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НЕРАСКИДИВО ПРИЈАТЕЉСТВО СРПСКОГ
И МАКЕДОНСКОГ НАРОДА
Славље увеличали
председници Ђорђе Иванов
и Томислав Николић
У организацији Националног савета
македонске националне мањине, у
Панчеву је 30. октобра свечано обележена 70-годишњица од досељавања
Македонаца у Војводину. Организатор прославе овог великог јубилеја
био је Национални савет македонске
националне мањине у Србији, а свечаност су својим присуством увеличали председници Македоније и Србије
Ђорђе Иванов и Томислав Николић.

Они су тог дана најпре тачно у
подне у парку испред зграде Градске
управе посадили дрво пријатељства,
младицу македонског храста. Затим
су посетили изложбу „Досељавање
Македонаца у Војводину” у холу
Скупштине града, а након тога су
присуствовали потписивању повеље
о братимљењу Општине Македонски
Брод с Месном заједницом Јабука.
Домаћини прославе били су Саша
Павлов, градоначелник Панчева, и
Борче Величковски, председник Националног савета македонске националне мањине у Србији, а поред
председника Републике Македоније,
гости Панчева били су и Милосим
Војнески, председник Општине Македонски Брод, Арсенчо Алексовски,
председник Општине Крива Паланка, и Слободан Илић, председник
Месне заједнице Јабука.

– Прича о македонској националној мањини у Војводини је чвор на
заједничком ћилиму Србије и Македоније који ће нас нераскидиво и заувек везивати. Наше пријатељство
почело је још пре седам деценија,
када је тек формирана Федеративна
Народна Република Југославија одлучила да плански, смишљено, под
окриљем Закона о аграрној реформи и колонизацији, досели у опустеле куће и на газдинства широм Војводине народ из ратом разрушене,
спаљене и опустошене Македоније –
рекао је Томислав Николић обраћајући се присутнима у препуној сали
Културног центра.
Његов колега, председник Македоније Ђорђе Иванов, нагласио је да
припадници македонске националне заједнице у Србији треба да буду
грађани државе у којој живе, али да

никада не смеју заборавити прву
отаџбину – Македонију.
Он је додао да је та држава позната по томе што поштује права сваке
националне заједнице у њој и омогућава јој интеграцију без наметања
асимилације. Додао је да га радује
то што македонска национална заједница наилази на сличан однос у
Србији.
Он је апеловао на све Македонце у
Србији да никада не забораве језик
своје отаџбине и да љубав према њему пренесу и на своју децу. Рекао је
да учење језика данас у великој мери
олакшавају савремене комуникационе технологије, јер су захваљујући
њима створени услови да садашња
генерација Македонаца може да комуницира са сународницима широм
света на македонском језику.
М. Глигорић

Ужас у „Оази среће”

Овај догађај поново
скренуо пажњу на постојање
нерегистрованих
старачких домова
Три лица су погинула, а дванаест их
је повређено у пожару који је избио
29. октобра у раним јутарњим сатима у старачком дому „Оаза среће” у
Улици Светог Саве 60. Засад се претпоставља да је ватра букнула због

опушка цигарете који је пао на кревет, а да ли је то тачно, показаће истрага. Припадницима панчевачке
Ватрогасно-спасилачке јединице јављено је о пожару у 4.50 и они су одмах након тога интервенисали са
седморо људи и три возила. Брзо су
локализовали пожар, спречили његово ширење на оближње станове и
угасили га.
Ватрена стихија у Улици Светог
Саве била је непланирани испит
спремности панчевачких ватрогасаца, полиције и запослених у Хитној
помоћи у брзом и заједничком спасавању унесрећених, који су они
успешно положили. Припадници
свих трију служби су тог јутра макси-

мално сарађивали у ублажавању последица пожара и евакуисању настрадалих и рањених по мраку, с
трећег спрата зграде у којој су били
смештени.
Убрзо након што је пожар угашен,
панчевачка полиција је ухапсила две
особе. Како је саопштило Министарство унутрашњих послова, лишени су
слободе и притворени Стева С., власник просторија у којима се налазио
дом (осумњичен је за кривично дело
помагање у извршењу тешког дела
против опште сигурности), и власница
дома Љиљана М. (терети се за кривично дело против опште сигурности).
Њих дво је су 31. ок то бра са слу ша ни у пан че вач ком Основ ном
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Фото-репортажа
Купуса има, „само” га
треба продати

ПОЖАР У ДОМУ ЗА СТАРА ЛИЦА

Прошле суботе у раним
јутарњим сатима у нашем
граду се догодила до сада
незапамћена трагедија

Кућа коју године

Село

ПРОСЛАВЉЕН ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ У ПАНЧЕВУ

Свечано обележена
70-годишњица од
досељавања Македонаца
у Војводину

Хроника

» страна 29
су ду и од ре ђен им је при твор ко ји
мо же тра ја ти нај ви ше три де сет
да на. Од лу ка да им се не до зво ли
да се у да љем то ку ис тра жног по ступ ка бра не са сло бо де, обра зло же на је ти ме да би мо гли да ути чу
на сведоке који још увек нису испита ни.
Љиљана М. је осумњичена да је
починила тешко дело против опште
сигурности у вези с кривичним делом изазивање опште опасности.
Стева С. се терети да је починио исто
кривично дело, али да је био помагач, јер је Љиљани М. изнајмио просторије за дом.
» Наставак на страни 10

Спорт
„Тамиш” „потопио”
Нишлије
» страна 31
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Оаза несреће
Пожар у илегалном дому за стара лица у нашем граду, у коме је
троје људи изгубило живот и после ког је још дванаест особа хоспитализовано, изазвао је бројне полемике у Србији. Власница
дома „Оаза среће” и човек који јој је издао простор ухапшени су
и одређен им је притвор, због кривичних дела против опште сигурности.
И, отворена су питања: где је било особље тзв. дома; да ли су та
стара лица била закључана; на који начин и да ли је уопште регулисана противпожарна заштита у згради...
Не тако давно покренута је лавина када је с циљем поштовања
нових прописа од власника угоститељских објеката тражено да
имају противпожарне излазе како би добили или продужили дозволе за рад. Кафеџије су се буниле јер су сматрале да се од њих
очекује немогуће, да држава само тражи начине да им отежа пословање и удари додатну глобу. Сада је, нажалост, веома видљиво да је то имало смисла, „само” је требало да се инсистира на томе да апсолутно сви власници објеката јавне намене морају да се
придржавају закона.
Наиме, у Закону о заштити од пожара стоји да сваки објекат
јавне намене мора имати евакуациони пут „који води од било које тачке у објекту до спољног простора”; такође, јасно је наведено
да је неопходно да постоји коридор евакуације. Део овог закона је
чак и начело јачања свести, које каже да се о значају заштите од
пожара мора говорити у образовним установама и препоручује се
медијима да ово начело подстичу.
Али све ово звучи као празна прича када се зна да је тзв. приватни дом за стара лица био илегалан! Медији ових дана извештавају о томе да нико у Србији нема тачан податак о томе колико
постоји таквих, нелегалних, домова, јер да је другачије, инспекцијске службе би реаговале. Шупља прича! Па ко треба да утврди
стање ствари на терену!? Медији? Добро, можда и они, али пре
њих надлежни државни органи, укључујући и поменуте инспекцијске службе!
Чудновата је и изјава министра Вулина. Он барата податком да
је ухапшеној власници тзв. дома досад три пута забрањиван рад,
а истовремено се пита како је тужилаштво дозволило да она настави нелегални посао. У демократским друштвима је сасвим
нормално да судска и извршна власт буду раздвојене, односно да
министри не треба да утичу на рад правосудних органа, али када
неко на високој политичкој функцији има поуздана сазнања о томе да конкретна особа крши законе, морао би да искористи свој
ауторитет, ако га има, да се ствар што пре истера на чистац. У
истим тим демократским друштвима постоји и нешто што се
назива командном одговорношћу и подразумева да у оваквим
случајевима део кривице на себе преузму и ресорни министри.
Начекаћемо се док та „новина” не стигне у Србију...
Добро у овом страшном догађају јесте то што су панчевачки ватрогасци, полицајци и медицински радници показали да могу брзо
и синхронизовано да делују. Ова чињеница донекле улива сигурност,
али то спада у домен куративе; превентива у виду поштовања закона је овде потпуно заказала.
Занимљиво је да је у вези с власницом тзв. дома показано
основно новинарско правило да се свака прича може посматрати
из барем два угла. У нашу редакцију дошла је ћерка жене која је
боравила у тзв. дому „Оаза среће” и нахвалила смештај, лекарску
бригу, исхрану и хигијену у њему.
А онда је „Оаза” изгорела и, на несрећу, људи у њој...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Трка
Нови министар културе и информисања Владан Вукосављевић недавно
је најавио да ће током 2017. министарство на чијем је он челу донети
нову медијску стратегију и да ће то
довести до сета нових закона у области медија. Садашњи законски кровни елемент донет је 2011. и уређивао
је пре свега питање приватизације
медија у Србији. С обзиром на то да
су прошле године медији којима су
оснивачи биле локалне самоуправе
продати, сада је, сматра министар,
неопходно израдити нов документ у
складу с тренутним стањем, али и
новом визијом Министарства. У ком

правцу и која питања ће дотаћи нова
медијска стратегија, моћи ће да кажу
и сва репрезентативна медијска удружења у Србији. После приватизације
и „нулте године”, како ју је назвао
бивши државни секретар, 2017. ће
онда бити стартна, па не сумњамо да
ће јавне расправе бити бурне.
Када је министар Вукосављевић у
августу преузео дужност од Тасовца,
за новог државног секретара је поставио Новицу Антића. Министарство културе и информисања по систематизацији има једног државног
секретара, а у Тасовчевом мандату је
то био Саша Мирковић, па је логично што су сви медији објавили да је
избором Антића смењен Мирковић.
По кулоарима Министарства чује се
да Мирковић и даље долази на посао. Крајем септембра Вукосављевић
је најавио да ће његово министарство добити још једног државног секретара, који ће бити задужен само
за медије!? Та информација је у међувремену, чујемо, „произвела” још
десетак колега заинтересованих за
ту позицију. Људски је и нормално
бити амбициозан, под условом да та
амбиција не прерасте у притисак, у
овом случају на министра, јер ће
ипак тај државни секретар бити најближи његов, али и наш сарадник.
Ближи се почетак нове године, када Министарство расписује конкурсе
за суфинансирање медијских садржаја. Сада су сви медији приватни и
сви ће желети део државног колача,
посебно ако се има у виду чињеница

да је Министарство ове године издвојило око два милиона евра, за које се
„борило” 800 пројеката. Постоји
оправдана бојазан да поједине локалне самоуправе и неће расписати конкурсе за информисање (попут Крагујевца ове године), јер ће у њиховим
буџетима, због измене закона о локалним самоуправама, бити мање
новца (у панчевачком око 60 милиона). Због свега наведеног надметање
пројектима може поново лако да прерасте у отворену борбу, као и ове године, када су због међусобних свађа
колега, али и свађа с министром, резултати конкурса каснили, па су поједини добили новац тек у септембру
уместо у априлу. У тој борби за пројекте заборавили смо на медијске садржаје, односно на добру новинарску тему која је од јавног интереса, што држава и једино треба да суфинансира.
Недавно су колеге из „Недељника”
због интервјуа с Трампом, до којег су
дошле посредством нашег човека у
тиму републиканског кандидата, наишле на осуду појединих наших тзв.
уредника тзв. дневних новина, док
су их с друге стране подржали бројни утицајни страни новинари (јер
није први пут да Трамп повуче интервју). Ово је мала подршка за „Недељник”, који се нашао у средишту
прљаве кампање. Када већ помињемо америчке изборе, један Панчевац
(стручњак за звук) ангажован је у
Хиларином тиму. Поучени случајем
београдских колега, нећемо тражити
интервју с њом.
М. Д.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Ми своје мртве не заборављамо. Сећање на њих чувамо
у бирачким списковима.
• Учимо на туђим грешкама. Успешно их понављамо!
• Срби су таоци сопственог мита и корупције.
• Оно што се противи здравом разуму, за нас је увек прва опција.
• Сви Срби под једном, афричком шљивом!
• Влада ће под хитно морати да измисли нова радна места
да би оправдала своју виртуелну политику запошљавања.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ушушкани
У Градском парку, током викенда
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ИСЛЕДНИКУ СВАКО ПРИЗНАЊЕ ЛАСКА.
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ПРЕДСТАВЉЕН НАЦРТ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРОФИЛА ГРАДА

ОД 6. ДО 13. НОВЕМБРА

УКЉУЧИТЕ СЕ У ЈАВНУ РАСПРАВУ

Програм обележавања
Под мотом „Панчево, то је
кад се вратиш”, програм обележавања Дана града Панчева одвијаће се од 6. до 13.
новембра на више локација,
а улаз на све догађаје биће
бесплатан.

