888-59-23. (231915)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, без улагања, усељив
одмах. Тесла. 060/488-2115. (231926)

НОВА МИСА, једнособан
већи стан, 34 м2, новије
градње. 060/034-20-04.
(232027)
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МИЛОРАДОВИЋ, новоградња, 80 м2, трособан,
800 евра/квадрат. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (231948)
КОТЕЖ 1, сређена усељива гарсоњера, 21.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (231948)
СОДАРА, Дунавска, мањи
двособан, 25.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (231948)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, 34.000; двособан 61
м2, 28.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(231948)
МАРГИТА, новоградња,
58 м2, I, усељив, 40.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (231948)
НОВА МИСА, једноипособан, I, у згради, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (231948)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОСОБАН, велики стан,
ЦГ, 62 м2, тераса, Стрелиште, 28.500 евра, одмах
усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(231931)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, Котеж 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-8767. (232031)

ПРЕЛЕП двособан, поглед
на Тамиш, Кеј Радоја Дакића, одмах усељив, ЦГ,
62 м2, тераса. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (231931)
ДВОСОБНИ, строги центар, ТА, две терасе, одмах
усељиви, од 27.000 до
35.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
57 м2, 27.000 евра, замена. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(231931)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
генерално реновиран, две
терасе, ТА, има етажно
грејање, договор, усељив.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (231931)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(231916)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (231916)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
ЦГ, V, лифт, 45 м2, 26.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(232016)

СТРЕЛИШТЕ, центар, гарсоњера, 21 м2, VIII, ЦГ,
12.500.(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, реновирана, II, 27 м2, ЦГ,
21.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(232016)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, ЦГ,
21.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)

ДВОСОБАН стан, 58 м2, I
спрат са грејањем, центар
Стрелишта. 315-837,
063/829-05-37. (232035)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, VII, новија градња,
42.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)
КОТЕЖ 1, трособан, други
спрат, радова зграда,
38.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (231916)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одмах усељив,
18.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)
КОТЕЖ 2, дуплекс 84 м2,
тераса, укњижен, 35.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)
САМАЧКИ, гарсоњера, 18
м2, други спрат, ЦГ,
11.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)
ТЕСЛА, двособан, реновиран, I, 53 м2, ТА, 29.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(232016)
СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки,
гарсоњера, III, 17 м2, ЦГ,
усељива, 10.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (232016)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
I, ЦГ, 51 м2, 28.500.(320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (232016)
СОДАРА, једнособан, IV,
32 м2, ЦГ, тераса, 17.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
УСПЕШНО инвестирајте!
Понуда станова са плодоужитком, од 13.500. Социјални програм „Елпис”
удружења, Мите Топаловића 6. 061/324-40-85.
(232007)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, IV,
31.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (232002)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, II,30.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(232002)
ДОЊИ град, дворишни
стан, 50 м2, 11.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(232002)

ТЕСЛА, новоградња, 46
м2, III, ЦГ, лукс са намештајем, 41.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (232002)
ЦЕНТАР, гарсоњера, новоградња, 24 м2, IV, TA,
клима, 20.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
СТРЕЛИШТЕ, киндер
зграда, 46 м2, ПР, 27.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.

Петак, 2. децембар 2016.
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ЦЕНТАР, једноипособан,
дворишни, 47, гаража,
24.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, 22.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (232008)
КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2, 26.500.
(097), 064/348-05-68.
(232008)
КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан 61
м2, 27.000. (097)
064/348-05-68.
(232008)

ОГЛАСИ

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двоипособан 70
м2, 36.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.

ПОЧЕТАК Котежа, најлепши двособан, 53 м2,
35.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231993)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, једнособан, ВП, ЦГ, 22.500,
усељив одмах. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.

МАРГИТА, двособан, 42
м2, мало двориште, 23.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)

ПОЧЕТАК Котежа, изузетан трособан, 76 м2, II,
53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231993)

КОТЕЖ 2, 63 м2, III, сређен, ЦГ, двособан, 32.000,
договор. „Олимп”, 351061, 063/494-898. (23199)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
56 м2, двособан, 36.000,
трећи спрат. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(232008)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, 26.000, двособан 46
м2, 23.000 евра; гарсоњера 21 м2, 13.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)

ЦЕНТАР, 47 м2 одличан,к
омфоран једнособан, II,
две терасе, двосотран, ЦГ,
28.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494898.(231993)

КОТЕЖ 2, 46 м2, једнособан, IV, ЦГ, 25.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231993)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.000; двособан, 49 м2,
24.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)

МИСА, једнособан, 35 м2,
16.000; двоипособан, 52
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.

ТЕСЛА, 30 м2, сређен,
једнособан, VII, ЦГ,
20.000. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (231003)

ТЕСЛА, трособан, 70 м2,
36.000; двособан, 42 м2,
24.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)

СТРЕЛИШТЕ, стан 58 м2,
на петом спрату. Гундулићва 5. 063/329-340.
(231982)

КОТЕЖ 1, 45 м2, једноипособан, V, ЦГ, 27.000,
договор. „Олимп”, 351061, 063/494-898.

ПЕНЗИОНЕРИ! Доживотно издржавање по најповољнијим условима. Пуна
правна сигурност. Консалтинт тим „Елпис” удружења. 061/324-40-85.
(223007)
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СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, I, ЕГ,
усељив, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231993)
ШИРИ центар, 57 м2, II,
TA, усељив одмах, без
улагања, нова кухиња,
плакари, 38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (231993)

СОДАРА, 61 м2, комплетно сређен, ПВЦ, двоипособан, ВП, ЦГ, војне зграде, 37.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (231993)
КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан, III, ЦГ, 40.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231993)

СТАН, 39 м2, III спрат,
Приморска 27, без парног
грејањем 1/1, новоградња,
19.000 евра. Тел. 060/44577-07, 063/804-07-85.
СТАН, 36 м2, I спрат, сређен, гипсани радови,
21.000 евра, нова Миса,
Приморска 27. Тел.
063/804-07-85. (232054)

НОВОИЗГРАЂЕНИ станови, Ц. Лазара, трособан
65 м2, једноипособан, 48
м2. 063/274-951. (231993)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли. Тел. 061/22398-41. (232062)

ХИТНО, Стрелиште,57
м2,две терсе, ново купатило, 24.000. (677), „Нишић”, 064/206-55-74.

ПЕНЗИОНЕРИ, куповина
стана са Вашим плодоужитком (остајете у стану).
Консалтинг тим „Елпис”
удружења, Мите Топаловића 6. 061/324-40-85.
(232007)

КУЋА, 60 м2, 2 ара плаца,
1/1,13.000 евра, Козарачка,
реновирано, усељиво. Тел.
063/804-07-85.(232059)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

НОВИ СТАНОВИ, Тесла
52 м2, 20.000; центар 21
м2, 10.000. 063/847-45-46.
(232090)
ТЕСЛА, двоипособан, VI,
ЦГ, лифт, продаја, замена. 062/173-88-45.
(232092)
СТАН, 45 м2, Котеж 2, Кикиндска, IV спрат, ЦГ,
усељив. 063/272-152.
(232078)
СТАН,50 м2 + 20 м2, приземље, насеље код Амбуланте, Браће Јовановић,
Котеж 1. 063/815-44-48.
(232069)
НОВ двособан стан, 51 м2,
на Тесли, 19.000, хитно.
061/168-10-51. (232070)
ПРОДАЈЕМ поткровље поред Архива, 50 м2, 8.000
евра. 061/114-11-34.
(232081)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, I
спрат, 44 м2, ТА, реновиран, празан. 062/424-128.
(232083)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ
ПОТРЕБАН већи новоопремљен или реновиран
стан на Тесли.
063/869-13-72.
(СМС)
ПОТРЕБАН једноипособан или двособан одмах
усељив стан.
061/440-84-41. (СМС)

ПАНЧЕВАЦ

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру с парним грејањем. Центар. Звати после
16. 063/697-360. (СМС)
ИЗДАЈЕМ функционалан
намештен мањи двособан
стан, ЦГ, телефон, тераса.
063/106-05-47. (СМС)
ИЗДАЈЕМ функционалан
намештен мањи двособан
стан, ЦГ, телефон, тераса.063/106-05-47. (СМС)

ИЗДАЈЕ СЕ једнособан намештен стан у приватној
кући, засебан улаз, близу
„Авив парка”, са грејањем, кабловском, интернетом и климом. Ул. Стевана Сремца14, Стрелиште. Тел. 069/320-51-42
и 400-090. (СМС)
ИЗДАЈЕМ дворишни једнособан стан + гарсоњера, све намештено, грејање, Стрелиште.
362-406, 064/218-83-45.
(231616)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, ЦГ, други спрат. Тел. 064/178-3892. (231779)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан и намештену
собу. 013/355-537,
065/335-55-37. (231847)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, 64 м2, у строгом центру. Тел. 061/62132-18. (231884)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан 50 м2. Тел. 063/81026-36. (231698)

ИЗДАЈЕМ намештену собу, Содара, за ученике и
студенте. 064/439-40-89.
(231802)

ИЗДАЈЕМ луксузан полунамештен четворособан
стан у епицентру Панчева.
Тел. 063/311-916. (23124)

ИЗДАЈЕМ двособан комплетно намештен стан, нова Миса, код Спортског.
066/370-202. (231852)
ГАРСОЊЕРУ новије намештену, близу центра, ЦГ,
КТВ, интернет, издајем.
061/204-76-26. (231864)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, Вељка Влаховића,
Стрелиште, 80 евра.
062/382-434. (231807)
ИЗДАЈЕМ стан, 35 м2 у
Карађорђевој. 063/75581-09. (231799)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан на Стрелишту,
звати после 14. 063/75551-77. (231891)
ИЗДАЈЕМ собу, кухињу и
купатило, запосленима,
самцима. 064/988-99-10,
061/189-00-93. (231889)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Содара, ЦГ,
на дуже, 100 евра + депозит. 065/890-98-03.
(231512)
ИЗДАЈЕМ собу са грејањем, ученици, код Гимназије. Тел. 063/304-943,
061/344-38-44.
(231908)
СТАНОВЕ – двособан,
трособан, намештен празан, сопствено грејање,
плин, Котеж. 061/721-1584. (231903)

Петак, 2. децембар 2016.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на старој
Миси. 060/011-96-66.
(231914)
ДВОСОБАН , нова Миса,
интернет, струја и улаз
одвојени. 063/775-99-86,
372-144. (2319239
НАМЕШТЕН једнособан
стан, ТА, код Хотела „Тамиш”, 70 евра. 064/12248-07. (231951)

ОГЛАСИ

ЗГРАДА, издајем двособан
намештен стан, нова Миса, ТА, кабловска.
064/231-23-59. (231942)

ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан на Содари. Тел. 063/240-589.
(232033)

НАМЕШТЕН стан, 40 м2,
130 евра, грејање укључено у цену.060/146-22-50.
(231204)

ПОВОЉНО издајем мањи
намештен стан. 063/81092-39. (232013)

ИЗДАЈЕМО Топола, трособан сређен дворишни
стан, 96 м2, ТА и самосталну кућу од 120 м2, са
двориштем, ТА. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (232002)

НА ТЕСЛИ једнособан намештен стан, ЦГ, издајем.
063/320-637. (231996)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2, Котеж 1, ТА, грејање.
065/665-75-10. (231977)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
65 м2, Новосељнаски пут
49. Тел. 066/310-029.
(232041)

ПРАЗАН ненамештен мањи двособан стан на ТеИЗДАЈЕМ стан, 100 м2,
сли, без грејања. 064/426намештен/ненамештен,
27-09, 069/238-09-46.
нова Миса. 060/037-19-22. (231998)
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ИЗДАЈЕМ намештен двособан комфоран стан, ТА
пећ. 352-710, 066/352710. (231-978)
ДВОРИШНИ једнособан
намештен стан у староградњи код Турске главе,
на дуже време. Тел. 331958, 063/361529.(231980)
НАМЕШТЕНА кућа, сређена, 30 м2, мало двориште, интернет, кабловска,
80 евра, Маргита.
060/086-42-41. (232074)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу
и купатило издајем станарки у Иванову. 064/37294-71. (232079)
КУЋА за издавање, Старчево. 060/617-15-66.
(23204)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, полунамештен, 70
м2, ЦГ. 060/020-81-55,
064/570-64-57. (232052)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, ЦГ, на Содари. Тел. 063/524-642.
(232057)
ИЗДАЈЕМ празан двоипособан стан, грејање, ТА,
Максима Горког 79-а.
069/166-24-28. (232061)
ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру са ЦГ, Содара,
приземље. 064/612-18-30.
СТАН за издавање, комплетно опремљен за становање у центру града.
Контакт 063/693-944,
063/693-291. (и)

КУЋА за издавање од 100
м2, реновирана, ненамештена, Маргита. Контакт
063/693-944, 063/693291. (и)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 064/850-70-69.
(231522)
ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, Змај Јовина.
Тел. 060/562-62-96.
(231591)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина
три школе.
060/351-03-56.
(231578)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел. 063/80858-16. (231787)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, у
Његошевој. 063/755-81-09.

ИЗДАЈЕМ локал 12 м , В.
П. Бојовића 19. 063/314803. (231791)

МАГАЦИН 500 м2, хитно,
повољно, могућ сваки договор. 062/105-20-12.
(231880)

ИЗДАЈЕМ локал 33 м2,
Милоша Обреновића 9,
200 евра. 065/461-11-46.
(231854)

ИЗДАЈЕМ локал на прометном месту код аутобуске станице и пијаце.
063/372-124.(232103)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина
три школе. 060/351-03-56.
(231828)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ поред Дома омладине, 80
м2. 061/114-11-34.
(232001)

2

ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, погодан за сваку
намену. 064/959-98-83.
(231806)
ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, Карађорђева 33. 346-448.
(231808)

ИЗДАЈЕМ локал 27 м2, у
центру. 065/464-35-38.
(232026)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
центар, погодан за канцеларију, агенцију, представништво. 064/267-7217. (231972)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ канцеларију 25
м2, центар, Р. Путника, 80
евра. 063/341-871.
(231974)
ПОТРЕБАН простор 150
до 300 м2, градски део, у
селима не, купујем.
062/140-67-16. (231976)
ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљен и разрађен
фризерски салон, центар,
повољно. 065/849-09-38.
(231917)
ЛОКАЛ строги центар Београда, подземни пролаз
код Дома омладине, продајем, 16.000 евра.
065/934-67-70. (231947)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за чување старије особе у иностранству. Минимално познавање немачког.
062/571-007. (231662)

ПОТРЕБНА жена за чување старије особе у иностранству. Минимално познавање немачког.
062/571-007. (231662)

ПОТРЕБАН мајстор за израду и монтажу ПВЦ столарије. „Самиго инвест”
д.о.о, 312-729,
063/389-972.
(232076)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у објекту за смештај.
060/043-52-98. (232026)
ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 060/052-3040. (232022)
ПОТРЕБАН радник до
409 година за ноћну смену. Предност спортисти,
младићи са Стрелишта
или Тесле.
065/311-31-33. (и)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/13285-43. (231872)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребни радници. Тел. 013/355-808, Ул.
Жарка Зрењанина 36.
(231991)
ПОТРЕБНА конобарица у
Винарији „Ђурић” .Максима Горког 71. (231982)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребниопица-мајстор и
раднице за палачинке.
063/820-87-61. (231958)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам гуртне. 064/18125-00. (231436)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(231873)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел. 060/691-0113. (229077)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења купатила, канализације, адаптације, поправке, замена. 331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (2318429

ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ, алу столарију,
сигурносна врата, ролетне, венецијанери, стаклорезачке услуге. 060/54534-04. (231491)

ГРАЂЕВИНСКОЈ лимарији
„Марковић” потребан лимар и помоћник лимара.
060/571-55-22. (231931)
ПОТРЕБНА куварица за
рад у „Пилећем дућану”.
Тел. 013/377-230,
064/259-96-62. (231944)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(230451)
ПОПРАВКЕ, уградња,
АЛУ, ПВЦ и дрвене столарије, стакло, ролетне, комарник. 063/843-34-56.
(230781)
МЕДИЦИНСКЕ сестре: давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (230742)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством. 062/801-97-58.
(230714)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА пећи, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (231070)
СЕЛИДБА 1.000 динара,
радници, попуст ванградска. 064/026-13-26.
(231185)
ЧУВАЛА бих полупокретну, покретну особу, за
бесплатно становање.
060/617-97-10.
(231777)

ПОТРЕБАН професор информатике, ради давања
приватних индивидуалних
часова информатике. Тел.
064/063-77-69.
(231206)

ПОТРЕБНА млађа особа
транспортно-шпедитерској фирми, са познавањем немачког језика. Контакт телефон 060/613-7408. (ф)

ИСКУСНИ пекар за хлеб,
сомуне и озбиљан домар,
возач. 064/120-09-42.
(232095)

ПОСАО

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кол центру, звати радним данима од 10 до 16
сати. 064/645-30-95.
(232058)

ПОТРАЖЊА

МАСЕРКА, релакс, парцијална и антицелулит. Тел.
062/817-17-31.
(230065)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, зидова, бетона, утовари, одношења ствари, обарање
стабала. 060/035-47-40.
(231793)
ОБАРАЊЕ стабала, кошење тримером, одношење
непотребних ствари, утовари, чишћења, итд.
064/122-69-78. (231793)

РЕЛАКС терапеутска, антицелулит масажа, естетски и медицински педикир. Јасмина. 013/351907, 061/308-95-86.
(232014)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипсани радови, фарбање
столарије, чисто, повољно,квалитетно. 063/86467-16. Влада. (231878)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (231885)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (231910)
ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, чишћење олука.
065/535-24-56. 231927)

НЕГА болесника у поподневним часовима. Тел.
377-321, 063/234-857.
(231620)

ПОТРЕБНИ радници перионици „Пионир”. 013/25802-17. (231092)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана професорка математике. Центар. 343-370. (231435)
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ПОТРЕБАН грађевински
инжењер или технолог у
производњи столарије.
„Самиго инвест” д.о.о,
312-729, 063/389-972.
(232076)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Хало Лесковац, потребне раднице,
за рад за роштиљем.
063/897-55-04.

ТРАЖИМ професорку/професора руског језика са искуством, због часова. 066/506-66-66.
(231782)

ОГЛАСИ

ДУГОГОДИШЊЕ искуство,
уградња свих врста зидних
и подних плочица. Ненад,
064/128-38-49. (231834)
СРПСКИ језик, часови,
припрема за пријемни,
професор. 063/115-38-50.
(2318359
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (2318049

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.(
231934)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (2319399
РЕЛАКС, терапеутска и
парцијална масажа.
064/011-34-25. (231941)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
са или без радника,могућност хладњаче. Џаја,
065/403-58-43. (231968)

РАЗНЕ физичке послове
радим: ископи, шут, и све
остало. 065/600-05-30.
(231796)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета, грејача. Слободан,
063/865-80-74. (231821)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана
професорка математике.
Центар. 343-370. (231788)
ДИМЉЕЊЕ меса и месних
прерађевина. 063/179-0178.(232032)
ЧИСТИМО таване, подруме, дворишта, комплет
услуге, најповољније.
061/321-77-93. (232040)
ГИПС плоче, кнауф, ригипс, васерска нивелација,
спуштени плафони, преградни зидови, АМФ,каскаде, суфити, лукови, детаљи, изолација поткровља. 069/222-26-03.
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством
тражи посао. 064/120-7764. (232008)

НУДИМ помоћ у кући старим, покретним и полупокретним особама.
061/210-85-95, 061/68309-29. (231962)

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (231975)
ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (231471)
СВЕ врсте физичких послова, утовар/истовар, цепање дрва, кошење, селидбе, одвоз шута, копање, чишћење подрума, тавана и шупа и сл. Дејан,
065/440-97-00. (231984)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (231-989)

СРПСКИ, часови, припрема, пријемни за основце и
средњошколце. 064/46237-64. (231856)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (232009)

ВОДОИНСТЛАТЕР, адаптације купатила, славине,
одгушење канализације
одмах. 063/269-173.
(231952)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 064/341-79-60.
(231869)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/86801-70. (232006)

РАДИЛА бих као помоћна
радница у ресторану и
спремала станове и куће.
065/852-78-88. (231955)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (229033)
ИСКОПИ мини багером
на свим теренима.
064/648-24-61. (229999)

СРПСКИ и књижевност,
повољно часови, обрада
семинарских и матурских
радова за средњу школу.
063/170-42-01. (230272)

ПРЕВОЗ малим кипером
до 20 м³, повољно (пролаз
на 2,2 метра). 064/648-2461. (229999)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи. Сигуран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (232067)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (230299)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инстлација, бојлера, ТА пећи, најјефтиније
у граду. 063/804-57-99.
(232043)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до 2 кубика. 065/33423-38. (232047)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338.
(СМС)
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.
(321212)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365051. (230366)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих, нових кровова, разне фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89.
(231370)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(231249)
ПОПРАВКА, веш-машина,
судо-машина, и остале беле технике, овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300,
063/771-24-16.
(321212)
СЗР „МАКИ”, постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (231104)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (231892)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(231892)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. (231892)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (231892)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(231892)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст,
долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (231587)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
канализације, замене, поправке. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (231842)
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ аутомобила, локала, кућа, станова,
викендица новом методом. Дејан, 063/800-0196. (231839)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(232094)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану, прање тепиха, довоз, одвоз.
066/001-050, 063/329464. (232082)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
062/156-02-07. (231925)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/31710-05.(231925)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/31710-05.(231925)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (231571)

ПРЕВОЗИМ кипером, повољно, грађевински материјал, ризлу за путеве, одвозим шут. 064/354-69-94.
(231843)
СЕРВИС телевизора, продаја половних, електричар, ауто-електричар, поправка разних електроуређаја. 063/800-01-96.
(231839)

ОГЛАСИ

РАЗНО

Preduzeće Brako Wire Products d.o.o, Pančevo,
raspisuje Oglas
za prijem radnika – еlektričar
Potrebne kvalifikacije:
– Minimum IV stepen stručne spreme elektrotehničkog
usmerenja (električar, elektrotehničar elektromotornih
pogona)
– 5 godina radnog iskustva na poslovima održavanja proizvodnih mašina
Od kandidata očekujemo preciznost, odgovornost i posvećenost radu.
Biografije slati isključivo na emаil: info@brako.rs
Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
Neće biti prihvaćena nikakava raspitivanja
telefonom ili lično.

Opšta zemljoradnička zadruga OZZ „Južni Banat”
iz Ban. Brestovca, Pančevačka 1
email:ozzjuznibanat@gmail.com
Telefon: 013/626-124
PIB: 101053853
Mat. Br: 8650200
Skupština zadrugara OZZ „Južni Banat” iz Ban. Brestovca na svojoj sednici održanoj dana 04. 05. 2016. god. donela je odluku da se raspiše

Konkurs
za direktora sa mandatom od 5 (pet) godina.