Грађани и стручна
јавност могу дати
сугестије до
16. новембра
У плану је да се
документ израђује
сваке године
Нацрт документа под називом
„Здравствени профил града
Панчева за 2015. годину” завршен је и стављен на јавну расправу. Тим поводом је у среду,
2. новембра, у Градској управи
одржана конференција за новинаре.
Том приликом је нешто више о документу рекла Мирела
Петровић, чланица Градског
већа задужена за здравство и
координаторка Тима за израду
профила.
Идентификовање проблема
Како је она објаснила, идеја за
израду овог документа настала
је још прошле године, а иницирао ју је Савет за здравље
Града Панчева, подстакнут
препоруком Сталне конференције градова и општина да би
требало радити на повећању
нивоа превенције и промоције
здравља у нашем граду. Тим за
израду профила оформио је
градоначелник крајем 2015.
године, а нацрт документа завршен је пре рока, односно пре
краја 2016. године.
– Верујем да ће бенефит од
формирања здравственог профила имати стручна јавност,
сви грађани Панчева, као и сама локална самоуправа. Главни циљ израде документа јесте
подизање нивоа квалитета
пружања услуга у примарној и
секундарној здравственој заштити у граду. Документ ће
нама у локалној самоуправи

Недеља, 6. новембар:
10–18 Турнир у малом
фудбалу, Хала спортова.
Понедељак, 7. новембар:
11.00 Свечано откривање
скулптуре „Панчевачки читач” испред Градске библиотеке.
13.00 „Гуњ, јелек, прслук”,
отварање изложбе Етнографског музеја у холу Градске
управе у оквиру „Етно гласа”.
19.00 Шести међународни
бијенале „Екс либрис”, Историјски архив.
Мирела Петровић: „Циљ нам је бољи квалитет услуга у здравству”
помоћи да уочимо основне
здравствене проблеме код грађана и да, у складу с тим,
спроведемо одговарајуће програме. Уз то, биће олакшано и
идентификовање изазова на
нивоу здравствених установа,
на основу чега ће бити извршена селекција оних чије је решавање приоритетно – навела
је Мирела Петровић.
Нацрт документа обухвата и
анализу здравственог стања
грађана Панчева од 2009. до
2015. године, са акцентом на
2015.
– Анализа је заснована на
праћењу најчешћих узрочника
оболевања и умирања, а ту не
одскачемо од републичког
просека, па чак ни од просека
на нивоу Европе. Наши суграђани, као и остали становници
Србије, најчешће пате од кардиоваскуларних болести и болести респираторног система.
Акценат је у профилу стављен
и на друштвену бригу Града

Панчева за здравље свих грађана, тако да смо навели све
оне корисне програме које ми,
као локална самоуправа,
спроводимо. За стручну јавност ће посебно бити интересантна анализа задовољства
корисника и запослених у
здравству. Незаобилазан део
профила је свакако и комплетан извештај о заштити животне средине у 2015. години
– додала је Петровићева.
Сугестије су добродошле
Она је позвала све грађане,
стручну јавност и релевантне
савете да се укључе у процес
јавне расправе. Нацрт профила може се погледати на интернет презентацији Града:
www.pancevo.rs, a документ је
дистрибуиран и Дому здравља,
као и здравственим амбулантама, па ће Панчевци и Панчевке моћи и да га затраже од
својих изабраних лекара.
Сви они који би желели да дају сугестије у вези са изменама,

допунама и корекцијама текста
профила, своје предлоге могу
слати директно поштом Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе,
на адресу Трг краља Петра I 2–
4, с назнаком „за Здравствени
профил града Панчева” или их
могу послати на имејл адресу
zdravstveniprofil@pancevo.rs.
Јавна расправа трајаће до 16.
новембра, а након тога ће бити
формирана и коначна верзија
документа.
Према речима Миреле Петровић, у плану је да се овај
документ убудуће израђује у
континуитету, како би се на
основу поређења профила за
сваку годину могао пратити
на пре дак у раз ли чи тим
обла сти ма ко је до ку мент
третира, те како би се, на
основу тога, дале препоруке
и решења у вези са евентуалним проблемима који буду
уочени.
Д. Кожан

СУСРЕТИ ПЕВАЧКИХ ГРУПА „ЕТНО ГЛАС”

Неговање народног стваралаштва
Сусрети певачких група 16.
„Етно глас”, које организује
Културно-уметничко друштво
„Станко Пауновић НИС–РНП”
у сарадњи с Домом омладине,
биће одржани од 7. до 13. новембра на више места у нашем
граду. Током фестивала биће
приређена два концерта певач-

ких група, на којима ће, поред
домаћина „Пауновића”, наступити и КУД „Слога” из Цириха,
АНИП Смедерево, СКПД „Ђетван” и МКУД „Тамаши Арон”
из Панчева, женска група певача „Моба” и хор „Роса” из Београда, Дом културе Сивац, КУД
„Др Младен Стојановић” Мла-

деново, као и Славица и Миодраг Реџић из Штрпца. Планиран је и концерт фолклорних
ансамбала на којем ће се представити КУД „Слога” из Цириха, АНИП Смедерево и КУД
„Станко Пауновић НИС-РНП”.
Програмом су предвиђене и
изложба „Гуњ, јелек, прслук”

Етнолошког музеја из Београда, промоција књиге „Певачко
наслеђе Срба у Горњем Банату
у Румунији: сведочанства на
истеку XX века” аутора др Јелене Јовановић, етномузиколога,
етнолошко-ликовне и етномузиколошке радионице.
М. М.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ

Пријем за нашег афористичара
Свечани пријем за награђеног
афористичара Зорана Т. Поповића уприличио је 1. новембра, у зеленом салону,
члан Градског већа задужен
за културу и омладину Немања Ротар. Наш најбољи афористичар Зоран Т. Поповић је
у октобру освојио прво место
на такмичењу „Торино украт-

такмичењу, као и да планира
објављивање афоризама у Немачкој.
– Жанр у коме стварам је
потцењен, али таква је ситуација и у осталим државама, па
и у Италији, где издавачи не
придају овом жанру велики
значај. Аутори из наше земље
су нашли своје место у ино-

на многе стране језике. За књигу „Даће Бог, ако Бог да” награђен је други пут наградом „Радоје Домановић“, наградом
„Типар” на највећем регионалном фестивалу „Вуко Безаревић” и наградом Београдског
афористичарског круга за нај-

бољу књигу афоризама у 2015.
години. Добитник је Новембарске награде Града Панчева
за 2011, као и бројних признања на домаћим и регионалним, али и међународним фестивалима
М. Д.

САЛОН УМЕТНОСТИ ПАНЧЕВА

Смотра визуелних
и ликовних уметности

ко”, у организацији Удружења
афористичара Италије и Културне асоцијације „Свет идеја”, а у категорији – афоризми
на изворном језику за стране
ауторе.
Зоран Т. Поповић је рекао
да је преведено 50 афоризама
којима је конкурисао на овом

странству и сматрају нас, једну групу наших аутора, тренутно најзначајнијим у Европи – рекао је Поповић.
Зоран T. Поповић је до сада
објавио десет збирки афоризама, заступљен је у више домаћих и страних антологија и
зборника сатире и превођен је

„У свету перманентне несигурности”, тема је овогодишњег, четрдесет шестог Салона уметности Панчева, који
почиње у петак, 4. новембра.
Организује га Галерија савреме не умет но сти Кул тур ног
центра, а изложени радови
имају циљ да представе, коментаришу и илуструју дух
времена у коме живимо – времена бременитог сталном напетошћу. На Салону ће тридесет троје уметника представити радове из области ликовних и визуелних уметности
(видео, скулптура, графика,

Уторак, 8. новембар:
10.00 Полагање венаца на
споменик ратницима палим
1912–1920. на Старом православном гробљу.

дија” „Звездара театра” у
Културном центру Панчева.
Среда, 9. новембар:
12.00 Додела награда панчевачким ученицима у Градској управи.
17.00 Представа за децу
„Чаробњак из Оза” у Културном центру Панчева.
19.00 „Гуњ, јелек, прслук”,
етнолошко-ликовна радионица у клубу Дома омладине.
20.00 „Три века од ослобађања Панчева од Турака”,
предавање историчара Срђана Божовића у Народном
музеју Панчево.
Четвртак, 10. новембар:
12.00 Промоција новог плана града Панчева у Туристичкој организација Панчева.
17.00 Представа за децу
„Шкрти берберин” у Културном центру Панчева.
19.00 „Гуњ, јелек, прслук”,
отварање изложбе дечјих радова у Галерији Дома омладине.
21.00 Концерт Дејана Цукића и „Спорог ритам бенда”
у „Аполу”.
Петак, 11. новембар:
19.00 Концерт фолклорних ансамбала у Културном
центру Панчева.
Субота, 12. новембар:
17.00 Промоција књиге
„Панчевачко наслеђе Срба у
Горњем Банату у Румунији”
др Јелене Јовановић, етномузиколога, у „Аполу”.
19.00 Концерт певачких
група у „Аполу”.

10.30 Улична трка у Народној башти.
12.00 Свечана седница
Скупштине града Панчева у
Културном центру.
19.00 „Гуњ, јелек, прслук”,
етнолошко-ликовна радионица у клубу Дома омладине.
19.00 „Дани духовне музике” у Храму Успења Пресвете Богородице.
20.30 Позоришна представа „Клаустрофобична коме-

Недеља, 13. новембар:
19.00 Концерт певачких
група у дворани „Аполо”.
С обзиром на то да је улаз
на све догађаје у оквиру програма обележавања Дана
града Панчева бесплатан,
Панчевци могу преузети
карте за позоришне представе на благајни Културног
центра, а за концерт Дејана
Цукића у Дому омладине.
Број тих карата је ограничен.
М. Д.

ПОЧИЊЕ ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Концерти за љубитеље
добре музике
Панчевачки џез фестивал
одржава се од 3. до 6. новембра. За први дан су планирани концерти америчких музичара – пијанисткиње и
композиторке Мајре Мелфорд и Џона Скофилда. У
петак, 4. новембра, публици
ће се у дворани Културног
центра представити њихов
земљак Ли Кониц и „Биг
бенд”, оркестар Радио-телевизије Србије, а после њих
на сцену ће изаћи италијански трубач Енрико Рава и
његов квартет. Дан касније, у
суботу, 5. новембра, мађарски двојац Миклош Лукач и
Калман Балог приказаће
своју мајсторију на цимбалу, а после њих ће свирати

легенда српског џеза – Лазар
Тошић и његов квинтет. Последњег дана, 6. новембра,
биће одржани концерти трија „Sound Sculptures”, у коме
је наш суграђанин Иван
Алексијевић, и трија Џејмса
Картера.
M. M.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ

Седамдесет година
постојања

цртеж, слика, керамика, фотографија...).
М. М.

Ученици и запослени у Машинској школи Панчево ове
године славе 70 година постојања те угледне васпитнообразовне установе. Овом
приликом они позивају садашње и бивше ђаке, њихове
родитеље, бивше колеге и
пријатеље да им се придруже

у понедељак, 7. новембра, у
17 сати, у дворани Културног центра, на свечаној академији посвећеној обележавању великог јубилеја. Tим
поводом биће отворена и изложба радова ученика у холу
тог културног здања.
З. Ст.
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ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

КО ПОПУЊАВА СТОЛИЦЕ У ЛОКАЛНОМ ПАРЛАМЕНТУ

Председник ГО
напустио партију

МНОГО СТРУЧЊАКА, МАЛО ДЕЛА

Миладин Шакић, доскорашњи председник Градског
одбора Демократске странке
Србије, поднео је оставку на
ту функцију и ишчланио се
из партије.
Он је у уторак, 1. новембра, потврдио ту информацију за „Панчевац” и навео
како је иступио из странке
искључиво због личних политичких уверења.