СИТУИРАН пензионер, 59
година тражи слободну
жену од 50 до 65 година.
064/586-38-16.
(232089)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/81198-32, Поповић.
232103)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (231892)
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marketing@pancevac-online.rs

ОВЛАШЋЕНИ „Електросервис” поправља; вешмашине, бојлере, шпорете, пећи, електроинсталације. 060/180-02-83,
062/186-48-22.
(232088)

Kandidati, pored zakonom predviđenih opštih uslova
treba da ispunjavaju i sledeće uslove:
1. Da imaju završenu visoku, višu ili srednju školu poljoprivredne, ekonomske ili druge struke
Dokaz: fotokopija diplome.
2. Da ima najmanje 3 (tri) godine na poslovima rukovođenja.
Dokaz: potvrda privrednog subjekta kod kojeg je radio na
mestu rukovođenja.
3. Da nije osuđivan za krivična dela protiv privredne i
službene dužnosti.
Dokaz: Uverenje nadležnog sudskog organa da se ne vodi istražni postupak i da nije podignuta krivična prijava,
ne starija od 3 (tri) meseca.
4. Kandidati koji učestvuju na konkursu moraju dostaviti plan i program rada.
– Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana po objavljivanju konkursa.
– Konkursnu prijavu i dokumentaciju slati na adresu:
OZZ „Južni Banat” Banatski Brestovac 26234, Ulica
Maršala Tita br.1, sa naznakom za konkurs.

С неизмерном тугом и болом опростила сам се од свог супруга

Svi kandidati koji blagovremeno dostave prijave i ispunjavaju uslove konkursa biće blagovremeno obavešteni o
odluci skupštine zadrugara najkasnije 5 (pet) dana od
donošenja odluke.
(f-1982)

ЈОВАНА РАКИЋА

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја
студије о процени утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину за ПРОЈЕКАТ Уклањање објеката
– портирница и рефлекторски стуб у блоку 19, сферни резервоари ФБ-2011 и ФБ-2012 са припадајућим
инсталацијама и посуда ФА-3207 са платформама и
припадајућим инсталацијама у кругу РНП, на кп. бр.
3566; 3568; 3570 и 3583 КО Војловица.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид у просторијама Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине, саобраћај и енергетику, имовинско
правне и инспекцијске послове

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на
животну средину ПРОЈЕКТА–РАДИОНИЦА ЗА КОНФЕКЦИОНИСАЊЕ РОЛЕТНИ И ПОГОН ЗА ПЛАСТИФИКАЦИЈУ
ПРОФИЛА НА ЛОКАЦИЈИ У КОВАЧИЦИ на катастарској
парцели бр.1433 К.О. Ковачица, на територији општине Ковачица, носиоца пројекта ЦИЦКА МАРИЈА, Иве Андрића 8,
Ковачица.
Сагласно члану 20. Ставу 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД
у предметну студију о процени утицаја затеченог стања у просторијама С.О. Ковачица, у улици Маршала Тита 50, у Ковачици, у периоду од 30. 11. 2016 до 20. 12. 2016. године.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја затеченог стања биће одржана у просторијама С.О. Ковачица, у улици Маршала Тита
50, у Ковачици, дана 21. 12. 2016. године у времену од 12 до
14 сати.
У јавној презентацији и јавној расправи о предметној
студији утицаја затеченог стања на животну средину, сагласно члану 20. Став 4. Закона о процени утицаја на животну
средину учествоваће носилац пројекта.

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

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
Хвала на сваком дивном дану, пуном пажње и разумевања, проведеном с тобом.
Твоја супруга МИЛАНКА
(108/

Последњи поздрав

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

26. новембра 2016. престало је да куца срце нашег вољеног супруга,
оца, деке и таста

ФЕРЕНЦ
НЕМЕТ
чика
ЈОВИ
од МАЈЕ и НЕНЕ
с породицама

Најбољи друже,
по први пут нећемо заједно довршити започето.
Памтићемо те по добром.
ЈАНИ и АНА с децом

(35/231884)

(90/232029)5

ЈОВАН РАКИЋ

ЈОВАНА РАКИЋА

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. новембра
2016. године преминуо наш драги

1936–2016.
Деко, хвала ти за неизмерну брижност и
топлину. Заувек ћемо те се сећати с љуба-

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

вљу и поштовањем.
Супруга МИЛАНКА, ћерка ТАЊА, унуке НИНА
и ЈОВАНА и зет НЕБОЈША
(107/

Твоје унуке НИНА и ЈОВАНА
(106/

ФЕРЕНЦ НЕМЕТ

1952–2016.
Ожалошћени: супруга ЈУЛИЈАНА, синови АРОН
и НАНДОР с породицама
(89/232024)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 2. децембар 2016.

22. новембра 2016. престало је да куца срце великог човека. Сахрана је обављена
24. новембра 2016. године.

Последњи поздрaв нашој драгој мајци, баки, прабаки и ташти

Вољеном

СИМИ ГОЛУБОВИЋУ

ЉИЉАНКИ СAВАНОВИЋ

МИОДРАГ МИЛЕНКОВИЋ
МИЛЕ

2. VI 1933 – 25. XI 2016.

1953–2016.
Ожалошћени: ћерке ЈЕЛЕНА, ДРАГИЦА и РОСА, унуци МИЛАН,
МИЛОШ, ИВАН, ЈОВАНА, ИВАНА, ЈОВАН и МИЛАНА, праунук
ЛАЗАР, зетови ВЛАТКО, МИРОЉУБ, БОЖО и МАРКО,
снаје МИЛИЦА и ТИЈАНА
(93/232042)

Драги Миле,
Хвала ти што си једанаест година делио
све моје радости и тугу. Хвала ти за сваки
стисак рамена, сваки загрљај и обрисану
сузу. Био си моја подршка и ослонац.
Са пуно туге, љубави
и поштовања твоја БОСА

1939–2016.

Велики човек, отац и деда.
Поносни и захвални на времену проведеном с њим, његова деца и унуци.
Твоји: ЗОРАН, ЗОРИЦА, ДРАГАНА,
ТАМАРА, МАТЕЈА и МАРКО
(85/232004)

(70/231959)

Последњи поздрав нашој прији

Драгом оцу, тасту, деди и прадеди последњи поздрав

26. новембра 2016, у 91. години преминуо је

Вољеном деди

РАДА СИМИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ
ЉИЉАНИ
САВАНОВИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

1926–2016.

од породице БАЧИК
и СПИШЈАК

1926–2016.
Хвала ти што си нам подарио лепе тренутке. Чуваћемо те од заборава.
Ћерка ЗОРА, зет РАДЕ, унуке АЛЕКСАНДРА
и ОЛИВЕРА, зетови ЂУРА и БАНЕ и праунучад
МИОНА, МАТЕЈА, АНДРЕЈ, ГАЛА и ЂОРЂЕ

(91/232037)5

(82/231988)

Заувек ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, син ЗОРАН
и снаја МИРА, унук МИЛОШ са супругом
КРИСТИНОМ, у унука МИЛИЈАНА са супругом
РАЈКОМ, праунуци ДРАГАН, МАРИЈАНА,
РЕЉА и ИГЊАТ
(81/231988)

СИМИ
ГОЛУБОВИЋУ
1939–2016.
Поносан што сам те
имао.
Твој МАРКО
(86/232004)

(77/231983)

Последњи поздрав драгој мами

Последњи поздрав

Моја сестра једина, 23.
новембра заувек нас је
оставила, ни последње
збогом није проговорила,
а очи је своје склопила.
Заувек њен брат
НЕНАД, снаја ГОРИЦА
и теткини ВЕСНА
и СРЂАН

Куми

Последњи поздрав вољеној сестри

РАДИ СИМИЋ
Успомену на тебе чуваће заувек твоји најмилији: син
ДРАГАН и ћерка ДРАГИЦА с породицом

ИВАН
РАКИЏИЋ

ИВИЦИ
РАКИЏИЋУ

(80/231987)

(16/231824)

Последњи поздрав вољеном супругу

РАДИ СИМИЋ

Тешко је када одлази
неко драг.
Остаје сећање на твоју
доброту и племенитост.
Кум НЕВЕН
с породицом

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на тебе.
Твој брат МИЛЕ
РАДОЈЧИЋ
с породицом

(64/231943)

(79/231986)

(78/231985)

Последњи поздрав вољеном оцу и деди

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав драгом куму

РАДИ СИМИЋ

ИВАНУ

„Недостајеш!”

од колега из Фабрике VCM „ХИП Петрохемија”

РАДИ СИМИЋ

ИВАНА, ФИЛИП
и МАКСИМ

24. новембра 2016. престало је да куца велико и
племенито срце нашег вољеног

ИВАН РАКИЏИЋ
Сахрана је обављена 26. новембра 2016. године.
Хвала ти за брижност и топлину. Заувек у срцима и сећању, с љубављу и поштовањем.
Супруга СЛАВИЦА, ћерке ИВАНА и БИЉАНА,
зетови ФИЛИП и ДРАГАН, унука ЕМИЛИЈА,
унуци НИКОЛА и МАКСИМ

НИКОЛИ ПЕНДЕВУ
Супруга МИЛИЦА
(58/231917)

(62/231036)

НИКОЛА
ПЕНДЕВ

Последњи поздрав драгом комшији
Ћерке РАЈНА и МАЈА
с породицом

Остајемо у дубоком болу са сећањем на срећне
дане проведене заједно

Четрдесетодневни
мен

Памтићемо га с љубављу и поштовањем.
Кумови: БАТА, ИВАНА
и БАНЕ

(13/231813)

(57/231917)

НИКОЛИ ПЕНДЕВУ

Љубав према теби је велика, а туга и сећање
вечни.
Твој брат ЈОВАН
РАДОЈЧИЋ, снаја
ДОБРИЛА са својом
децом и унучићима

(65/231944)

И драги људи одлазе
Последњи поздрав зету

по-

Станари зграде у Косте Абрашевића 2
(84/231999)

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

ИВАН РАКИЏИЋ

ЖИКА МАЋЕЈ
од ћерке СЛАВИЦЕ
с породицом
(94/2320449

Заувек си у нашим мислима и срцима. Твоја
ћерка БИЉАНА, зет ДРАГАН, унука ЕМИЛИЈА
и унук НИКОЛА
(95/232051)

ИВАНУ РАКИЏИЋУ
БРАНКИЦА
(28/231888)

Петак, 2. децембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

24. новембра 2106. године, тихо, као што је живела, преминула је
наша баба Лина

Последњи поздрав нашој драгој

ПАВЛИНКИ
НЕСТОРОВСКИ

ПАВЛИНКА НЕСТОРОВСКИ
1932–2016.
Заувек ћеш остати у нашем срцу и сећању.
Ожалошћени: ћерке ВЕРИЦА и РУЖИЦА, зетови ИВАН
и МИЛИВОЈ, унуци НАТАША, ДУШАН, ЈЕЛЕНА и НЕНАД,
зетови ГОРАН и ИВАН и снаја САЊА, праунуци СТРАХИЊА,
ПРЕДРАГ, УРОШ, НИКОЛА и ВИКТОРИЈА,
као и остала многобројна родбина
(43/231898)

Преминула је наша школска другарица и
пријатељица
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Драга наша мајчице, напустила си нас са пуно
топлине и љубави...