– Сматрам да је странка
кренула лошим путем, и то
не мислим само због сарадње са СНС-ом у београдским
општинама, већ пре свега
зато што се изгубио основни
садржај политике који сам
лично подржавао – изјавио
је Шакић.
Он је казао да је на његову
одлуку утицало и дубоко неслагање са садашњим начином вођења политике у целој
држави, а не само у партији,
и додао како је ДСС морао
да се бори против тога, а не
да буде учесник.
– Мислим да је тренутна
политика која се води у Србији апсолутно погубна за
наш народ, по свим питањима – закључио је Шакић.
Тим поводом смо контактирали с Предрагом Шкаљком,

потпредседником ГО ДСС-а,
који је рекао да није тајна
да по сто ји про блем у
функционисању ове локалне организације и да је непре ласком цен зу са на локалним избо ри ма изгу бљена могућност да се по ли ти ка пар ти је бо ље пред стави грађани ма.
– Такође, Градски одбор
ДСС-а је у потпуности подржавао рад доскорашње
председнице странке Санде
Рашковић Ивић и изненађени смо њеним искључењем
из партије – саопштио је
Шкаљак.
Додао је да због новонастале ситуације очекује састанак с највишим функционерима ДСС-а, како би све
било појашњено.
Одговарајући на новинарско питање ко ће доћи на чело Градског одбора, Шкаљак
је рекао да се по Статуту

председник може бирати из
редова чланова одбора, то
јест да није неопходно да се
сазива нова изборна скупштина и да је неколико људи
„у игри” за Шакићевог наследника.

Економисти свих боја
Седим, ћутим
и гласам
У панчевачком парламенту
седамдесеторо одборника одлучује о најважнијим градским питањима. Како су се
њихова имена нашла при врху
листа преко којих су обезбедили скупштинске столице? Свакако, активизам у партији један је од кључних разлога, али
имају ли и знање и звање везе
с тим? Немогуће је не поставити и питање ко нам заправо
креира градску политику.
Ако имамо у виду да у одборничким столицама седи
највише економиста, што економских техничара, што струковних и дипломираних економиста, и ако сагледамо реалну финансијску ситуацију у
Панчеву, можемо само доћи
до закључка да су они константно забушавали у школи и

на факултетима, или да, у другом случају, стечено знање заправо не умеју да примене у
пракси. Свакако, грађани не
могу бити поносни због тога
што су их гласовима довели до
скупштинске сале, а заузврат
готово ништа нису добили.
С обзиром на то да живимо
у свету разноразних менаџера, који по дефиницији представљају особе одговорне за
планирање, организовање и
управљање пословима, можемо рећи да је неколико одборника с тим звањем веома
„на пре до ва ло”. На и ме, они
су добри „играчи” и преговара чи, али су „за не ма ри ли”
фирме (читајте: странке) које су их по ста ви ле на те
функције. Не узмимо им за
зло – сналажење у несрећним
и те шким си ту а ци ја ма и
околностима одлика је сјајног менаџера.
Има у клупама и просветних радника. Очито је да нису
незадовољни смањењем плата,

јер не штрајкују на седницама
Скупштине.
Хемијски, грађевински, пољопривредни, прехрамбени,
машински и остали техничари
чине већину у локалном парламенту. Када би само једном
ставили на страну партијске
боје, пробили лед првим изласком за говорницу, или сарађивали и договарали се зарад
побољшања живота Панчеваца, можда би грађане нечим и
задужили. Технички гледано,
тренутно не раде ништа осим
што дижу руке и гласају у
складу с наређењима која добијају, а сигурно могу више.
Годинама уназад панчевачка болница је у жижи јавности
због катастрофалних услова у
којима се лече пацијенти, те
стога није лоше нагласити како у парламенту има и здравствених радника. Ипак, ретко
се они баве том темом, изгледа да им није много интересантна: не би се разболели када би покушали да свој положај

искористе како би здравство
у Панчеву подигли на виши
ниво.
Студенти се често жале на
многобројне обавезе које имају: журке, колоквијуми, испити, не раде им бубице и нестају им пушкице... За разлику од
гореописаних, неки од њих
проналазе време да одлучују о
судбини својих родитеља,
пријатеља и комшија на прави
начин.
Међу нашим одборницима
постоје и правници, инжењери, привредници, трговци, комерцијалисти, а приметисмо
и једног бравара. Или – грађани свих фела. Када би бар накратко заборавили партијску
припадност, а истовремено се
сетили да су пре свега Панчевке и Панчевци, Панчево би
можда изгледало другачије. У
сваком смислу: економском,
урбанистичком, цивилизацијском, еколошком...
Већински изборни систем је
мајка!

НОВО УДРУЖЕЊЕ СВИХ ПЕНЗИОНЕРА

Огорчење због пожара

КОНЦЕПТ

Левo сметалo
Како могу тела дупло млађа од овог универзитета доносити одлуку о овом универзитету. И сами признају, не
може га нико затворити, али хајде да сметамо.
(Муамер Зукорлић, председник Одбора Скупштине
Србије за просвету, о Влади, надлежним министарствима
и Интернационалном универзитету у Новом Пазару, Н1)
***
Дачић изгледа не схвата да интереси Србије не могу да
се бране тако што се због политичког опстанка ујутру лаже Брисел, а по подне Москва, што по Дачићевом мишљењу представља врхунац политичке и дипломатске
мудрости.
(Чедомир Јовановић, лидер ЛДП-а, „Танјуг”)
***
Зар мислите да Саша Јанковић, или актуелни председник Томислав Николић, имају шансе против мене? Николић има минималне шансе и на овим председничким
изборима може да прође као Никола Шећеровски.
(Војислав Шешељ, председник СРС-а, „Танјуг”)
***
Да сам ја Немац, ја бих дошао у Србију да инвестирам.
Можете ми се смејати. Али сада ћу вам објаснити. У минуту. Звучи лудо и блесаво, али је истинито. Упоредите
Србију са другим земљама, имате ревносне, добре раднике, способне људе, људе који говоре бар још један језик, углавном енглески, а у исто време цена радне снаге
је нижа.
(Александар Вучић, премијер Србије, обраћање пред
члановима клуба „Иберзе” у Хамбургу, РТС)
***
Нажалост, нема ни узлета ни интереса, ни приче о даљем проширењу у условима у којима ЕУ промишља о
својој будућности и много се више бави собом него што
се бави европским интеграцијама.
(Тања Мишчевић, шефица преговарачког тима Србије
у преговорима са ЕУ, „Недељник”)

Поводом пожара који се недавно догодио у нерегистрованом старачком дому, а у којем
су три особе настрадале, док је
њих једанаесторо повређено,
огласили су се чланови Новог
удружења свих пензионера.
Петар Дошен, председник
те организације, у обраћању
медијима у среду, 2. новембра,
казао је да је тај немили догађај изазвао велико огорчење на
седници удружења, која је одржана два дана раније.
– Неприхватљиво је и крајње
нехумано да се с таквом неодговорношћу односе они који
послују на нелегалан начин и
који уз неразумљиве пропусте
надлежних институција доводе
у животну опасност наше нај-

старије суграђане, уз, како нам
је познато, високе новчане накнаде – изјавио је Дошен.

Рекао је и како је познато да
у Панчеву постоји Геронтолошки центар, у којем су кори-

сници збринути у сваком
погледу и где је развијен друштвени и културни живот. Додао је да та су најстарији суграђани који тамо бораве задовољни, а истовремено и безбедни.
– Познато је да је капацитет
те установе недовољан за све
наше суграђане, али ипак то
не сме да буде разлог за олако
давање дозвола за ову делатност онима који не испуњавају прописане услове и стандарде – навео је Дошен.
Овом приликом он је изразио жаљење за настрадалима и
повређенима, и додао како је
надлежнима то опомена да не
дозволе да се овакав догађај
понови.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕЖ

Поклончићи за штићенике „Невена”
Представници Месне заједнице Котеж посетили су у понедељак, 31. октобра, децу из
дневног боравка „Невен” и
том приликом су им даровали
воће, као и неопходан школски прибор. Ову хуманитарну
акцију извели су у сарадњи с
ЈКП-ом „Зеленило”, а на иницијативу нашег суграђанина
Бранка Пејића, који је био
штићеник поменуте установе.
Председник Скупштине МЗ
Котеж Бошко Опачић рекао је
да ће чланови тог органа власти убудуће помагати овим малишанима на сличан начин,
али и да постоји могућност да
се у наредном периоду направи технички споразум о сарадњи с „Невеном”, али и другим
сличним институцијама.

битне и потребне, као и да је
неопходно да се покаже брига
о угроженим групама.
– Такође, Месна заједница
Котеж би деци уступила простор за одржавање представа и
других сличних манифестација – навео је Опачић.
Дневни боравак „Невен” збрињава децу и одрасле са сметњама у интелектуалном развоју, а
функционише у оквиру Школе
за основно и средње образовање
„Мара Мандић”.

– На тај начин бисмо могли
да конкуришемо за одређене
пројекте, зато што хоћемо да
направимо мали инклузивни
центар у оквиру наше месне за-

једнице, и то у сарадњи с Градском библиотеком – изјавио је
Опачић.
Он је том приликом додао
како су хуманитарне акције

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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pancevac@pancevac-online.rs

ДОБИТНИЦИ НАЈВЕЋЕГ ГРАДСКОГ ПРИЗНАЊА

ОНИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ГОДИНУ ЗА НАМА
Ове године новембарски лауреати, добитници највећег годишњег градског признања, јесу уметница Десанка Петров
Морар, писац Вуле Журић и новинар Драган Вујачић. Титулу заслужног грађанина понео је Енес Тасо, генерал-мајор у
пензији.
Десанка Петров Морар ствара аквареле, цртеже, графике и
уља на платну, а излагала је на преко 60 самосталних изложби
у земљи и иностранству, као и на преко 300 групних. Панчевке и Панчевци треба да се посебно поносе на њену изложбу у
Њујорку на позив Уједињених нација. Бави се и вајарством и

пише поезију. Добитница је бројних признања и награда из
области уметности, али и за дугогодишњи хуманитарни рад.
Вуле Журић је писац, у правом смислу те речи. Његов роман
„Република Ћопић” нашао се у најужем избору за НИН-ову
награду. Добитник је Андрићеве награде за 2015. Ради и на
сценаријима.
Новинар Телевизије Панчево Драган Вујачић у том медију
ради већ 22 године. Хиљадита емисија „Је л’ родило?” само
што није стигла. На локалној телевизији уређује и води и емисију „Казивање”, а од ове године и „Сеоску разгледницу”.

Њих троје одговорило нам је на следећа четири питања:
1. Шта за вас представља и колико вам значи Новембарска награда?
2. С обзиром на ваше досадашње деловање, да ли награда долази у правом, одговарајућем тренутку?
3. Колико ће и на који начин ова награда утицати на ваш будући рад?
4. Да сте ви били у позицији да бирате лауреата, кога бисте
изабрали и зашто?
Уживајте у њиховим одговорима на та питања, као и у кратком разговору с генералом Тасом.

ДЕСАНКА ПЕТРОВ МОРАР, СЛИКАРКА, ВАЈАРКА И КЊИЖЕВНИЦА

ВУЛЕ ЖУРИЋ, КЊИЖЕВНИК

Четкицом сликам оно што
не могу да кажем

Бити прихваћен за
суграђанина, дошљаку је најлепше

1. Новембарска награда
је можда најважнија од
свих које сам до сада добила. Први разлог је то
што живим у овом граду.
Други је што сам шездесетих година „видела” Новембарску награду (тада
је била Октобарска награда – прим. аут.). Наиме, то
велико признање добила
је Радмила Поповић, тетка мога мужа, која је тада
радила у „Трудбенику”.
Гледала сам ту награду
урамљену, на зиду собе.
Она ју је држала као икону. Мислим да ћу и ја тако. Чуваћу је као и друге.
Признање Града за сав мој укупан уметнички
рад, с обзиром на моје године, значи ми пуно.
Планирам да стварам још десетак година, или
колико ми Бог да снаге и разума, а рука држи
да радим. Али већ ми је седамдесет и мислим
да је једна целина заокружена. Признање ми
пуно значи, а мислим да би се највише обрадовао мој покојни супруг Сава Морар.
2. За мене она долази у правом тренутку.
Потајно сам је желела и чекала једно четири-пет година – не док сам била млађа. Можда
награду Града и не треба давати сувише рано,
младим људима. Мислим да би требало да човек

има неке животне године,
али не треба ни много чекати, јер не знамо колико радни и животни век траје.
3. С обзиром на моје године, даће ми још више полета.
Прошле године сам добила
од председника Општине Ковачица медаљу за културу. То
ме је подстакло да за ковачички Октобарски салон направим нешто посебно баш с
обзиром на ту награду. Ова
награда ми пуно значи и нећу
стати. Сигурно ћу радити више, или колико ми то здравље
дозвољава. Четкицом и бојом
могу да насликам оно што не
могу да кажем.
4. Да сам у позицији да бирам, а мислим да
ћу већ следеће године некога предложити,
много је оних који су пуно дали овом граду.
Можда ћу погрешити – има ту лекара, јако добрих, професора, спортиста, пуно других људи – aли ја бих предложила етнолога Николу
Влајића. Не само што је рођен и станује у
Панчеву већ он живи за овај град свим срцем... Ми видимо његове изложбе у „Ноћи музеја”, шта он пише, шта ствара... Мислим да
нико не би био равнодушан, да комисија не би
могла да не прихвати његово име.
М. М.

1. Реч је о заиста високом признању које свакоме добитнику чини
велику част. За мене је
и само предлагање за
Новембарску награду
било повод како за задовољство, тако и за
неизмерну захвалност
онима који су сматрали да заслужујем да се
нађем у друштву кандидата. Чињеница да
сам, попут стотина хиљада других људи који
су силом прилика морали да напусте свој завичај, у Панчево и Србију стигао након распада Југославије, овом
признању додаје можда и најважнију димензију, а реч је о толико пута показаној
отворености и добронамерности. Бити суштински прихваћен
за суграђанина, најлепша је ствар која једном дошљаку може да се деси, а ја се тако
прихваћено осећам од првог дана мога
живота у Панчеву.
2. Сваки тренутак је прави за сваку награду, али претпостављам да су ме за ово

признање препоручиле и књижевне награде које сам ове године примио за свој
књижевни рад. Ова
награда ипак надилази оне еснафске, јер
предложени кандидати долазе из свих
сфера делатности и
зато се осећам нарочито почаствованим.
3. Тешко је овде не
изрећи неку уобичајену фразу, али, богу
хвала, чека ме доста
посла, морам да завршим један превод,
требало би да почнем
рад на новом роману,
ваља припремити наредне „Мајске дане
књиге”, можда радити на сценарију за
нови филм...
4. Огњена Тошића, младог математичара,
и пролетере који су три недеље пре рока
завршили радове на железничком надвожњаку у Крњачи, па Панчевцима скратили путовање у Београд за пола сата. Младост, памет и марљивост увек заслужују
свако признање!
С. Т.

НОВИНАР ДРАГАН ВУЈАЧИЋ

Четрдесет година рада у новинарству
1. Свака награда прија и мотивише. После новинарских награда
„Др Петар Дрезгић” и „Златно зрно Србије” Новембарска награда
Града Панчева долази као круна
40 годи на рада у но ви нар ству.
Уколико бих рекао да је то обавеза
више, звучало би као флоскула.
Награда ми много значи, али мислим да су њени добитници запослени у РТВ Панчеву, пољопривредници, стручњаци из аграра,
бивши утваши, али и моји први
учитељи – Александар Малушевић
и Бошко Љубанић.
2. У новинарству сам већ четири
деценије. Од првог дана сам се трудио да оно што радим, урадим како
најбоље знам. Било је и промашаја,

кажу. Нема лошег тренутка за награду. Посебно када она долази
за залагање на послу. Награда је
огромна. Али исто тако за мене је
велика награда то што ми је више
од сто паора честитало добијање
Новембарске награде. То су они
људи с којима сам свакодневно
на пољу, у њиви, у штали, обору,
тору...
3. Није фраза, верујте ми, награда је и обавеза. Али научио
сам да радим и радићу убудуће.
Стигао сам до 990. емисије „Је л’
родило?” која се eмитује на РТВ
Панчеву сваке недеље у континуитету већ двадесет година. У јануару ће хиљадита емисија. Чињеница да то нема нико у Србији,

указује ми на бројне квалитетне
сниматеље, монтажере, уреднике
и остале раднике у мојој кући Телевизији Панчево. Ту су и емисије „Сеоска разгледница”, коју је
до ско ра ра дио Стан ко Зенг, и
„Ка зи ва ње”, у ко ји ма пред ста вљам људе. Изазов до изазова. С
обзиром на то да сам један од
оних којима је боље после приватизације, желим да истакнем да
радим без политичких притисака, уз разумевање представника
власника, а у договору са уредницима. Све је на мојој страни да
радим боље и сада сам ја на потезу. Како сам Црногорац, а изузетно волим банатску равницу, у томе ћу успети. У то сам сигуран.

Посао који радим није тежак, па
ћу учинити све да емисије буду
гледане.
4. Бићу субјективан. Изабрао бих
пољопривреднике који бележе натпросечне резултате у читавој овој
аграрној гунгули: повртара Зорана
Ђурина, ратаре – породицу Лазаров, пчелара Перу Шица, сточаре
Мирка Максимовића и Аурела Малајмареа и многе друге. Изабрао
бих колектив Института „Тамиш”,
који прославља 60 година постојања, за врхунски допринос унапређењу аграра. Чини ми се да има
много људи у нашој околини који
заслужују награду. Зато их идуће
године предложите.
М. Д.

ГЕНЕРАЛ ЕНЕС ТАСО

Поносан на изградњу путева и гашење пожара
– Када бих могао поново да се
родим, опет бих се определио
за војнички позив, јер је за мене он најлепши на свету. Волео
бих и ако би било могуће да се
врати некадашња Југославија
зато што је то била дивна земља у којој смо сви живели
сложно и у миру – каже пензионисани генерал Енес Тасо,
добро познат и омиљен међу
многобројним Панчевцима.
Док је био командант панчевачког гарнизона и посебно почетком деведесетих, када су
почели ратови на нашим просторима, остао је у лепој успомени како својим војницима,
тако и другима који су га упознали или су само чули за њега.

Све је освајао храброшћу,
чашћу, скромношћу, поштењем и позитивном енергијом.
То су разлози због којих је
градоначелник Панчева Саша Павлов одлучио да Тасо
добије признање „Заслужни
грађанин Панчева”. Оно ће
му бити уручено 8. новембра
на свечаности која ће бити
одржана поводом празника
нашег града.
На питање новинара због
чега је најпоноснији и шта га
највише испуњава, Тасо је одговорио:
– Мислим да се мало зна да
смо ја и војници којима сам
командовао изградили доста
путева по Панчеву и јужном

Банату. Осим тога, командовао сам јединици од хиљаду и
по војника која је учествовала
у гашењу великог пожара у
Делиблатској пешчари пре
више година. Драго ми је и
због тога што сам увек добро
сарађивао са свим људима који су били на функцијама у
досадашњим локалним властима у Панчеву. Срећан сам
и због моја два сина. Један је
приватни зубар и ради на Тесли, а други је такође стоматолог, запослен је на ВМА и
потпуковник је по чину. На
њега сам пренео љубав према
војничком позиву. Иначе је
врло успешан у свом послу,
бави се научним радом и треба

ускоро да докторира – додаје
Тасо.
На питање када му је било
најтеже, одговара без дилеме
да је то било почетком маја
1992. године, за време борби у
Сарајеву. Тих дана су паравојне формације под командом
Алије Изетбеговића напале
војнике и официре у колони
бивше Југословенске народне
армије, која се повлачила без
оружја и није угрожавала никог. Тасо је тада тешко рањен,
а у тим борбама је погинуло,
рањено и заробљено доста наших војника.
– Њих ми је и дан-данас
жао и никада нећу да их заборавим. То кажем, јер сам се

пре тога са својим официрима
увек трудио да што је могуће
више чувам животе мојих војника. Волео бих да, ако је могуће, остане забележено и то
да сам се тада уверио и колико ме поштују у Панчеву. Када
су ме пребацили рањеног на
ВМА, тамошњи лекари су рекли да је потребно да се за мене да крв. Моје колеге су организовале ту акцију и дошао је
пун аутобус из Панчева! Бескрајно сам захвалан тим дивним људима који су ми тада
помогли, као и свим запосленима у гарнизонској амбуланти
у Панчеву и на ВМА – додаје
Тасо.
М. Г.
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ИЗМЕНА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

ДИРЕКЦИЈА И ГРАД ПРЕД ПРОБЛЕМОМ
Од 1. децембра
нема новца
из градске касе

OПОМЕНЕ ЗА ПОРЕСКЕ ДУЖНИКЕ

Покренута принудна
наплата
Пореска управа Србије саопштила је да је у оквиру редовне
наплате пореског дуга донела
937.139 опомена пореским
дужницима. Како се наводи у
саопштењу, за неплаћени дуг
покренута је принудна наплата доношењем 264.007
решења, и то из свих предмета принудне наплате.
Пореска управа је пореским обвезницима који за то
испуњавају услове понудила
могућност репрограма, односно исплате дуга у једнаким ратама на период од 60
месеци, што је резултирало и
великим бројем нових решења
о репрограму. Према пореским обвезницима су примењиване мере редовне наплате, а где те мере нису дале
тражене резултате, предузете
су мере принудне наплате

пореског дуга, и то код свих
дужника код којих нема законских забрана за то.
Надлежни из Пореске
управе су додали и да имају
једнак третман према свим
пореским обвезницима.
„У суочавању са затеченим
стањем евидентирано је неколико проблема, који се превасходно односе на третман
тешко наплативих или ненаплативих потраживања, на
начин књиговодственог евидентирања пореских обавеза,
као и на значајно учешће камате у структури укупног дуга.
Пореска управа примењује и
законску могућност наплате
пореског дуга у поступку стечаја, као и наплату по одобреним
репрограмима дугованог пореза”, наведено је у саопштењу.
М. Д.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Анкета послодаваца
и у Панчеву
Национална служба за запошљавање од 1. новембра
спроводи „Анкету послодаваца 2016” с циљем континуираног праћења потреба тржишта рада.
НСЗ апелује на компаније
да учествују у овом истраживању и да у разговору са анкетарима обезбеде тражене
податке. Будући да се ради о
истраживању од националног значаја, драгоцена је и
подршка представника најбројнијих асоцијација послодаваца и социјалних партнера

НСЗ-а: Привредне коморе
Србије, Уније послодаваца и
Асоцијације малих и средњих предузећа, ради бољег
одзива њихових чланова.
Без ове подршке они не могу успети, па се позивају да заједно изађу у сусрет изазовима
које пред њих постављају нови
трендови на тржишту рада.
У саопштењу Националне
службе за запошљавање наводи се да ће анкетом бити
обухваћено око 5.000 послодаваца из свих области рада.
М. Д.