ПАВЛИНКА
НЕСТОРОВСКИ

Сестра МИЛАНКА
с породицом

Ћерке ВЕРИЦА
и РУЖИЦА

(45/231899)

(44/231899)

1930–2016.

С тугом и поштовањем ОЛГА, ВЕРА,
БЕБА и МИКИЦА
(67/231953)

РУЖИЦА СТАНИМИРОВ

С тугом се опраштам од
своје дугогодишње добре пријатељице

РУЖЕ
СТАНИМИРОВ

Нека вас анђели чекају.
ЕСТЕРА

Породица БЕЛИЋ

Породица ЖИВАНОВ

(68/231954)

(46/231899)

(49/231899)

Последњи поздрав на-

Последњи поздрав на-

шој драгој баби Лини

шој драгој баби Лини

ПАВЛИНКА

ПАВЛИНКА

НЕСТОРОВСКИ

НЕСТОРОВСКИ

Успомену и сећање на

Заувек ћемо те носити у

тебе чуваћемо с пошто-

нашим срцима и мисли-

вањем у нашим срцима.

ма.

С љубављу и тугом ћерка ЉИЉАНА, унук
БРАНИСЛАВ и унука НАДА

ДОБРИЛА КОВИЈАНИЋ
с породицом

била ту за нас.

НОВИЦИ
СТОЈАНОВИЋУ
од комшија у В.
Влаховића 15, Панчево
(18/231837)

Последњи поздрав

Породица ВАСИЛЧИН

Породица ВИДЕВИЋ

(47/231899)

(48/231899)

НОВИЦИ СТОЈАНОВИЋУ
1950–2016.

1930–2016.
Сахрана је обављена 29. новембра 2016, на
Старом православном гробљу. Била је посвећена деци и породици, пожртвована,
брижна, вредна и храбра за многе животне тешкоће.

ПАВЛИНКА

Хвала ти што си увек

Последњи поздрав комшији

рођ. Боројев
1930–2016.
Сахрана је обављена 28. новембра 2016.
на Старом православном гробљу.
Ожалошћени: ћерка ЈЕЛИЦА,
зет СЛАВОЉУБ, унуке ДРАГАНА
и МИРОСЛАВА, праунука СОФИА ЛЕЛА
и зетови ЖУНИ и НЕСКО

ПАВЛИНКА
НЕСТОРОВСКИ

Само ми знамо колико
нам недостајеш. Бићеш
увек међу нама, и никада нећеш бити заборављена.

(50/231900)

26. новембра 2016, у 87. години, заувек
нас је напустила наша драга мајка и баба

шој драгој баби Лини

НЕСТОРОВСКИ

С тугом и болом у срцу, обавештавамо
родбину и пријатеље да је 25. децембра
2016, у 87. години преминула наша драга

РУЖИЦА СТОЈНОВ

рођ. Боројев

Последњи поздрав на-

Хвала ти за све. Поносне смо на доброту и
племенитост коју си
свима пружила.

РУЖИЦА
СТОЈНОВ

РУЖИЦА СТОЈНОВ

Последњи поздрав нашој драгој баби Лини

24. новембра 2016. напустила нас је

Увек ћеш живети у нашим срцима.

(29/231868)

Твоји најмилији: супруга САВА,
24. новембра 2016. умро
је наш брат

син ДЕЈАН, ћерка ДРАГАНА,
унук УРОШ и зет ДЕЈАН
(7/231800)

(30/2318719(

МАРИЈА РАГРОВИЋ
1928–2016.

Последњи поздрав драгој

Болно су одјекнула војловачка звона, да нас обавесте о прераном губитку драгог

С љубављу и болом ћерка ЛЕЛА с породицом
(25/2318629)

ДУШАН
ПАНТЕЛИЋ
ДУЛЕ
1947–2016.
из Владимировца

ЗЛАТКА КОВАРЧИКА
који је преминуо у Опатији, не дочекавши свој
55. рођендан.
Ни даљина, ни време не могу избледети сећање
на наше дружење.
ЛИДИЈА ИВЕЦ
(71/231966)

тетка ЕВИ
БИСАК

МАРИЈА
РАГРОВИЋ
ЗОРАН ЋУКОВИЋ

Ожалошћене сестре
ЈУЦА, ДУШАНКА,
ЛЕНА и НАДА
с породицама

од породица
ВЕЛИЧКОВ и МАНЧИЋ

Последњи поздрав
бајки од унуке СНЕЖЕ
с породицом

5. XII 2014 – 5. XII 2016.
Душа боли. Утехе нема. Јако ми недостајеш.
Твоја ВЕСНА

(59/231920)

(5/231790)

(26/231862)

(109/
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Петак, 2. децембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

3. децембра навршава се четрдесет дана од смрти нашег драгог

Навршава се година откада није с нама

СНЕЖАНА ЗЕЧЕВИЋ
рођ. Цвијановић
Можда то и нису звезде, већ мали прозори на небу...
Кроз њих нас обасјава светлост и љубав оних
Које смо изгубили...
Тако нам говоре да су сад срећни...
Нека ти душа буде срећна...
Мама и сестра БИЉАНА с породицом

из Качарева
Тугују за њим: супруга ЈЕЛЕНА, ћерка НАДА,
син РАТКО, унучад ЈЕЛЕНА и МИЛОШ, сестра
ЖИВКА с породицом и свастика ГОСПАВА
с породицом

(92/232038)

(27/231866)

Последњи поздрав вољеној мајци

ЈОВАНА МИЋИЋА

Последњи поздрав вољеној мајци

ДАРКО АЛЕКСИЋ
1967–2015.
Сваки тон на тебе нас сећа,
песме се свирају и певају,
а тужна песма
која се у срцу пева,
Траје и траје, не престаје.
Бато, волимо те.
Твоји: брат ЖЕЉКО, снаја МАРИНА и твоја АНДРЕЈА
(74/231973)

ПАВЛИ МИЛЕНКОВИЋ

ПАВЛИ МИЛЕНКОВИЋ

од сина МИРОЉУБА с породицом

од ћерке БРАНКЕ с породицом

(76/231981)

(83/231993)

У уторак, 6. децембра, у 11.30, на војловачком
гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

6. децембра 2016. навршава се година откако
није самном

21. новембра 2016, у 91.
години преминула је
моја мајка

6. децембра даваћемо полугодишњи помен, у 15 сати, на гробљу у Долову

6. децембра 2016. навршава се година од смрти

ВЕРИЦА
КАНАЧКИ
рођ. Смиљкић
из Баваништа
Ожалошћени син
ДУШКО НИКОЛИЋ
с породицом

ДРАГОЉУБУ МАРИНКОВИЋУ
1934–2016.
Увек ће те волети и никада те неће заборавити
твоја деца, унуци, унуке и праунуке
(96/2132053)

7. децембра 2016. навршава се девет година откако није с нама наш вољени

МИЛОРАД
ЂОРЂЕВ БАТА

МИЛОРАДА
ЂОРЂЕВА БАТЕ
1945–2015.

(54/231905)

ГОРДАНА БОГДАНОВ
1974–2016.
Наша љубав,
наша душа,

ПАНЧЕВАЦ

наше све...

телефон:

1945–2015.

Заувек твоји најмилији

013/301-150

Успомену на тебе чува
супруга
ЛЕПОСАВА ЛЕПА

Ожалошћена: супруга
ЛЕПОСАВА ЛЕПА,
ћерке ДРАГАНА
и ЗОРИЦА и унука
ВИКТОРИЈА

(104/212100)

(103/232100)

У суботу, 3. децембра
2016, у 11 сати, на Католичом гробљу даваћемо
годишњи помен нашој
драгој мами

(22/4690)

7. децембра 2016. навршава се шест тужних година откад није с нама наш драги

Прошла је година откад није с нама наш Даки

МАРКО ВУЈОВИЋ
7. XII 2007 – 7. XII 2016.

ВЕЛИНКИ
СТОЈКОВИЋ

ДАРКО АЛЕКСИЋ
1967–2015.

Вољени никад не умиру, вечно живе у нашим срцима и мислима.

Много нам недостајеш, и увек ћеш бити са нама.

Породица ВУЈОВИЋ

Твоји најмилији: супруга ТАЊА
и ћерка САНДРА
(75/231973)

(102/ф)

3. децембра навршава се шест месеци откако
нас је напустио наш вољени

Твоји најмилији

2010–2016.

Његови најмилији: супруга ДЕСАНКА,
ћерке МИРЈАНА и МАРТИНА, мала ДЕСА
и унука НАТАЛИЈА
(88/232020)

(87/232010)

Прошло је скоро годину дана откако нема наше
Наце

ДАРКО ТАСЕВСКИ

НАДА ПОПОВИЋ

1976–2016.

У суботу, 3. децембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу окупићемо се да јој, по ко зна
који пут, кажемо колико нам недостаје.
Њени ЗОРАН и ТАЊА с породицом

Воле те твоји најмилији

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

ЗОРАН КЕБИЋ ВАСА

(97/232055)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДАРКО
АЛЕКСИЋ

ЈОВАН
МАЂАРОВ

1967–2015.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Породице ВИТОМИРОВ
и ВОЈНОВ

29. XI 1996 – 29.XI 2016.
Заувек у нашим срцима.
Ћерка ИЗАБЕЛА, зет
БРАНКО и унука
ТАМАРА

ЈОВАН
ПАВЛОВИЋ
ЈОЦА
2014–2016.
Увек си у нашим мислима.
МИРА и ОЛИВЕРА

(60/231922)

(98/232056)

(101/232093)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 2. децембар 2016.

У суботу, 3. децембра даваћемо годишњи помен моме вољеном оцу
Баци
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ПЕТРОВИЋ

ДРАГОЉУБ

МАРИЈА
АНТОНИАДИС

ДОБРИНКА

фотограф
1925–2001.
Б. Брестовац
1928–1991.
У срцу, мислима и сновима увек сте са мном, мили моји.
Ваша ЦЕЦА с породицом

НИКОЛИ БЕЛИЋУ
из Идвора
8. XII 2015 – 8. XII 2016.
Прође година дана, а све више ми недостајеш.