Град оформио
тим који ради
на проналажењу
законски
прихватљивог модела
реконструкције
Изменом Закона о буџетском
систему ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева од
1. децембра ће, као и друга
слична предузећа у земљи,
имати проблем. Пре свега неће више моћи да добија новац
из градске касе јер ће изгубити
статус индиректног буџетског
корисника, што је она сада.
До 1. децембра све дирекције морају да ускладе статус индиректних буџетских корисника са Законом о буџетском систему, а то значи потпуну реорганизацију или, прецизније,
реконструкцију предузећа. Закон предвиђа три могућности
за решавање садашњег статуса,
а то су: реорганизација, статусна промена и ликвидација
предузећа.
Градоначелник Панчева Саша Павлов образовао је тим
који се управо бави новонасталом ситуацијом и који треба
да понуди решење.
– Да ли ће бити испоштован
тај рок до 1. децембра, видећемо, с обзиром на то да су чланови радног тима који сам
формирао присуствовали састанцима у више министарстава и струковних организација где је ово питање разматрано. Дао сам и одређени задатак тој радној групи, али и
понудио моделе како да реше
статус Дирекције и запослених, а имајући у виду сложеност послова и активности које

је то јавно предузеће обављало. Дирекција је и спроводила
градске инвестиције, али и
одржавала јавно осветљење и
израђивала урбанистичке планове. Вероватно ће у том правцу бити урађено и будуће пословно реструктурирање. На
који начин, знаћу до средине
новембра, када ћу имати и закључак радне групе о начину
пословне реконструкције Дирекције – рекао је градоначелник Саша Павлов.
Јавно предузеће Дирекција
за изградњу и уређење Панчева
постоји дуже од двадесет година и задужено је за све инвестиционе радове. То предузеће

Компромисних пет одсто
Генерални штрајк правосудне
администрације, који је био најављен за 1. новембар, није одржан, јер је на састанку синдикалних представника с министарком правде Нелом Кубуровић,

дан раније, постигнут компромис. Правосудни службеници
добиће повећање зарада од
пет одсто.
– Сматрамо да смо постигли договор једино могућ у

Нове технологије су будућност
Банке не подстичу
домаћу привреду
Допринети развоју

инвеститора и домаћих привредних субјеката није представљена на задовољавајући
начин.
Према његовим речима, наши привредни субјекти нису
припремљени за тржишну
утакмицу са страним инвеститором и за наступ на страним
тржиштима. Недостатак инвестиционих средстава и ликвидности, као и пословање
банака које нису конкурентне

Питање је и како решити
проблем запослених: да ли
кроз оснивање нове јединице/предузећа или путем преузимања радника од стране
Градске управе?
На основу дописа које је
Министарство финансија слало јединицама локалне самоуправе крајем 2015. године,
може се закључити да је финансирање дирекција, а посебно запослених у њима, као
и преиспитивање делатности
коју обављају, кључни моменат покретања питања будућег положаја таквих фирми у
Србији.
М. Димитрић

ПРАВОСУДНИ СЛУЖБЕНИЦИ ОДУСТАЛИ ОД ШТРАЈКА

КОНКУРЕНТНОСТ ВОЈВОЂАНСКЕ ПРИВРЕДЕ

У Новом Саду је недавно одржана шеста конференција
„Конкурентност и одрживи
развој” – КОР 2016, у организацији Информативног центра за пословну стандардизацију и цертификацију, и уз
подршку Покрајинске владе.
Скупу су присуствовали домаћи и страни стручњаци из области привреде, енергетике, пољопривреде и образовања. У
свом поздравном говору потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за
привреду и туризам Иван Ђоковић истакао је да конкурентност доприноси развоју
привредног амбијента уопште
и да је она у ширем смислу
индикатор инвеститорима да
смо пожељно тржиште. Позвао је стране компаније да
својим улагањима упосле радну снагу и производне ресурсе, али је на по ме нуо да кон ку рент ност из ме ђу страних

приход обезбеђује из буџета,
укључујући и новац за плате
запослених.
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.
Можда ће се као олакшавајућа околност узети и то што
Дирекција обавља посао и од
општег интереса – одржавање
јавног осветљења, а свакако је
добро то што основна делатност није само спровођење
јавних набавки.

у домену подстицаја ка домаћој привреди, само су неки од
проблема с којима наши привредници морају да се суочавају. Иван Ђоковић је навео
пример малопродајних ланаца који, према његовом мишљењу, треба да направе уступак домаћим привредницима
како би постали конкурентни
увозним артиклима.
Надлежни у Покрајини замерају великим инвеститорима то

што нису достигли довољно
висок ниво корпоративно-социјалне одговорности ка локалној заједници и што инвестиције нису прилагођене потре ба ма развоја друштва и
равномерног регионалног развоја. Како се могло чути на
скупу у Новом Саду, модел
инвестирања у нашој земљи се
пре свега може назвати социјалном, а не привредно-подстицајном политиком.
Стручњаци су истакли да
експлоатисање нових технологија и афирмисање образованих људи представља прави пут привредног развоја АП
Војводине. Поред анализирања праваца привредног развоја наше покрајине, на конференцији су разматрани и
енергетска политика Покрајинске владе, питања у вези с
пољопривредом у условима
климатских промена, агроби знис и пред у зет ни штво.
Било је речи и о моделима
дуалног образовања и полити ци кре и ра ња обра зов них
профила за потребе тржишта
рада.
З. Ст.

датим околностима, с тим
што је израда буџета у току и
преговори се настављају.
Основицу за обрачун зарада
није било могуће померити у
већем проценту, јер у складу с
њом плату прима и државна
управа, њих око 40.000, што
би знатно увећало масу средстава за плате. Зато и јесте решење доношење посебног закона за правосудне службенике

од 22.000 до 30.000 динара.
Чланови овог синдиката кажу
да су добили чврста уверавања
да ће, с обзиром на то да се
спрема буџет за следећу годину, надлежни имати у виду и
њихов тренутни материјални
положај.
Штрајк запослених у правосуђу, око 11.500 службеника и намештеника, био је најављен због
ниских плата. Они су тражили

– изјавила је председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић.
Они су тражили да основица
за обрачун буде минимална гарантована цена рада на основу
одлуке Социоекономског савета. То значи да им минимална
основица зараде буде 21.000, а
не 17.100 динара.
Плате панчевачких правосудних службеника крећу се

виши проценат повећања зарада кроз другачији обрачун, односно модел који би их, како
тврде, приближио осталим буџетским корисницима, као и
боље услове рада.
Службеник у правосуђу има
просечну плату 25.650 динара,
а просечна плата у Србији за
прошли месец износила је
46.800 динара.
М. Д.
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Петак, 4. новембар 2016.
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ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У СЕКТОРУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

АКЦИЈА УЧИТЕЉА

ПОДРШКА КРАЉЕВИНЕ ШВЕДСКЕ

Игре без граница

Припрема за
преговоре у процесу
приступања
Већи простор медијима
и невладиним
организацијама
Прошле недеље је званично
представљен програм „Припрема за преговоре у процесу
приступања Републике Србије Европској унији, у области
заштите животне средине –
ЕНВАП 3”, који финансира
Влада Краљевине Шведске са
три милиона евра. Припремом су обухваћени тимови
еколошког министарства, чланови српског преговарачког
тима и Агенција за животну
средину. Споразум о сарадњи
између ресорног министарства и Шведске агенције за
животну средину званично су
потписали Стана Божовић, државна секретарка Министарства, и Улрик Вестман, високи
представник Шведске агенције за животну средину.
Донација владе Краљевине
Шведске треба да помогне
Влади Србије на путу евроинтеграција, а с обзиром на то да
је Поглавље 27, које се тиче
заштите животне средине, једно од најскупљих и најзахтевнијих поглавља у преговарачком процесу, свака стручна и
финансијска помоћ је важна.
Надлежни у Министарству истичу да је важна компонента
овог програма и развој комуникације између грађана и државних органа, па ће стога медији имати кључну улогу.

Влада Краљевине Шведске
инвестира око 100 милиона
евра у укупну развојну помоћ
Србији, а када је реч о заштити животне средине, та држава је највише од свих осталих
чланица Европске уније помагала Србији у решавању еколошких проблема.
Четири споразума
Србија је у марту ове године,
уз подршку међународних и
домаћих експерата, добила
подршку Европске комисије,
која је препоручила отварање
Поглавља 27, без почетних мерила. Представници државе
истичу да је пред нама велики
посао у сектору водоснабдевања, управљања отпадом, отпадних вода и индустријског
загађења, у које у наредних 25

година треба инвестирати
преко 10 милијарди евра.
У складу с циљевима и стратегијом, Влада Републике Србије је ове године усвојила четири споразума у области животне средине: Подршка развоју инфраструктуре у области
животне средине, Програм
развоја приоритетне инфраструктуре у области животне
средине, Управљање хемикалијама и Програм припрема
за преговоре у процесу приступања ЕУ у области заштите
животне средине.
Одрживи развој
У просторијама „ЕУ инфо центра” у среду, 26. октобра, додељена су бесповратна средства
представницима невладиних
организација, по конкурсу који

СА РАД ЊА СА АМЕ РИ КОМ
Амбасада Сједињених Америчких Држава у Београду и Агенција за заштиту животне средине САД потписале су прошле недеље споразум о сарадњи с надлежнима из Министарства
пољопривреде и заштите животне средине.
Реч је о иницијативи за доделу стручне и техничке помоћи Министарству пољопривреде
и заштите животне средине како би се унапредио правни оквир који дефинише област заштите животне средине и климатских промена, рад инспекцијских служби и надзор у области примене правног оквира, као и размене искустава у области подизања свести органа
правосуђа у делу кажњавања починилаца за дела против животне средине.

је спровео Регионални центар
за заштиту животне средине уз
финансијску подршку Шведске развојне агенције. Додели
средстава невладиним организацијама присуствовали су
представници Владе Републике Србије, министар спорта и
омладине Вања Удовичић, шефица преговарачког тима Владе Републике Србије Тања Мишчевић и директор развојне
помоћи Шведске развојне
агенције Ола Андерсон.
Овај програм представља
подршку организацијама цивилног друштва, а циљ је да
се представници невладиног
сектора активније укључе у
преговоре са Европском унијом о Поглављу 27. Примена
принципа родне равноправности и начела одрживог развоја, залагање и учествовање у
креирању, надзору и спровођењу политика заштите животне средине и европских
интеграција, као и развијање
сарадње с Министарством пољопривреде и заштите животне средине – суштина је овог
програма.
Уговоре за бесповратна средства потписало је 11 представника конзорцијума од 55 организација цивилног друштва, у
вредности од 400.000 евра.

Ученици четири панчевачке
основне школе такмичили су
се у уторак, 1. новембра, у
нестандардним спортским
дисциплинама у оквиру пројекта „Игра без граница у
школском дворишту”, који
већ девет година организује
Учитељско панчевачко друштво. Овогодишње полуфинално и финално надметање
одржано је у ОШ „Свети Сава”. Поред домаћина, за
екипну титулу првака борили су се девојчице и дечаци
из основних школа „Жарко
Зрењанин” из Банатског Новог Села, „Бранко Радичевић” и „Стевица Јовановић”
из Панчева.
Према речима Јасмине
Младеновић, председнице
Учитељског панчевачког друштва и једног од аутора пројекта, игре без граница су
осмишљене тако да малишани кроз седам дисциплина
прикажу спретност, брзину и

тимски рад. Малишани су одмерили снагу, издржљивост и
вештину у следећим играма:
фудбал коцка, провлачење
кроз обруч, врћење хула-хопа, прескакање вијаче, вожња
ролера, школица.
– Идеја о покретању овог
пројекта потекла је од сазнања да међу ђацима има оних
који немају физичке предиспозиције да се баве стандардним спортовима. Поред
тога, деца воле неформална
дружења и надметања, па
смо осмислили ових седам
игара како бисмо и код њих
развијали такмичарски дух и
социјализацију – рекла је Јасмина Младеновић за „Панчевац”.
Пројекат „Игра без граница у школском дворишту”
реализује се уз финансијску
подршку локалне самоуправе и ове године у њему је учествовало 16 основних школа
с територије града Панчева.

ЕКО-КАМПАЊА СББ-а

Немаш изговор
Захваљујући донацији компаније СББ малишани у нашем граду добили су још једно
дечје игралиште – на тамишком кеју, код зграде Железнице. Представници те фирме контактирали су с представницима локалне самоуправе и предложили да се и
Панчево прикључи националној

ТВ-ом” покренула прошле
године широм Србије с циљем подизања свести о значају заштите животне средине. До сада су у оквиру ове
кампање спроведене акције
чишћења у више од десет
градова у Србији, а до краја
године тај број биће удвостручен – рекла је Јована

кампањи „Не прљај. Немаш
изговор!” коју СББ реализује
у градовима и општинама у
Србији.
На свечаном отварању
градски менаџер Панчева
Александар Фаркаш захвалио је друштвено одговорној
компанији СББ на донацији
и похвалио кампању усмерену на подизање свести грађана о потреби очувања животне средине. Подсетио је да
није довољно само научити
малишане да буду одговорни
према простору у којем живе,
већ и да стекну навику да
разврставају отпад.
Директорка корпоративних комуникација СББ-а Јована Лукић упознала је панчевачку јавност са акцијом
која се спроводи у градовима у Србији.
– Реч је о кампањи чишћења коју је фондација
„United Group” заједно с
компанијом СББ и „Тотал

Лукић и додала да је подизање дечјих игралишта такође
у функцији ове еколошке
кампање.
Деца одмалена треба да
науче да воде рачуна о простору у коме проводе највише времена, да га чувају,
одржавају и да не бацају отпатке.
У среду и четвртак, 2. и 3.
новембра, очишћено је и неколико локација у нашем
граду – тамишки кеј, стари и
нови бувљак, а у акцији чишћења су учествовали волонтери и запослени у СББ-у.
ЈКП „Хигијена” обезбедила
је техничку подршку и одношење смећа.