2003–2016.
Љубав се твоја осећа и
сада, она нам је животна велика нада.
МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА,
АФРОДИТА и ЕЛЕНИ
(21/231857)

(37/231887)

До краја живота ћеш бити у моме срцу. Хвала ти оче мој на свему
што си ми пружио.
Заувек захвална твоја ћерка СВЕТЛАНА и зет ДРАГАН

2. децембра 2016. навршава се четрдесет тужних
дана од смрти мог вољеног деке

2. децембра 2016. навршава се четрдесет дана од
смрти нашег вољеног супруга, тате и деке

МИЛАНА КОВАЧЕВИЋА

МИЛАНА КОВАЧЕВИЋА

16. V 1938 – 24. X 2016.
Вољени мој деко, хвала ти за моје срећно и безбрижно детињство, за сваки радосни тренутак
проведен с тобом. Увек ћеш бити и мом срцу и
мојим мислима.
Твоја унука АЛЕКСАНДРА

16. V 1938 – 24. X 2016.
Поносни што смо те имали, а бескрајно тужни
што смо те изгубили.
Твоји: супруга ДЕСАНКА, ћерка ВЕСНА и унука
АЛЕКСАНДРА

(52/231903)

3. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем вољеном

РАДОВАНУ ЈОСИПОВИЋУ
МИЋИ
Лажу кад кажу да време лечи све!
Твоји: супруга ДРАГАНА, ћерке НЕНА
и ВЕСНА, унуци НИКОЛА, МИХАЈЛО и ИВАНА
и зетови МИЛЕ и СЛОБА
(23/231839)

Сећање на

ДРАГУТИНА
НИКОЛИЋА
нашег чика Драгу!
Нисмо га заборавили.
СЛОБА, ЈОВАНКА,
САНЕЛ и БОБА
с породицом

(40/2318949)

(39/231894)

СЕЋАЊЕ
Навршило се двадесет година како није с нама
наш мили

Обавештавамо вас да ће се 3. децембра 2016, у
11.30, на Новом гробљу одржати годишњи помен

(61/2319339)

У понедељак, 5. децембра навршава се година
од смрти нашег вољеног

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНИ ПОПОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

Многе ствари су се промениле за годину дана,
али једна никад неће, наша љубав према теби.
Недостајеш!
Супруг ТОМИСЛАВ, синови ПРЕДРАГ
и МЛАДЕН и мајка ЂУРЂЕВКА

(24/231860)

(31/231874)

МИЛОШ ПЕТРОВИЋ МИША

СЛАВКА ПРИЈОВИЋ
1927–2013.
С поносом и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
МИЛЕ и ЗОРАН
(53/231904)

ДРАГУТИНА
НИКОЛИЋА
БУЛЕТА
Живиш у нашим успоменама и срцима.
Твоја породица

9. децембра 2016. навршава се седам година од
смрти наше драге супруге, мајке, свекрве и баке

(51/231901)

Дванаест година није с
нама

У суботу, 3. децембра
2016. године, у 11 сати,
на Католичком гробљу
даваћемо шестомесечни помен

ПОМЕН

КОВИЉКУ
СТОЈАДИНОВ

РАДОЈКЕ МАРКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР
РОБИЋ
25. XI 2011 – 25. XI 2016.

МИЛАН
СИМОВИЋ

Свакога дана мислимо
на тебе.
КАЋА, ИВИЦА, МАЦА,
КАТАРИНА, МАЈА,
ПЕЦА, ЕМА и МАРКО

4. XII 2004 – 4. XII 2016.

(105/232105

(72/231969)

С љубављу
и поштовањем супруга
се ћеркама и унуцима

2. децембра 2016. навршавају се две године откако није с нама

МИРОСЛАВ
СТОШИЋ
Шест месеци како те
немам, али имам твоја
пожутела писма, и у њима описан твој бол, самоћа и туга.
„Сине” све то читам сузама заливам, тебе дозивам, али одазива немам.

(69/231957)

ПАНЧЕВАЦ
Твоја породица
(73/231970)

Помен дајемо у петак, 9. децембра, у 11 сати, на
гробљу Котеж, гробница породице Марковић.
Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА
и МИЛОШ, снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука
РУЖИЦА и унуци ЛУКА и ВУК
(17/231837)

рођ. Цицварић
3. XII 1985 – 3. XII 2016.

МИОДРАГУ
МИЋИ
БРАЈКОВИЋУ

Породица БРАЈКОВИЋ

Прођоше многе године,
више од деценије три,
откада нисмо скупа, ал
њене племенитости и
лика с љубављу и радости радо се сећамо ми.
Не можемо те никада
заборавити.
Супруг БОРА
и син ДАДА

(8/231802)

(4/231784)

1960–2016.

Неутешна мајка

СЛАВЕ ЈАКИМОВСКИ

Сећање на

телефон:
013/301-150

4. децембра 2016. навршава се четрдесет најтужнијих дана откада није с нама наша вољена

ЈАСМИНА МИЦКОВСКИ
1950–2016.
Утехе нема, заборав не постоји.
За нас постоје само сузе, туга и неизбрисив бол.
Док год живимо, Ти ћеш живети с нама.
Твоји најмилији: супруг ЖИВКО, ћерке
АЛЕКСАНДРА и ВИОЛЕТА с породицом
(55/2319079)

РАДУНА ПАВЛОВИЋ
Две године... Вољени не умиру.
Твоји: БУДА, НЕЦА, ТОДА, МЕЛА и САЛЕ
(99/232060)

28

Петак, 2. децембар 2016.

10. децембра 2016. одржаћемо шестомесечни парастос покојном Душану Хејлу, у
11.30, у Успенском храму (црква са два
торња) у Панчеву

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужно сећање на нашег сина и брата

БРАНКА
КАЉЕВИЋ

СРЂАНА ПЕРУНИЧИЋА
6. децембра 2016. навршава се двадесет
пет година како ниси са нама, али време
не брише тугу, ти си увек у нашим срцима
и увек ћемо те се сећати с љубављу.

ДУШАН ХЕЈЛ
1935–2016.
После парастоса послужење у ресторану,
Ул. Светозара Милетића 16.
СТЕВАН ХЕЈЛ с породицом

Мама ДУШАНКА, отац СТОЈАН и брат
ГОРАН с породицом

(19/231845)

(63/231940)

СЕЋАЊЕ

1997–2016.
Време пролази, туга никада неће престати.
Бака МИЛУНКА
(3/231780)

Твоју доброту и љубав
према нама, нећемо заборавити!!!

Драги наши

СТОЈИЉКОВИЋ

3. децембра 2016, у 11 сати, дајемо шестомесечни помен нашем драгом

МАРКУ ИЛИЋУ

БУРЈАНОВИЋ
МАРКО ИЛИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.

Волимо те!!!

СТОЈАДИН МИЛКА СЛОБОДАН
1930 – 28. II 2014. 1935 – 24. V 2002. 1953 – 29. XI 2009.
Никад вас нећемо заборавити.
Ваши најмилији
(20/231856)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СТАНИЈА

ЛАЗАР

шест месеци

35 година

Остајете заувек у нашим срцима и мислима, вољени и незаборављени
Ћерка ЈОВАНКА, унук НИКИЦА, унука БИЉА и
праунук МИЛОШ

Брат НИКОЛА, баба ЉИЉА
и деда НИКОЛА

Твоје МАЈА и ЕМА

(11/23181)

(36/231886)

Прошло је пола године
откако ниси с нама

(41/231895)

НЕСТОРОВ
МАРКО ИЛИЋ
МАРКО ИЛИЋ
Чувамо успомену на тебе.

ДРАГИЊА

СТАНИМИР
АТАНАЦКОВИЋ

СТАНКО

Драги сине, како време пролази све је теже и
теже.
Од мајке БИЉЕ и БОБАНА

Баба ВЕРА с породицом

(12/231813)

(10/231809)

Прошло је десет година откако нисте с нама.
Увек са вама у мислима.
СЕЋАЊЕ

Недостајеш нам пуно.
Твоји: супруга ЉУБИЦА, син ЛАЗАР
с породицом и ћерка ОЛИВЕРА с породицом

Ваши: ПЕРА, НЕША, РАЛЕ, ТАЊА, ТИНА,
НАТАЛИЈА и МАРКО

(9/2318

(15/231818)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

1. децембра 2016. навршава се шест месеци откада није с нама

ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ
Вољени наш, с поносом те носимо у нашим срцима.
Супруга НАДА, синови ДЕЈАН и ДУШАН, снаје
ЗОРА и ТАЊА, унуци ВУК, ЈОВАН и ЛУКА
(34/231882)

Шестомесечни помен

ЈАГОДА
ТОМИЋ

СРЕТЕН
САВУЛОВ
5. XII 2015 – 5. XII 2016.
Навршила се година откако ниси с нама, драги
мој куме.
Заувек ћеш бити у нашим мислима.
Твој кум ДУШАН
ПОПЛИШАН
с породицом

ДУШАН
КОМЛУШАН
29. XI 2003 – 29. XI 2016.
Душко мој, до краја живота чуваћу те од заборава.
Твоја РАДИЦА

Већ три године није с
нама, много нам недостаје.
НАДА, ДРАГАНА
и СИНИША

МАРКО ИЛИЋ
МАРКО ИЛИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Воле те тата ДРАГАН
и брат ЦОЛЕ

Баба СТОЈА
с породицом

(2/231722)

(56/231911)

(32/231875)

Прошле су две године
откако није с нама наш
вољени брат и ујак

СЕЋАЊЕ

(14/231816)

(66/231947)

Прошле су две године откад није с нама

У суботу, 3. децембра
2016, године, у 11 сати,
на Католичком гробљу,
даваћемо четрдесет дана
нашој драгој и вољеној

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Навршавају се четири године откако није с нама наш драги

ЈОВАН
ПАВЛОВИЋ
НАТАЛИЈА САДАК
С љубављу твоји: супруг АНДРЕЈА
и унук САВО с мамом
(28/231867)

НЕДЕЉКО МИЛОШЕВИЋ
Радо га се сећају супруга КАТА, синови ДРАГИ
и ЗОРАН с породицама
(1/2317119)

Време ништа није променило. Увек си у нашим срцима.
Твоје сестре: МАРА
и БЕБА с децом
(33/231877)

ДУШАН
МИЛОВАНОВ
КЕНЕДИ
30. XI 2003 – 30. XI 2016.
Сећање на мог незаборавног брата од његове
сестре Смиљке с породицом, која га никад неће заборавити.
Твоја сестра СМИЉКА
(42/231898)

ЗОРИЦИ
НЕСТОРОВ
Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији
(6/231798)
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НЕБРУШЕНИ БИСЕР У СВЕТУ КУЛТУРЕ

ЈЕДНО СЕЛО, ДВА МУЗЕЈА
Док Народни музеј у Београду,
који треба буде перјаница наше културе и традиције, већ
тринаест година није доступан
јавности (а нема јасних наговештаја да ће се у догледно
време нешто променити набоље), логично је очекивати да је
по том питању ситуација у
унутрашњости и руралним
срединама катастрофална.
Да не би било све тако сиво,
потрудили су се људи из, само
наизглед, појединих малих места, који не дозвољавају да временска машина прогута све
што је у прошлости вредело.
Прави је раритет да у неком
руралном насељу постоји музеј, а да егзистирају два – е, то
звучи готово незамисливо.
Баш такав је случају у нашем најближем окружењу: веровали или не, Ново Село се
дичи двама просторима у којима је похрањена заоставштина из прошлости.
Један је капитално дело дугогодишњег вредног колекционара Стевана Ђаконовића,
док је за други заслужан Дом
културе, који је пре петнаестак година уступио две собе
удружењу ДАК, чији је агилни
члан Илије Баба тада почео да
их пуни разним предметима.
Сеоска спомен-соба
Простор на спрату новосељанског Дома културе тридесет
година је зјапио: хватала се
паучина, размножавали су се
глодари, а промаја из разлупаних прозора чинила је комплетан утисак сабласним.
Пре петнаестак година тадашњи директор културне
установе Синиша Којић понудио је поменуте собе на коришћење агилним члановима
удружења ДАК, када се и ро-

Илије Баба – кустос-аматер новосељанске спомен собе
дила идеја о заснивању малог
сеоског музеја. Вреди истаћи
да је председник те организације Илије Баба даноноћно
обилазио куће својих пријатеља и прикупљао старе предмете, књиге, документе...
Међутим, с падом њихових
активности прича губи дах, па
поново долази до периода таворења. А онда ствар преузима
Дом културе, односно директор Сорин Бољанац, који је
успевао да на разним конкурсима добија новац за бројне
прогресивне пројекте. Тако је
2012. године послао конкурсну пријаву Покрајинском секретаријату за културу за реконструкцију поменутог простора. И ствар је профункционисала.
Сада се у те две собе налазе
бројни предмети, записи, ар-

тефакти стари више десетина,
па и стотина година, који чувају сећање на живот свих грађана Новог Села – Срба староседелаца и досељеника, Румуна, Рома... У прикупљању су
учествовали многи, небитно
да ли су предмете поклонили
или позајмили. Све то уредно
је сложено и сортирано, а сам
простор незванично је добио
статус музеја, који је незаобилазан приликом доласка путника намерника. Редовно га
посећују и ученици новосељанске Основне школе „Жарко Зрењанин”, заједно са својим наставницима.
O Сеоској спомен-соби брину „кустоси аматери” – поменути Илије Баба и Баја Кнежевић. Простор је препун старинских предмета, књига, докумената, записа... Има ту и

радова суграђана, као што су
слике Станка Гвозденца и Ливијуса Балножана, па разних
докумената, попут оног из
1847. године о дугу граничара
према држави.
– Ђорђе Анкацјан и ја смо целе те 2001. године сакупљали
вредне предмете по селу и свугде смо лепо дочекани. Волим
историју, па сам желео да те
ствари сачувам од заборава. Тренутно стање је такво да је неопходно уложити много рада на
уређењу. Добро би нам дошао и
каталог. Треба нам и још ношњи, првенствено од наших суграђана српске националности,
док их од Румуна имамо сасвим
довољно, а међу најстаријима је
кожух од мог прадеде, стар преко сто година – истиче Баба.
Ђаконовићева заоставштина
Други сеоски музеј је Завичајна збирка Стевана Ђаконовића, у Првомајској улици, који
је више од шест деценија прикупљао археолошке и етнолошке предмете, као и маркице,
фотографије, документа, новине, књиге и друге старине,
пре свега с територије Панчева, али и шире.