СУМЊАЈУ ДА СУ ПЛАЋАЛИ СКУПЉЕ

Родитељи тужили „Дечју радост” и Град
Тврде да су цене
услуга Предшколске
установе погрешно
обрачунаване
Прва рочишта по тужби родитеља против Предшколске
установе „Дечја радост” и Града Панчева очекују се овог месеца. Због сумње да су боравак
малишана у вртићима и јаслицама у последње три године
плаћали више, засад је преко
30 родитеља поднело тужбе.
Закон о предшколском васпитању и образовању предвиђа
да родитељи учествују у цени
услуга предшколских установа
чији је оснивач држава, тј. локална самоуправа, а то учешће
је 20 одсто од економске цене.
Скупштина Панчева је донела
решење о износу учешћа родитеља у тој цени које је више од
20 одсто и то је основ за тужбу.
Адвокат Маринела Љубић Тодоран, чије дете похађа вртић,
каже за „Панчевац” да је Град
погрешно утврдио износ учешћа за родитеље.
– Наплаћивало се више од
оног што је законом прописано. Ове тужбе нису директно
уперене против „Дечје радости” или Града, већ против
њиховог обрачуна. Град није
на правилан начин применио
и обрачунао тих 20 одсто од

економске цене услуга, па је
тако и Предшколска установа
„Дечја радост” на основу тог
њиховог обрачуна наплаћивала више износе од законски прописаних, и то за период од 2013. године па наовамо – изјавила је Маринела
Љубић Тодоран.
Према тој рачуници, износи
за које су родитељи оштећени
крећу се од 850 до чак 1.330
динара месечно, док директорка Предшколске установе
„Дечја радост” Ружица Беч каже да се разлике могу кретати
до максималног износа од 900
динара месечно за јаслице,
односно 250 динара месечно
за остале групе деце.

– Све су ове тужбе неосноване док не дође судска пресуда. Реч је о малим износима и
жао нам је што се и ми и Град
први пут сусрећемо с нечим
оваквим. Иначе су цене боравка ниже у нашим објектима него у целој Србији. Видећемо шта ће бити. Долазе и
родитељи који од нас траже
податке, које им уступамо. За
нас је ово потпуно нова ситуација – изјавила је Ружица Беч.
Од 1. јануара 2015. године
рачуни за боравак деце у вртићима почели су да се обрачунавају по законским прописима. Тако родитељи сада
плаћају 20 одсто од економске цене, а локалне самоу-

пра ве по кри ва ју 80 од сто
трошкова.
Чланови Градског већа су пре
две недеље донели одлуку о повећању економске цене која (као
вид суфинансирања) иде на терет буџета, а тада није дошло до
промене цене учешћа родитеља.
Коначну реч о овом предлогу
даће одборници Скупштине
Панчева на наредном заседању.
У седамнаест вртића Предшколске установе „Дечја радост” иде око 2.700 деце. Месечна цена за јаслице износи
5.650 динара, за обданиште од
3.500 до 4.650 динара, у зависности од времена боравка и
узраста, а за забавиште 1.200
динара.
М. Д.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Отровни односи

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, колико пута се
десило да једва чекамо да
напустимо просторију у којој се налази нека особа коју
можда и не познајемо, а желимо да побегнемо из њене
близине? То се дешава када
нисмо стално под утицајем
људи који шире немир и
раздражљивост.
А шта се догађа када особа
не може да препозна људе
који су отровни по њу и да се
склони од њих? Ако су родитељи усадили довољно ограничавајућих уверења да је
живот трпљење, морање, немање..., дете ће, као одговор
на то, живети потврђујући да
су родитељи били у праву.
Веома је често „емоционално” тровање од стране родитеља, које од детета прави
неспособну, незахвалну и
агресивну одраслу особу. Деца која брину о болесним родитељима (они некада и нису тешко болесни, већ манипулишу децом), тражиће и
кроз живот само особе о којима ће се бринути.
Веома често се дешава да
не приметимо када смо пали под утицај „отровне” особе. Када људи из непосредног окружења почну да увиђају да смо се некако променили, да не могу да нас препознају, требало би размислити о таквим запажањима. Тада смо се већ „дебело”
уплели у мрежу „отровних”
људи, који су изузетни манипулатори. Кријући се иза
маске пријатељства или љубави, у стању су да краду
драгоцено време и енергију,
тако да смо сваким даном
све исцрпљенији, несрећнији и скоро без начина да попустимо стисак депресије.

Притисак је све јачи што више времена проводимо у
„отровним” односима. Они
се граде играњем разних
улога. Често ће „отровна”
особа изигравати жртву док
не изазове сажаљење, онда
ће осуђивати, критиковати и
омаловажавати, све док у саговорнику не изазове осећај
мање вредности. Песимизам
је отров који неки шире; чим
се појаве, преплављују свакога негативном енергијом и
катастрофичним предвиђањима. Манипулацију користе да би се опет вратили у
улогу жртве и тако изнова.
Постоје особе које уносе
свој отров у свакодневну
комуникацију, од којих не
можемо физички побећи,
јер смо принуђени да радимо заједно. Кроз ароганцију показују нешто што
би требало да личи на самопоуздање, које заправо
уопште не поседују. Такво
понашање је једини начин
да прикрију своје страхове
и не до стат ке. Овај тип
„отровних” људи је најлакше уочити у окружењу, али
је често потребна стручна
помоћ у постављању „емотив не изо ла ци је” из ме ђу
нас и њих.
Извући се из отровних односа није нимало лако. Тешко се препозна суптилна
техника манипулације којом
се уплићемо у отровну мрежу. Најчешћи „улаз” је кроз
сажаљење. Користећи постојећу (или измишљену) болест или недостатак за изазивање сажаљења, „отровна”
особа доводи себе у позицију
да управља емоцијама других људи. Одрастањем у породици где владају узајамно
поштовање, толеранција, подршка и разумевање, стиче
се нека врста отпорности на
отровну комуникацију. Мала
је вероватноћа да ћемо се
уплести у мрежу, а и ако је не
препознамо у почетку, постоји могућност лакшег напуштања „отровних” односа.
Сажаљење не треба никоме, нарочито ономе ко га
тражи на силу. Саосећање је
племенита емоција која нам
помаже да се изградимо у
јаку личност. Шта изабрати
– одлука је, као и увек, на
нама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Кисеоник у служби
лепоте

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Загађење, пушење, стрес и
убрзани темпо живота остављају трагове на кожи лица.
Као последице, јављају се
старење и промена боје тена
и текстуре.
Третман кисеоником помаже ћелијама да претворе
хранљиве материје у енергију неопходну за њихову регенерацију, уклања угљен-диоксид из ткива, исправља
боре и повећава волумен коже чинећи је чврстом и затегнутом. У поткожном ткиву врши интензивну репарацију колагенских влакана и
обнавља и реенергизује кожу.
Третман се започиње ензимским пилингом који прочи-

шћава кожу и скида мртве
ћелије с површине, те је припрема за даљи унос активних
састојака. Следи ручна антиејџ масажа, која се завршава
лимфном дренажом. Кожа
се очисти, па се нанесе одређени серум у зависности од
потреба, а потом честице чистог кисеоника под снажним
притиском „бомбардују” кожу и утискују састојке коктела у дубље слојеве.
Следећи корак је хидратација и исхрана коже алгинантном маском. Кожа се
тада одмара и постаје баршунаста. Серуми који се
комбинују у овом третману
могу бити различити у зависности од проблема који се
решава: за акне, боре, избељивање, за нечисту, дехидрирану или опуштену кожу... Пожељно је продужити
трајање третмана кућном
негом специјалним кремама
и серумима који садрже
иновативну формулу нове
генерације „Fiflow BB61
комплекс”, који омогућава
дуготрајно снабдевање свих
ћелија коже кисеоником.

Петак, 4. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДВОСТРУКИ ЈУБИЛЕЈ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

КУЋА КОЈУ ГОДИНЕ ПОДМЛАЂУЈУ
Установа обележила
25 година самосталног
постојања и 95 година
обављања превентивне
здравствене делатности
у Панчеву
Готово сат времена било је
неопходно да би се на прослави двоструког јубилеја Завода
за јавно здравље побројали сви
успеси и сјајни резултати које
је та установа остварила током
своје историје. На свечаности
уприличеној у уторак, 1. новембра, у малој сали Градске
управе, поводом обележавања
четврт века самосталног постојања Завода и 95 година
обављања превентивне здравствене делатности у нашем
граду, окупио се велики број
гостију – од представника Министарства здравља, здравствених установа и локалне
самоуправе, до начелника Јужнобанатског округа и других
сарадника и корисника чувеног ЗЗЈЗ-а.
Присутне је на почетку поздравио др Владимир Петровић, директор Завода за јавно
здравље Војводине, који је својим колегама честитао јубилеј,
а потом се прим. др Љиљана
Лазић, директорка панчевачког Завода, кроз кратку презентацију осврнула на историјат те установе.
Како је истакла Лазићева,
пре 95 година започете су
бројне превентивне активности на територији целог Јужнобанатског округа и Града
Панчева, а после Другог светског рата оснивају се и прве
праве санитарно-епидемиолошке станице. Године 1954.
основан је Хигијенски завод
Панчево, а две деценије касније почиње да ради Медицински центар, у оквиру којег
је Завод функционисао као

Још увек сањају о пресељењу
један од ООУР-а. Тада је саграђена и зграда у којој се и
данас налазе просторије Завода. Првог дана новембра 1991.
године установа је добила самосталност и нови назив: Завод за здравствену заштиту.
Од 2007. она носи своје данашње име.
Нај ва жни је де лат но сти
Завода данас су, као што је
познато, промоција здравља,
мониторинг вакцинација, заразних и незаразних болести
и животне средине, стратегија развоја здравства, као и
ми кро би о ло шка ак тив ност.
Овакав концепт подразумева
и квалитетан кадар, опрему
и акредитоване услуге, којима се Завод свакако може
подичити.
– Још увек нам је највећи
проблем зграда. Тамо где смо
основани 1991. године, налазимо се и данас, а с обзиром
на то да смо толико проширили дијапазон услуга, садашњи
простор нам је премали. Тражимо решење да завршимо
нову зграду и коначно се преселимо у адекватне простори-

је, како бисмо додатно подигли квалитет постојећих и увели нове услуге – рекла је Љиљана Лазић.
На свечаности је говорила и
прим. др Дубравка Николовски, која је рекла нешто више о
пројекту „Зависност на ignore”,
реализованом током протеклих шест месеци уз подршку
Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину. Педагог Јелена Крстић представила је
резултате истраживања спроведеног међу адолесцентима у
оквиру поменутог пројекта, с
циљем да се одреде смернице
за даљи рад с младима у области превенције бо лести зависно сти. О напретку ко ји је
Завод постигао током своје
историје, али и о томе како су
установу оценили корисници,
говорила је мр Мирјана Остојин, помоћник директора и пиар менаџер Завода.