Стеван Ђаконовић

ОД ЛАН ЦА ДО ЛО БА ЊЕ НО ЈА
У најстарије експонате Сеоске спомен-собе спадају: дрвени
крст, затим прва сејачица кукуруза из око 1850. године (дотле се сејало ручно), која се качила на дрвени плуг, као и ланац за мерење земље, дужине 15 метара и 20 центиметара,
док је један „хват” дуг метар.
Ова справа је коришћена за време Аустроугарске, то јест до
увођења метарског система 1885. године. И дан-данас банатски паори неформално употребљавају назив „ланац” као меру
за површину њива.
Има много кованог новца (најстарији је онај из 292. године и
доба цезара Галеријуса), као и оружја, попут кременарке из 16.
века. Ту је и једно старо цимбало, чак и лобања ноја...

пре готово пет миленијума. Последњих година смо правили
изложбе, јер ми је идеја била да
се то обнародује, с обзиром на
то да је досад све то љубоморно
чувано. Збирка сада служи и у
истраживачке сврхе – долазе
студенти који је користе за своје дипломске, семинарске и
друге радове. Свраћали су нам
и ученици из „Исидорине школе”, за које сам припремила две
радионице: нумизматичку и

Неолићанска камена
чекић секира
филателистичку – навела је
Милена Јовишић.
Након свега виђеног може
се рећи да је Ново Село метропола, макар када је реч о музејству.

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

Бркајло

Панчево било регионални стонофудбалски центар
Прошлог викенда је одигран и
трећи овосезонски „Балкан
куп” у стоном фудбалу. На завршници, у панчевачкој дворани „Аполо”, учествовало је
импозантних преко седамдесет играча из неколико држава, а да све буде на одговарајућем нивоу, потрудила се Федерација стоног фудбала Србије.
Било је и видљивих помака
у односу на лане, као, рецимо,
у домену расвете; ове године
су придодате и трибине, а
много боље је решен смештај
гостију, којих је највише било
из Бугарске, Словеније и Хрватске.
Само такмичење се одвијало у више категорија – одигра-

Да све не буде „подмазано” у потпуности, крива је једна анегдота: малу панику изазвала је вест да је аутобус, популарно
назван „Балкан бус”, којим су довезени играчи из Словеније
и Хрватске, на уласку у Београд добио полицијску пратњу.
Вероватно је органима безбедности уши запарала реч
„фудбал”, која на овим просторима увек носи ризик.
Ипак, све је убрзо разрешено на најбољи могући начин.

Његова богата колекција
прати развој Новог Села од
друге половине деветнаестог
века па до данас. Он се, поред
осталог, бавио и новинарством
и писао за многе листове, па и
за „Панчевац”, а бележио је и
све битне догађаје по селу. По
својој пасији ка сакупљању
био је надалеко познат, због
чега су га суграђани од милоште прозвали „сваштар”.
Ђаконовић је преминуо
2004. године, али његова богата збирка остала је у сигурним
рукама. О свему се, поред Стеванове жене Десе, брине и
унука Милена Јовишић, наставница биологије у новосељанској школи, која се, попут
деде, такође бави новинарством: поред повременог хонорарног писања за најстарији
недељник на Балкану тренутно завршава и књигу о Новом
Селу.
Она не само да чува задужбину већ је и допуњује. Притом се труди да угости све који желе да виде оно што је њен
предак прикупио.
– Чим се уђе у кућу, од веранде почиње колекција. Имамо
књиге, фотографије, значке,
марке, стари новац... Ту је драгоцена колекција уља на платну, као и збирка оружја и оруђа,
а најстарија је камена чекићсекира из времена неолита од

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

У НАШЕМ ГРАДУ ОДРЖАН ЈОШ ЈЕДАН „БАЛКАН КУП”

ПОЛИЦИЈСКА ПРАТЊА

Милена Јовишић брижно чува дедину збирку

но је сијасет мечева, на којима
је, без претеривања, виђен свемирски стони фудбал. Тешко
је побројати све освајаче медаља, али ипак вреди истаћи
да су у судару репрезентација
победили Словенци, испред
Хрвата, Срба и Бугара. Међу
победницима се нашао и један
Панчевац – Милош Ђорђевић,
који је освојио прво место у
„класик дублу”, а друштво у

пару чинио му је Невен Косовец из Хрватске.
Поменути Ђорђевић је и
председник Федерације стоног фудбала Србије, па њему
свакако припадају највеће заслуге за успех овог величанственог догађаја, несвакидашњег за наш град.
Овај панчевачки ентузијаста је напослетку захвалио и
онима који су на разне начине
помогли одржавање „Балкан
купа”, пре свих институцијама
попут Града Панчева, Дома
омладине и Туристичке организације Панчева, и појединцима као што су његов најближи сарадник Дејан Максимовић, запослени у Дому омладине – Самоилов, Слободан
Додић и Младен Кашлер, те
бројни људи из организације
такмичења.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Црни мешанац, који у себи има крви шнауцера,
пронађен је у Омољици
пре око недељу дана. Бркајло је веома добар и послушан, помало блентав,
али све у свему – једна велика маза.
Док тражи своје власнике или нови дом, налази
се у градском прихватилишту у Власинској 1, одакле се може преузети сваког радног дана. Ближе информације могу
се добити на контакт-телефон 013/352-148.

Блеки
Лабрадор ретривер пронађен је у
Улици Светог Саве у Панчеву и
по свој прилици је успео да побегне из нечијег дворишта. Блеки
нема чип ни неку другу ознаку,
па се не може доћи до власника,
али га он свакако може пронаћи
у градском прихватилишту.
Уколико се нико не појави у
кратком року, пас може бити
удомљен код љубитеља животиња који ће бити одговорнији према њему.

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

ДУГАЧКА ЈЕ ЛАЈКОВАЧКА ПРУГА...
Тријумф Железничара
на Стрелишту
Борцу два бода
из Футога

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

МИЊА И ДАРКО ШАМПИОНИ
Такмичари Динама не посустају и како се ближи крај јесењег дела сезоне, све су
успешнији. У недељу, 27. новембра, освојили су две златне, сребрну и бронзу медаљу
на Првенству Србије за кадете, јуниоре и млађе сениоре у
Београду.
Титуле шампиона државе
освојили су кадеткиња Миња
Варсаковић у категорији преко 54 кг и кадет Дарко Спасковски у категорији до 52 кг.
Ови млади талентовани такмичари и репрезентативци
Србије на путу до титуле су
веома сигурно и тактички
мудро савладали све конкуренте и потврдили да су ове
године стварно најбољи.

Сребрну медаљу је заслужила млађа сениорка Сања
Варсаковић у категорији преко 68 кг. После две сигурне
победе она је у финалном мечу изгубила у последњим секундама. Бронзом се окитио
јуниор Урош Петровачки у
категорији до 63 кг и тако наставио континуитет у остваривању добрих резултата.
Иако су се добро борили,
без трофеја су остали: Никола Ивановић, Александар
Здешић, Милош Стефановић, Стефан Станковић, Марко Пуљаревић и Михајло
Петковић.

Освајачи медаља су вероватно обезбедили место у репрезентацији Србије која ће
почетком децембра учествовати на Балканском првенству у Сарајеву.
Запажен наступ на државном
шампионату у Београду имали су и чланови КК-а Младост из нашега града.
Бронзану медаљу је освојила Јана Којчић, којој је финални меч измакао у последњој секунди меча. После три
победе изгубила је од првакиње Србије, да би у реперсажном мечу лако савладала
своју противницу.Ју ни ор ска
екипа Младости у саставу:
Срђан Јокић, Филип Николић, Тибор Мичик и Филип

Секулић заузела је четврто
место. После одличних партија момци су у реперсажном
мечу за медаљу изгубили са
2:1 од екипе из Косовске Митровице. Пех је био што се у
задњем мечу повредио најбољи такмичар, Срђан Јокић,
који је све своје противнике
победио, али због повреде ноге није могао да наступи у појединачним мечевима.
Иако су имали запажене
наступе, без трофеја су остали
и: Јована Новаков, Анастасија
и Анђелина Јаредић, Ђорђе
Стојиљковић, Бранислав Чокеша и Бојан Векецки.

АКТИВНОСТИ ЏК-а ПАНЧЕВО

МИЛИЦА И ФИЛИП НАЈУСПЕШНИЈИ

Утакмицама седмог кола, које
су на програму биле прошлог
викенда, настављена је првенствена трка за бодове у Суперлиги за одбојкашице. Екипа
панчевачког Динама, која је
имала скор од пет победа и само једног пораза, у Хали спортова на Стрелишту дочекала је
Железничар из Лајковца, веома добар и искусан тим, коме у
досадашњем шампионату и
нису цветале руже... Лајковчанке су у међувремену промениле тренера, а Панчевке су
пре овог дуела задесили бројни
пехови у виду повреда и болести играчица... Ипак, очекивала се велика борба. На жалост
љубитеља игре преко мреже у
нашем граду и околини, популарне „лавице” у овом дуелу
нису биле ни бледа сенка екипе
из претходних утакмица: Динамо–Железничар 0:3, по сетовима: 19:25, 20:25 и 15:25.
Тренер Александар Владисављев је меч морао да започне с трећим техничаром Тијаном Митровић, али и поред
тога што је њена екипа била
ослабљена, Драгана Марковић
је, с капитенском траком, храбро повела другарице у још један суперлигашки бој. Почетак утакмице није наговештавао тежак пораз Динама, јер су
„лавице” све до финиша првог
сета имале активан резултат.
Играло се углавном поен за
поен, све до резултата 18:18,
када су гошће, пре свега захваљујући сјајном блоку, али и
сервисима искусне Бојане Радуловић, успеле да се одлепе и
овај сет лагано приведу крају.
Други сет је донео потпуно
другачију слику на терену, бар
на почетку. Јелена Лазић је
одличним сервисима пореметила пријем гошћи, Драгана
Марковић је успела да „веже”
неколико поена, па је при вођству Динама од 4:0 Светлана
Илић, тренер Железничара,
била приморана да тражи
тајм-аут. „Лавице” су наставиле да нижу поене, имале су и

предност од 7:2 и баш када се
јавила нада да се могу вратити
у меч и преузети иницијативу
– уследио је нови пад концентрације. Гошће су релативно
лако, без великог умећа, искористивши бројне грешке домаћих одбојкашица, изједначиле на 8:8. После неколико
освојених поена на обе стране
играчице Железничара су појачале игру у блоку и потпуно
„умириле” главне поентерке
домаћег тима. Од тог момента
играо је само један тим – онај
из Лајковца. Одбојкашице Динама као да нису имале довољно енергије за овај дуел.
Победник се већ тада могао
наслутити...
Железничар није био баш
толико добар у овом сусрету,

оправдање за пораз, нити умањујемо победу Железничара,
али целе недеље пре ове утакмице имали смо много проблема с повредама и болешћу
играчица. Тренирали смо без
техничара, практично с девојчицама које су попуњавале
простор како би се тренинзи и
одржали. То је умногоме утицало на припрему меча. Нисмо успели све то да превазиђемо. Идемо даље, најважније
нам је да се девојке опораве,
да буду здраве и да се окрену
тренинзима – рекао је тренер
Динама Александар Владисављев на конференцији за новинаре после утакмице.
Можда једина светла тачка
у поразу свог тима била је Сања Ђурђевић (либеро), која је

дан са истоименим домаћином. И пре меча момци које
предводе тренери Душан Јовић и Богдан Сретеновић важили су за апсолутног фаворита, али с обзиром на то да су
и овај спортски колектив из
нашега града задесили пехови
и малери, постојала је и мала
бојазан... Ипак, на крају се све
добро завршило, бар када се
питају навијачи у нашем граду
и околини: Футог–Борац 2:3,
по сетовима 24:26, 14:25,
25:21, 25:15 и 12:15.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о игри која се одвијала на паркету дворане у Футогу. После неизвесног првог сета Старчевци су у
свим елементима игре надвисили ривала и када се очеки-

колико су Панчевке подбациле. Трећи сет је био пука формалност, с обзиром на то да су
гошће освајале поене готово
без игре. Већ на половини сета, при резултату 9:16, сви у
Хали спортова на Стрелишту
једва су чекали крај утакмице.
– Преостаје нам само да
стиснемо руку и честитамо
ривалу на победи. У овој утакмици нисмо личили на себе.
Играли смо без ритма... Ма,
нисмо ни играли. Потпуно
смо подбацили. Не тражимо

колико-толико успевала да
умири нападе расположених
гошћи. Већ наредног викенда
„лавице” ће бити на новом,
можда највећем искушењу у
досадашњем току првенства.
Путују у Обреновац, на мегдан
с лидером, екипом Тента, која
је први пораз претрпела управо у тек завршеном колу, од
Визуре.
Седмо коло је одиграно и у
Првој лиги за одбојкаше. Екипа Борца из Старчева је гостовала у Футогу и поделила мег-

вао завршни ударац, уследио
је пад, који су домаћини умели да искористе. Ипак, у петом сету „борци” су смогли
снаге да забележе и пету првенствену победу.
Због повреда, на утакмици у
Футогу нису играли техничар
Саша Рајковић и средњи блокер Марко Синђелић. Један од
најбољих играча Милан Зиндовић био је одсутан због приватних обавеза, па је Борац био
принуђен да игра у постави која никад није изашла на терен.
Главни поентер Бојан Познић играо је на месту средњег
блокера, Радо Спасојевић је
био коректор, а од почетка сезоне је тренирао и играо на
позицији примача. Све то је
много пореметило играче
Борца. Када се на то дода да је
Стефан Владисављев одиграо
прву утакмицу после повреде
и болести, више се и није могло очекивати.
Наредног викенда Борац дочекује Смедерево.

ЗО РАН ГА ЈИЋ НА ЧЕ ЛУ ОД БОЈ КА ШКОГ
СА ВЕ ЗА СР БИ ЈЕ
Наш суграђанин Зоран Гајић, прослављени одбојкашки стручњак, изабран је за новог председника Одбојкашког савеза
Србије.
На Изборној скупштини ОСС-а, која је одржана у недељу,
27. новембра, Зорана Гајића је подржало 26 делегата. Други
кандидат за првог човека српске одбојке Владимир Грбић
имао је 16 гласова.

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ЏУДУ ЗА ЖЕНЕ

ДИНАМОВКЕ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

Млади џудисти ЏК-а Панчево
су прошлог викенда учествовали на два турнира. Надметали
су се у Новом Саду и Великом
Градишту, где су постигли запажене резултате. На такмичењу под називом „Куп Војводине” Катарина Путић је освојила бронзану медаљу у конкуренцији старијих пионирки, у
категорији преко 63 кг.
Такође у суботу, 26. новембра, на турниру „Сребр-

но језеро”, у конкуренцији
бораца из БиХ, Бугарске и
Србије, Милица Нишић и
Филип Паланачки освојили
су нај сјај ни ја од лич ја, а
припали су им и пехари намењени најуспешнијим такмичарима у својим категоријама.
Немања Нишић се окитио
сребром, а бронзе су заслужили Лазар Ваневски и Александар Лупулов.

На СЦ-у „Шумице” у Београду
прошлог викенда је одржано
екипно Првенство Србије у џуду за жене. Тим панчевачког
Динама је имао три меча, а на
крају је заузео треће место.
Треба нагласити да је првенство организовано у сениорској конкуренцији, у пет
тежинских категорија, а екипа
Динама је била састављена од
четири такмичарке – две кадеткиње и две јуниорке. То је
уједно била и једина екипа која је била састављена од својих
такмичарки, док су други тимови углавном били комбиновани џудисткињама из више
клубова.
Боје Динама на овом престижном такмичењу браниле
су: Андреа Стојадинов (две победе), Анђела Радуловић, Неда

Остојић и Сара Славковић (три
победе).

Прво место је освојила новосадска Славија, други је ОЏК

Београд, а следе Динамо и Борац из Новог Сада.
Док су се девојке бориле у
Београду, најмлађи џудисти
Динама учествовали су на турниру у Новом Саду, где су освојили тринаест медаља у
конкуренцији 300 такмичара
из 28 клубова из БиХ, Словеније и Србије.
Највредније трофеје су заслужили: Милица Секуловић,
Ђорђе Јакимовски, Андријана
Кртенић и Владимир Богдановски. Сребром су се окитили:
Матеја и Марија Стојановски,
Никола Мирковић, Милена
Секуловић и Матеја Зубовић, а
бронзе су зарадили: Дејан Долинга, Алекса Ђуровић, Јелена
Стојановски и Вид Милановић.
На пето место се пласирао Андреј Ринковец.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШЕСТ ЗЛАТНИХ
МЕДАЉА
У оквиру припрема за предстојећа првенства, каратисти
Младости су прошлог викенда
учествовали на турниру који је
одржан у Будисави. У конкуренцији 160 такмичара из
тринаест војвођанских клубо-

ва наши суграђани су остварили запажене резултате, а у генералном пласману Младост
је заузела четврто место.
Златне медаље у својим категоријама освојили су: Слободан Томић, Нина Арађанин,
Сара Жунић, Нађа Штрбац,
Анастасија Чоловић и Бранислав Срећков, а сребром су се
окитили: Сара Жунић, Анастасија Крстић, Сара Арађанин,
Бранислав Срећков и Александар Тасковић.

ЈАЊИЋ И СТАНКОВ
ПРЕЗЕНТЕРИ
„Спорт је закон” – слоган је
који је обележио пети међународни Сајам спорта, одржан
од 25. до 27. новембра. На њему су се представили: преко
100 спортских савеза, спортске високошколске установе и
остале значајне спортске институција у земљи.
Организатор манифестације био је Спортски савез Србије, а она је одржана под покровитељством
Министарства
омладине и спорта РС.

На одлично организованој
промоцији спорта учествовали су и чланови Борилачког
клуба Драгон из Сефкерина
Урош Јањић и Никола Станков, који су презентовали кикбокс технике на штанду
КБСС-а. Они су показали комплетан програм технике на
фокусерима и одушевили велики број посетилаца Сајма
спорта.
Многи су честитали Урошу
и Николи на изванредном
умећу и приказу извођења
кик-бокс технике, а на крају
презентације генерални секретар Кик-бокс савеза Србије
Петар Петровић упутио је велику захвалност борцима сефкеринског Драгона.

Стране припремио

Александар
Живковић

31

СПОРТ

Петак, 2. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ПРЕСЛИШАО И „ЧАРАПАНЕ”

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Следи пут у Краљево

Одбојка

Крис-крос победио
у Бечеју
Кошаркашки клуб Тамиш је
опет тамо где му је место – у
врху КЛС-а, међу најбољим
екипама. После тријумфа над
ОКК Београдом момци које
предводи тренер Бојан Јовичић „везали” су још једну победу, па после осам утакмица
у Кошаркашкој лиги Србије
имају скор од пет добијених
мечева и три пораза. Прошлог
викенда је у Хали спортова на
Стрелишту гостовао Напредак
из Крушевца, врло добар тим,
који предводи искусни тренер
Оливер Поповић. Гости су се
можда потајно надали некаквом изненађењу, али овог пута су налетели на бољег противника: Тамиш–Напредак
82:74, по четвртинама 27:16,
20:16, 15:17 и 20:25.
Панчевци су одлично отворили овај дуел. Играли су храбро, чврсто у одбрани и ефикасно у нападу. Капитен Никола Симић је у првој четвртини убацио чак три „тројке”
Крушевљанима, а прецизни су
били и Александар Илкић и
Адам Мирковић. Напредак
није имао решења за разноврсне акције домаћег тима, па је
први део утакмице завршио с
једанаест поена „минуса”.
Почетак друге четвртине
донео је нешто другачију слику на терену. Гости су заиграли чвршће и агресивније, почео је да их служи и шут... После серије Напретка од 6:0 Бојан Јовичић је морао да реагује тајм-аутом, први пут у овој
утакмици. Уследио је важан
погодак Душана Вулетића за
29:22, па добар офанзивни
скок Илкића... Тамиш је успео
да одбије нападе гостију, а када је капитен Симић у последњим тренуцима првог полу-

СУПЕРЛИГА
жене
Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЕЛАН ВОЛЕЈ
субота, 13 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ

времена поентирао за 47:32,
око 300 навијача могло је
много мирније да чека наставак утакмице.
Трећа четвртина је протекла
углавном у изједначеној игри,
а што је најважније, Тамиш је
успео да одоли сваком евентуалном притиску гостију из
Крушевца. Симић, Мирковић,
Витковић и Илкић одржавали
су двоцифрену предност свог
тима.
Последња деоница овог дуела била је најузбудљивија. При
резултату 68:59 тренер Јовичић је морао да реагује, јер су
гости кренули у потпуну
офанзиву. Јеремић и Јањић су
подесили „нишанске справе”,
али је Никола Симић новом
„тројком” успео мало да их
„умири” (71:61). Ипак, Крушевљани су наставили да „топе”
предност Тамиша, па су на
минут и по пре краја утакмице
стигли на само три поена „минуса” (73:70). Али Душан Ми-

лошевић је већ у следећем нападу, када је било најпотребније, узвратио „тројком” за
76:70, па је одмах потом Мирковић „пресекао” напад гостију, а када је и Витковић убацио
за три поена, све је коначно
било готово...
– Играли смо одлично првих
25 минута утакмице, а од тог
момента слика на терену се
потпуно изменила. Гости су нас
притисли, ми смо лоше трчали,
дошло је до нервозе. Поједини
момци из мог тима имали су
недопустив однос према игри.
Ипак, мислим да смо заслужено победили. Много нам значи
и повратак Величковића у тим,
мада је Илкић вечерас био одличан – рекао је Бојан Јовичић
после утакмице.
Најефикаснији у редовима
Тамиша био је Адам Мирковић (20 поена), а „двоцифрени” су били и Никола Симић
(18), Александар Илкић (16) и
Младен Витковић (11 поена).