– Резултати анкета спроведених у последњих десет година показују да је Завод добио
одличне оцене како за услугу и
особље, тако и за квалитет извештаја, анализа и мишљења,
као и за остварену сарадњу с
корисницима. Можемо се похвалити и тиме да смо у протеклом периоду проширили
обим лабораторијских услуга,
тако да сада нудимо 217 акредитованих метода испитивања
и узорковања. Набављена је и
савремена опрема, зановљен је
возни парк, а недавно је и редизајниран сајт установе – навела је, између осталог, Мирјана Остојин.
Свечаност су својим наступом оплеменили и ученици
Музичке школе „Јован Бандур”
из класе мр Вере Царине, а након низа презентација дружење се наставило у неформалнијој атмосфери уз коктел.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

ПРЕДСТАВЉЕН ЗАКОН О УПОТРЕБИ
ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

Новац као комуникацијска
препрека
Трибина на којој је представницима локалне самоуправе и
јавних установа, као и глувим
и наглувим особама представљен Закон о употреби знаковног језика, усвојен у априлу
прошле године, одржана је у
понедељак, 31. октобра, у
Градској управи.
О овој теми говориле су Сузана Маслаћ Матовић, председница Савеза глувих и наглувих Србије, и Јелена Котевић и
Тања Пријић, ауторке Закона
из Сектора за заштиту особа са
инвалидитетом Министарства
рада. Иако је овај акт усвојен
још пре годину и по дана, његова примена није на задовољавајућем нивоу. Управо овај
проблем иницирао је низ трибина, на којима се представници јавних сервиса грађана упознају са обавезама које им нови
прописи намећу.
– Оно што су архитектонске
баријере за особе с телесним
инвалидитетом, то су комуникацијске препреке за глуве и
наглуве. За пуну инклузију те
популације у друштво неопходно је да буде омогућена
услуга знаковног преводиоца.
Министарство рада финансира канцеларије за знаковне
преводиоце и рад по једног
преводиоца, што није довољно.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У складу са Законом о социјалној заштити, којим је предвиђено да се услуге у заједници финансирају из средстава
локалне самоуправе, желимо
да подстакнемо и локалну самоуправу у Панчеву да обезбеди средства из буџета за пружање подршке својим суграђанима који имају проблем са
оштећењем слуха – истакла је
Јелена Котевић.
У Панчеву тренутно постоји
само један тумач за знаковни
језик и он не може одговорити
на потребе свих глувих лица.
– Да би се стекао цертификат професионалног тумача,
знаковни језик се мора изучавати најмање две и по године.
Много младих људи жели да
се бави тим послом, али они с
временом изгубе мотивацију,
јер преводилачке сервисе не
финансира нико осим Министарства рада. Међутим, та
средства су довољна за свега
једног до два преводиоца у
сваком граду – објаснила је
Сузана Маслаћ Матовић.
Трибини у Градској управи
присуствовао је и ресорни
већник Миленко Чучковић,
који је истакао да Град пружа
финансијску подршку Међуопштинској организацији глувих и наглувих Панчево, делом из буџета, а делом кроз
пројекте. Остаје да се види да
ли ће буџетом за наредну годину бити предвиђено и финансирање
преводилачких
сервиса, како закон и налаже.

Овсени колачи
Ово је посластица коју себи
можете дозволити и док држите дијету. Пошто ће се
сигурно допасти и укућанима, нећете имати прилику да поједете више него
што је потребно. Предност
овог колача је у томе што се
прави без брашна и шећера. Улогу заслађивача играју банана, мало меда и суво
грожђе. Није пресладак, па
немојте очекивати да ћете
се баш засладити, али ако
избегавате слатко, а волите
да га једете, овај колач ће
вам задовољити потребе.
Постоје разне варијације на
тему: с другим пахуљицама, с другим свежим, сувим
и коштуњавим воћем, али
зашто мењати нешто што је
већ савршено? Ово је по
нама најбоља варијанта, а
ево и зашто: банана има
улогу да мало омекша овсене пахуљице, што друго во-

ће не може. С друге стране,
овсене пахуљице су мекше
од осталих пахуљица. И на
крају, слаткоћа из сувог
грожђа је баш потребна у
овом колачу.

Састојци: 100 г овсених пахуљица, једна зрелија банана, 100 г ораха,
две кафене кашичице меда, једна кафена кашичица цимета, 100 г
сувог грожђа, беланце од два јајета.
Припрема: За припрему овог колача потребни су сецко или блендер, миксер и плех за мафине. Банану изблендирајте, па сипајте
овсене пахуљице. Промешајте, па оставите 15 минута да пахуљице
омекшају. Ситно самељите орахе и додајте их у смесу од банане. Затим у то ставите мед, цимет и суво грожђе, па све добро измешајте. Беланца умутите миксером у чврст снег, па варјачом лагано умешајте смесу од банане. Плех за мафине обложите папирним корпицама (осим ако имате силиконски калуп, јер онда нема бојазни од
лепљења). Масу равномерно распоредите у 12 калупа за мафине и
изравнајте површину. Сипајте отприлике по једну пуну супену кашику у сваки калуп. Пеците 30 минута у рерни загрејаној на 180 степени. Када се колачи охладе, извадите их из корпица и готово!
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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УСКОРО

УСКОРО

УСКОРО

ОСНИВА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)
ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника
на радном месту с повећаним ризиком по здравље
(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
Професионална оријентација и селекција.
Едукација из области прве помоћи.
Промоција здравља на радном месту
и здравих стилова живота.

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:
– за заснивање радног односа
(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);
– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија,
виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);
– за суд и на захтев државних органа;
– за приватно предузетништво;
– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;
– за смештај лица у дом старих;
– за држање и ношење оружја;
– за упис у школу или на факултет;
– за склапање брака страних држављана
или малолетних лица;
– за продужење боравка страних држављана;
– за рад у просвети;
– за животно осигурање;
– за одлазак у иностранство;
– за послове комуналног полицајца;
– издавање дупликата уверења;
– за управљање моторним чамцем.

УСКОРО

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије
Спец. офталмологије
Спец. урологије
Спец. гинекологије

Спец. хирургије
Спец. ОРЛ
Стоматолог
Психолог

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА
РЕГИСТРОВАНИХ
У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”
ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за здравствену заштиту радника;
– Ауто-сервиса „Зоки”;
– недељника „Панчевац”.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

УСКОРО

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,
НАЈБОЉА УСЛУГА.

УСКОРО
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У ВИШЕМ СУДУ 4. НОВЕМБРА

ПОЖАР У ДОМУ ЗА СТАРА ЛИЦА

Занимљива предавања
за средњошколце

УЖАС У „ОАЗИ СРЕЋЕ”

У Вишем суду у Панчеву у
петак, 4. новембра, од 13 сати, биће одржана манифестација „Дани отворених
врата”, која је осмишљена
ради промовисања и популарисања рада панчевачког
правосуђа међу младима.
Тој манифестацији ће присуствовати ученици завршних разреда Гимназије и
Економске школе (правнобиротехнички смер). Поред
разговора са челницима правосуђа у нашем граду, они ће
имати прилику и да одслушају два предавања.
Прво се зове „Кривична дела против полне слободе”

(силовање, обљуба с дететом,
обљуба злоупотребом службеног положаја, недозвољене
полне радње, приказивање,
прибављање и поседовање
порнографског материјала и
искоришћавање малолетног
лица за порнографију), а о томе ће говорити Ана Кураи, заменик вишег јавног тужиоца.
Тема другог предавања је
„Неовлашћено држање и омогућавање уживања опојних
дрога”, о чему ће говорити
Александар Ђорђевић, вршилац функције основног јавног
тужиоца у Панчеву и заменик
у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду.

ПОТВРЂЕНА ПРЕСУДА ПАНЧЕВАЧКОГ СУДА

Није било пореске
утаје
Апелациони суд у Београду
потврдио је ослобађајућу првостепену пресуду Основног
суда у Панчеву на основу које је Стеван Крстин, власник
и директор једне приватне
фирме, ослобођен оптужбе
да је у намери да потпуно избегне плаћање пореза службеницима Управе прихода
давао лажне податке о својим зарадама.
На првостепену пресуду се
жалило Основно јавно тужилаштво у Панчеву, а на седници Већа Апелационог суда
одржаној ових дана та жалба
је одбијена.

По мишљењу Апелационог
суда, на основу изведених доказа током кривичног поступка није се могао извући закључак да су утврђене релевантне
чињенице које указују на то да
је Крстин извршио кривично
дело пореска утаја које му је
оптужницом стављено на терет. Због тога је, како је закључио Апелациони суд, Основни
суд у Панчеву донео правилну
одлуку када је Крстина ослободио оптужбе. Иначе, он је
осумњичен да је починио кривично дело за које се теретио
2007. године, а суђење је завршено тек девет година касније.

» Наставак са стране 1
У моменту избијања пожара у
дому се налазило двадесет једно лице. У питању су дементне
и слабо покретне особе, старе
од 75 до 80 година. Поред троје погинулих, њих дванаесторо
је повређено.
Др Слободан Овука, директор панчевачке болнице, изјавио је новинарима да је у ту
здравствену установу после
пожара довезено 12 лица.
– Једна особа је преминула,
а једног повређеног смо сместили на Одељење интензивне
неге. Три особе су одмах након
пријема због тровања димом и
гушења пребачене у Београд,
на ВМА, а једна у болницу у
Звечанској због опекотина –
рекао је он.
Након збрињавања у панчевачкој болници петоро повређених је пребачено у Геронтолошки центар на Котежу. Тамо
су их у поподневним часовима
обишли градоначелник Панчева Саша Павлов, покрајински секретар за рад, запошљавање и социјалну политику
Предраг Ву летић и члан
Градског већа задужен за социјалну политику Миленко
Чучковић.
– Ужаснула ме је вест о овој
страшној несрећи у којој су
наши суграђани изгубили животе и не постоје речи утехе за
њихове породице. У овом тренутку желим повређенима брз
опоравак и сигуран сам да ће
надлежни органи истражити
све узроке овог ужасног догађаја и казнити одговорне у
складу са законом – рекао је
Павлов.
Он је апеловао на све који
намеравају да пошаљу своје
родитеље у домове за стара
лица да се прво обрате Центру
за социјални рад и члану
Градског већа Панчева задуженом за социјалну политику
како би добили обавештења о
томе које геронтолошке установе су регистроване и имају
дозволу да обављају ту делатност, а које раде на дивље.
Да је то упозорење било
основано, показало се након
изјаве Предрага Вулетића.
Обраћајући се новинарима, он
је изјавио да је од почетка ове
године затворено 29 илегалних

Место прошлонедељне трагедије
старачких домова на територији Војводине.
Он је додао да ниједан од
њих није имао дозволу за
збрињавање старих лица, већ
да су били регистровани као
угоститељски објекти, пансиони или хостели.
– Ухапшеној власници нелегалног дома у коме је избио
пожар су три пута уручивани
налози да затвори нелегалне
домове који су били у њеном
власништву. Они уопште нису
били регистровани за пружање услуга смештаја и неге за
стара лица и пре сваког налога
да затвори илегалне домове
која је држала, добијали смо
анонимне телефонске дојаве
против ње – изјавио је Вулетић.
У истом тону била је и изјава републичког министра за
рад и социјалну политику
Александра Вулина.
– Ово је трећи пут да смо
пронашли ту жену са истим
радницима да раде у илегалним домовима на територији
Панчева. Морам да питам тужилаштво и надлежне органе
како је могуће да се то поновило – додао је Вулин.
Он је изјавио и да се на сајту Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику налази списак свих домова
за старе широм Србије који

испуњавају превиђене услове
и имају неопходне дозволе за
обављање те делатности. Домови којих нема на том списку су, по Вулиновим речима,
илегални, тако да њихови власници раде на црно и заслужују да буду кажњени.
– У илегалним домовима за
старе угрожавају се људски
животи и то мора да се санкционише као озбиљно кривично дело. Такође, онај ко свог
родитеља остави у таквом дому, мора да због тога одговара
као и власник дома – додао је
Вулин.
Поводом пожара у дому за
старе 30. октобра је одржана
седница Градског већа на којој
је одлучено да се 31. октобар
прогласи за дан жалости на
територији Панчева.
„Градско веће упућује најискреније саучешће породицама настрадалих и позива све
органе, организације, јавна
предузећа, установе и службе
на територији града Панчева,
као и све организаторе јавних
манифестација и грађане, да
поступе у складу са Законом о
обележавању дана жалости на
територији Републике Србије
и да своје активности прилагоде дану жалости”, саопштено је након ове седнице.
Прошлонедељна трагедија
била је повод да се у неким