Поред повратка Величковића
у тим, све навијаче Тамиша
може да радује и то што је
Игор Кесар после болести поново био део екипе.
У деветом колу Прве српске
лиге Крис-крос је победио Јединство у Новом Бечеју са
86:73, по четвртинама: 24:21,
27:22, 14:10 и 21:20.
– Била је то јако важна утакмица за обе екипе. Ипак, успели смо да остваримо четврту
победу у шампионату. Иако
смо поново били некомплетни, сви момци који су учествовали у овој победи дали су
максималан учинак. Од средине прве четвртине па све до
краја утакмице контролисали
смо резултат. Честитам мојим
момцима на доброј партији и
очекујем још боље игре – истакао је тренер панчевачке екипе Петар Марковић.
Наредног викенда Крискрос дочекује Врбас, који се
налази на врху табеле.

НАДМЕТАЊА СТРЕЛИЧАРА

СК ПАНЧЕВО СЛАВИ РОЂЕНДАН
Претпоследњег дана октобра,
турниром који је одржан у Петровцу на Млави, почела је нова стреличарска сезона у такмичењу у затвореном простору. Чланови СК-а Панчево су,
као и претходних сезона,
остварили запажене резултате
у готово свим категоријама.
После прва три турнира (Петровац на Млави, Београд и
Земун) Панчевци заузимају
прво место на ранг-листи стреличарских клубова у Србији.
С обзиром на то да клуб из
нашега града обележава јубилеј – 35 година постојања и
успешног рада, у недељу, 4.
децембра, у Хали спортова на
Стрелишту биће одржан наредни турнир из календара
ССС-а. Такмичење почиње у
10.30, улаз је бесплатан, а сви
који желе да виде надметање

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС
недеља, 17.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–БНС
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:3

ПРВА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БОРАЦ

2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013

3:2

Рукомет
СУПЕРЛИГА
В. Плана: МОРАВА–ДИНАМО

26:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Кикинда: КИКИНДА–ЈАБУКА

34:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–ДОЛОВО

26:31

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК

82:74

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС

73:86

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–БНС

најбољих стреличара у нашој
земљи су добродошли.
На првом овосезонском турниру златне медаље су освојили Урош Јакоб, Ана Велимиров и Ивица Шпехар, а сребрна одличја су заслужили: Стефан Кљајић, Душан Грбић, Јован Шпехар, као и сениорска
екипа СК-а Панчево у саставу:
Дејан Форго, Дејан Јакоб и
Драгослав Вуковић.
Наши суграђани су били одлични и на такмичењу одржаном 6. новембра у београдској
хали „Шумице”.
Највредније трофеје су заслужили кадети Урош Јакоб и
Ана Велимиров. Сребрне медаље су освојили Стефан Кљајић и сениорска екипа (Дејан

Јакоб, Дејан Форго и Ненад
Димић), а бронзом се окитио
ветеран Душан Грбић.
Млади и талентовани стреличари из нашега града Ана
Велимиров и Урош Јакоб заблистали су и на турниру одржаном 20. новембра у земунској хали „Пинки”, па су се
трећи пут заредом окитили
најсјајнијим одличјима. Поред
њих, златну медаљу је заслужио и ветеран Ивица Шпехар.
Старији пионир Јован Шпехар заслужио је сребро, баш
као и сениорска екипа из нашега града. Стефан Кљајић је
освојио бронзу, а Стефан Жикић је био други у квалификацијама у гађању компаунд
стилом.

104:46

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф1)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПЕТКО И МОМЦИ ПРЕГАЗИЛИ И МОРАВУ
Без проблема
у Великој Плани
У суботу долази
дужник – Спартак
из Суботице
Идемо даље. Све је опет на
свом месту. После ремија у
Костолцу, првог у сезони,
рукометаши Динама су поново на победничком колосеку. Момци које предводи
Иван Петковић су прошлог
викенда гостовали у Великој Плани, где су одиграли
и дванаесту утакмицу у
овогодишњем издању Суперлиге. И пре почетка сусрета „жуто-црни” су били
фаворити, а пред стотинак
посетилаца ту улогу су и
оправдали: Морава–Динамо 26:33 (11:17).
Разлика у квалитету двају тимова била је
евидентна од самог почетка утакмице, али све љубитеље рукомета у нашем
граду и навијаче Динама
може да охрабри приступ
Бранка Радановића и његових другова овом дуелу.
Нису потценили ривала,
играли су максимално ангажовано, с јасним планом,
и ништа нису препуштали
случају. Ниједног момента
нису дозвољавали домаћинима да се размахну, нити
да помисле да могу начинити изненађење.
Ко ће освојити бодове у
овом нимало неизвесном
дуелу, било је јасно већ после првих тридесет минута
игре, када су Панчевци имали предност од шест голова.
У наставку меча држали су
исти ритам, поштујући дрес
који носе, и до краја су играли максимално озбиљно, па

Пењање

су за један гол увећали своју
предност.
– Задовољан сам и односом мојих момака према
утакмици и освојеним бодовима. Играли смо дисциплиновано, озбиљно од
првог до последњег минута
и на крају смо заслужено
тријумфовали. Није лако
играти „унапред добијене”
утакмице, па сам због тога
веома поносан на играче,
јер нису потценили ривала.
Једноставно, имали смо дужу клупу, тренутно смо
квалитетнији од Мораве, па
је победа била једини реалан исход – пренео је утиске из Велике Плане тренер
Динама Иван Петковић.
Најефикаснији у дуелу с
Моравом био је Петар Жујовић, који је постигао шест
голова, али истакли су се и
Миљан Буњевчевић и Павле
Бандука, који су по пет пута
савладали противничког
голмана. Стефан Шапоњић
је четири пута био прецизан,

Срђан Комланов је постигао
три, а Огњен Радоњић, Милош Баруџић, Иван Дистол
и Милош Ивошевић постигли су по два гола. Миломир
Радовановић и Бранко Радановић су се по једном уписали у листу стрелаца. Све
честитке за девету суперлигашку победу припадају, наравно, целом тиму, али још
једном треба истаћи и феноменалног голмана Динама
Радула Радуловића, који је и
у Великој Плани био на висини задатка.
Панчевци су и даље на
другом месту на првенственој табели, сада имају деветнаест бодова и у стопу прате
лидера Црвену звезду. „Жуто-црни” имају скор од девет победа, једног ремија и
само два пораза. Један од
њих нанео им је и Спартак
из Суботице, који у суботу, 3.
децембра, долази у Халу
спортова на Стрелишту.
– Припремамо се озбиљно
и идемо на победу, као и

увек. Спартак је изузетан
противник, веома чврст. Биће то и двобој најбољих одбрана у елити, па нема
сумње да нас очекује добра
рукометна представа. Ипак,
нема калкулација, хоћемо да
се реванширамо Суботичанима за пораз из првог дела
првенства, па зато позивам и
навијаче да дођу у што већем
броју и помогну нам у походу на нова два бода – истакао
је популарни Петко.
Дакле, пред нама је још
један рукометни спектакл.
Бане и другари су заслужили максималну подршку
љубитеља спорта у граду.
Спартак неће имати никакве шансе када сви максимално приступе овом
дуелу. Утакмица почиње у
19 сати. Загревање за овај
меч рукометаши Динама
имали су у среду, 30. новембра, када су гостовали у
Апатину, у оквиру полуфинала Купа Војводине.
А. Живковић

Попети се не значи аутоматски и достићи циљ. Некада је неопходно бити на симболичном врху, да би човек пред свом силином отвореног бесконачног неба схватио – да је сам.
И да без сопствене одлуке, фокусираности и одважности никада до циља неће ни стићи.

Силазак
Када са сцене силазе глумци – добијају овације.
Пошто са животне позорнице оду велики уметници – организују се комеморације, пуштају омажи.
Након што обућа коју носи обичан свет приликом силаска са
степеница додирне равно тле – ваља наставити ход. Путем који
је ваш сопствени промишљени избор.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ „КУП ПАНЧЕВА”

БАЗЕН ПРЕПУН ДРУГАРСТВА И МЕДАЉА
Јубиларни, двадесети међународни пливачки митинг
под називом „Куп Панчева”
одржан је прошлог викенда у
нашем граду. На затвореном
базену СЦ-а „Стрелиште”
надметало се преко 300 учесника из 22 српска клуба, као
и гости из Румуније.
– Такмичење је протекло у
одличној атмосфери, доброј
организацији и успешним
резултатима. Наши такмичари су такође постигли завидан
успех.
Прву
меморијалну трку на 100
метара слободним стилом
освојио је наш пливач Борис
Стојановић и њему следи посебна награда. Од пет осталих категорија, имамо два
пехара намењена најуспешнијим пливачима. Наши
чланови су освојили 25 медаља и веома сам задовољан
– рекао је председник ПК-а
Динамо Дејан Драговић.
Првог дана такмичења
пливала је и шампионка

Ања Цревар, која је овог пута тријумфовала у тркама на
100 м краул, делфин и мешовито. Динамо је златну
медаљу освојио и у штафети
на 8 х 50 м прсно, а пливали
су: Борис Стојановић, Давид
Бунчић, Ања Цревар, Вања
Грујић, Петар Ранковић, Лазар Цвејић, Дуња Нишић и
Наташа Праскало.
У појединачном надметању медаље су освајали

Дуња Нишић, Вања Грујић, Ивана Гојсовић, Огњен Стојшић, Наташа
Праскало, Маша Драговић,
Борис Стојановић, Огњен
Стојанов, Петар Ранковић,
Катарина Белић, Јелена
Врховац, Андреа Нађ, Тара
Шормаз, Страхиња Шондић и Дуња Стоев.
За најуспешнијег пливача
у својој категорији проглашен је Петар Ранковић, који

је освојио чак пет трофеја.
Ново искушење за пливачице и пливаче из нашега
града биће Првенство Србије за јуниоре и сениоре,
које ће бити одржано у Новом Саду. ПК Динамо ће на
том престижном надметању наступити са шест такмичара, а сви у клубу
очекују добре резултате и
нову „жетву” трофеја.
А. Ж

Лет
Океј, важне су и одлучност и фокусираност и одважност и промишљеност приликом избора, али без позитивног става, без полета – ништа од раширених крила.
А она су нам неопходна да бисмо видели свет и прихватили
га, најпре, онаквим какав заиста јесте, што је предуслов да почнемо да га скрајамо по својој мери.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ема Милановић,
ученица:

Јелена Жарковић,
ученица:

Урош Гајић,
ученик:

– За викенд
планирам да изађем
у град, то јест у
Градски парк с
друштвом, као и да
прошетам пса.
Остатак времена
ћу искористити за
одмарање код куће.

– Ићи ћу на тренинг
хип-хопа, у Народну
башту с друштвом, а
планирам и да идем
у позориште да гледам
представу „Алиса у
земљи чуда”. Такође,
читаћу лектиру за школу.

– Планирам да
искористим викенд
за учење, а поред
тога, ићи ћу с
другарима на
„Динамо” да играмо
фудбал. Мислим да
нећу имати времена
ни за шта више.
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