дневним но винама објаве
текстови с критикама на рачун Љиљане М., ухапшене
власнице дома „Оаза среће”.
То је запањило нашу суграђанку Звездану Вулек, зато
што је њена мајка била смештена у „Оази” и особље те
установе се увек, према Звезданиним речима, беспрекорно бринуло о њој.
– Моја мајка је имала одличан смештај. Власница дома
Љиљана је њој и осталим корисницима обезбедила добру
храну и сталну лекарску негу и
увек је водила рачуна да просторије буду чисте. У дом је
сваког дана долазио лекар опште праксе, мерио је корисницима дома притисак, љубазно
је разговарао с њима, питао их
за здравље. Осим тога, у Љиљанином дому су приређиване
рођенданске прославе за штићенике, обележавани су православни и католички Ускрс.
Као резултат тако добре неге,
здравствено стање моје маме
се поправило и почело да се
побољшава. Зато су ме погодиле
оптужбе на њен рачун које су
објављене у неким новинама.
Мени је битно да је Љиљана
била супер према својим клијентима и да се више него коректно опходила према њима
– изјавила је она.
М. Глигорић

ПРЕСЕДАН У ПРАВОСУЂУ
ОДЛУКА САВЕТА ЗА ШТАМПУ

Одбијена тужба
против „Панчевца”

На прошлонедељној седници Савета за штампу већином гласова чланова тог тела
одбијена је тужба против
„Панчевца” коју је Савету
поднео Предраг Аздејковић,
председник
организације
„Геј-лезбејски инфо центар”.
Он је оп ту жио наш лист
да је прекршио Кодекс но ви на ра Ср би је ти ме што
ни је до слов це ци ти рао
бројне увреде на рачун хо мо сек су а ла ца ко је је на
„Феј сбу ку” из не ла про фе сорка Јелена Поповић Ивановић пре не го што је због

то га осуђе на у Апела ционом су ду.
У жалби упућеној Савету
за штампу „Панчевац” је истакао да су увреде Јелене
Ивановић представљале говор мржње на рачун хомосексуалаца и да би њиховим
преношењем у нашим новинама њој била учињена бесплатна реклама.
Чланови Савета су већином гласова уважили те аргументе и закључили да у тексту „Панчевца” ниједном није био прекршен новинарски
кодекс.

Кажњени због лажних дојава о бомбама
Четрдесетогодишњи Нишлија и његов двадесетдеветогодишњи пријатељ правоснажно
су осуђени у Нишу на по девет
месеци затвора и новчану казну од 60.000 динара због тога
што су лажно пријављивали
постављене бомбе преко телефона. Ова пресуда заслужује
пажњу зато што је то први пут
у Србији да је неко оптужен
због таквих несланих „шала”.
Да је ова одлука нишких судија оправдана, говори то што
је од почетка ове године зграда
тамошњег суда испражњена
осамнаест пута због лажних
пријава да је у њој подметнута
бомба.
Због тога је одложен велики
број заказаних суђења, а после
сваке пријаве била је ангажована и Контрадиверзиона полицијска јединица, која је
претресала просторије суда у
потрази за бомбом. Зато нема
сумње да је материјална штета коју су причинила двојица
Нишлија огромна.
У жељи да завара траг, један
од оптужених је бацио мобилни
телефон који је користио за лажне дојаве у шпорет, али га је
полиција без обзира на то открила. Превидео је да на базним

станицама мобилне телефоније
после сваког позива с било ког
броја остају забележени подаци
о месту успостављања позива,
његовом трајању, броју који је
биран итд. Захваљујући томе не
помаже чак ни ако се после позива картица извуче из мобилног телефона и баци.
Мода лажног дојављивања о
подметнутим бомбама није заобишла ниједан град у Србији,
па ни Панчево. Стеван Чигоја,
заменик начелника Полицијске управе Панчево, изјавио је

у интервјуу за „Панчевац” да је
полиција у нашем граду успешно решила све случајеве лажних пријављивања бомби и
да је поднела кривичне пријаве против оних који су се
„играли” на такав начин.
Kада је реч о лажним дојавама о бомбама у Панчеву,
њих су најчешће упућивали
ученици средњих школа у жељи да тако одложе писмене и
контролне задатке пред крај
школске године, а у мањем
броју случајева се радило о

дојавама које су се односиле
на зграду у којој се налазе
панчевачки судови.
Уколико лажне дојаве о
подметнутим бомбама пошаљу лица старости од 14 до 18
година, законом је предвиђено да се и против њих може
поднети кривична пријава. На
основу ње им се најпре отварају досијеи, а онда се уписују
у полицијску евиденцију.
Подсећамо, полицијско правило је да свака дојава о бомби
мора да се провери и да се после ње одмах реагује. Међутим, поред узнемиравања запослених у објекту на који се
пријава о бомби односи и привременог престанка њихових
радних активности (правило је
да сви морају да изађу напоље
док се не заврши темељан претрес просторија), проблем је и
у томе што сваки излазак полицијских контрадиверзионих
екипа на терен много кошта.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОДРЖАН ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ У КАЧАРЕВУ

„ЖАОКОМ” ПО СУМОРНОЈ СВАКОДНЕВИЦИ
Регионална елита на
једном месту

Банатски Брестовац: Радници
„Комбреста” украшавали су
центар и плато испред Месне
заједнице цвећем које је поклонило ЈКП „Зеленило”. Дом
културе припрема изложбу и
каталог дечјих радова из радионица карикатуре и илустрације Николе Драгаша.

Одзив деце превазишао сва очекивања
Шести фестивал хумора и сатире под називом „Жаока”,
приређен протеклог викенда у
организацији качаревачког Дома културе, одржао је висок
рејтинг, а велики помак направљен је у раду с децом, што је
само по себи прави раритет када је реч о оваквим манифестацијама.
Малишанима је и био посвећен први дан, петак, 28. октобар, када је у Дому омладине
најпре отворена изложба награђених дечјих ликовних радова из радионица карикатуре
панчевачког уметника Николе
Драгаша. Након краћег наступа мађионичара Луке Ивановића своје „мале” афоризме
читали су прекаљени београдски сатиричари Александар
Чотрић и Бојан Љубеновић,
као и Зоран Т. Поповић, домаћин и иницијатор фестивала,
који је заслужан и за литерарне радионице сатире покренуте почетком године.
На крају вечери су подељене
и дипломе победницима конкурса, на којима је учествовао
неочекивано велики број ученика основних и средњих школа.
Ватромет афоризама
Наредног дана, у суботу, 29.
октобра, „Жаока” за одрасле
почела је, такође у Дому омладине, отварањем изложбе
радова вишеструко награђиваног карикатуристе и портретисте Славише Шеврта из
Београда. Он је приказао своје виђење тридесетак познатих личности – од спортиста,
попут Новака Ђоковића, до
глумаца, као што је Небојша
Глоговац.

Месне актуелности

Банатско Ново Село: Изложба о грађанском животу Срба у Темишвару и Румуна у
Панчеву и Вршцу биће отворена у петак, 4. новембра, у
19 сати, у Дому културе. Првенство Србије у кик-боксу
биће одржано у недељу, 6. новембра, од 11 сати, у локалној
хали спортова.

Већник Ротар храбри колеге да чувају свој жанр
Након тога је почео ватромет хумора и сатире, а најавио
га је Немања Ротар. Актуелни
градски већник задужен за
културу је колеге по перу назвао херојима зато што чувају
жанр који полако ишчезава
пред инвазијом селебрити литературе. Стога је, као представник покровитеља фестивала „Жаока” – Града Панчева,
најавио подршку те институције и убудуће; притом се и
нашалио, рекавши да ће чим
заврши излагање, напустити
скуп, па ће сатиричари моћи
да читају афоризме против
власти. А они се заиста нису
либили да прихвате ту „понуду” и кренули су да нижу праве бисере ове врсте литерарне
форме. Учеснике је на духовит
начин представљао Миодраг
Стошић, познати стендап комичар. Ређали су се врсни сатиричари један за другим, а

Бојан Љубеновић, уредник рубрике „Вечерњих новости” –
„Такорећи незванично”, незаборавно вече започео је афоризмом: „Испред Народне
скупштине стоје коњи, јер ми
поштујемо старо правило –
што у излогу, то у радњи”.
Наставио је гост из Црне Горе – Дејан Тофчевић, речима:
„За мене је политика велика
инспирација. Инспирише ме
да пишем о криминалу”. На
свој рачун се нашалио млади
македонски писац Марјан Ангеловски („Заљубљен сам у себе. Увек се заљубим у неку будалу”), а Станислав Томић
(БиХ), поред осталог, изјавио
је: „Мој ђед је био партизан. И
главом и брадом”.
Несумњиви квалитет
Продукте својих оштрих пера
представили су Новосађани –
Нинус Несторовић („За разлику од љубави, мржња на овим

МА ЛИ ВЕ ЛИ КИ ТА ЛЕН ТИ
Најбољи на ликовном конкурсу „Мала жаока” били су ученик четвртог разреда доловачке
школе Урош Кузмановић (у категорији основаца) и Никола Јовановић из првог разреда Гимназије „Урош Предић” (међу средњошколцима).
Специјалне награде добили су Јелена Стојановић и Анабела Тот Хоршањи (Техничка школа „23. мај”), Катарина Бјелић, Катарина Златановић и Стефан Јовић (Качарево), Дејан Јаћимовски и Маја Ћајић (Јабука), Тамара Ђурић и Стефан Јовановић (Брестовац) и Марко
Кузмановић (Долово).
На литерарном конкурсу у категорији основаца победила је Милана Смиљковић, ученица
осмог разреда качаревачке школе, за кратку сатиричну причу „Циркус”.
Специјалне награде за афоризме добили су Петра Мрђен и Никола Ђорђевић (Брестовац),
као и Душан Станојевић, Радован Анкуцић, Милица Траилов и Теодора Радоњин (Долово).

просторима никад не остане
неузвраћена”) и Милан Тодоров („О, Боже, колики је! Владикин џип”), као и Београђани Слободан Симић („Рођен
сам у Србији, од тога ћу и да
умрем”) и Владимир Драмићанин („Немам ништа у глави, тако да простора за напредак има”). На овогодишњој
„Жаоци” учествовала је и једна дама – Весна Денчић („Ми
смо спортска нација. Луди
смо за медаљу”), док су неизбежни били и великани Александар Чотрић („Могли смо и
даље стићи, али сваки пад
има свој крај”) и гост-домаћин Зоран Т. Поповић („Ако је
грешити људски, ја сам човек
и по”), који је недавно добио
значајно међународно признање у Торину.
Наравно, тешко је навести
све те врцаве духовитости, али
и овај насумични избор доказује да је фестивал квалитативно поново оправдао очекивања.
Као једини недостаци могу
се узети релативно мало публике у хладњикавој сали и
предуго трајање догађаја, што
је условљено великим бројем
учесника који су наступали у
два круга, а они који пажљивије прате ову манифестацију,
могли су приметити да су неки од аутора понављали исте
афоризме чак и трећу годину
заредом.
Али оно што се никако не
може оспорити, јесте да су им
и те мисли бриљантне.

Долово: Недавно је испред
зграде Месне заједнице постављена инсталација с великим натписом села. На поменутом објекту монтиране

су камере за видео-надзор.
Рукометашице су победиле
екипу Жабља и задржале прво место на табели Друге
српске лиге.
Глогоњ: Завршени су радови
на реконструкцији зграде
Месне заједнице, која је започела пројекте за асфалтирање Улице 1. маја. Једанаесто издање манифестације
„Дани повртара – глогоњска
јесен” одржано је у недељу,
30. октобра, на платоу покрај
Цркве Светог Петра и Павла.
Иваново: Ускоро ће почети
санација крова Дома културе.

Та установа је прибавила нова издања за библиотеку, а у
припреми је велики концерт
фолклора.
Јабука: Хуманитарни турнир
у малом фудбалу одржан је у
суботу, 29. октобра, и том
приликом је прикупљено
двеста хиљада динара за изградњу храма Светог Илије.
Тринаести Дечји позоришни
фестивал одржан је протеклог викенда. Повеља о братимљењу Јабуке и Македонског Брода потписана је у недељу, 30. октобра, у Градској
управи Панчева. Отварање
изложбе слика академског
сликара Павла Кузманоског
и промоција новог романа
Јована Дамјановског (обојица из Тетова) одржани су у
понедељак, 31. октобра, у
Дому културе, где ће у петак,
4. новембра, од 18 и 20 сати,
бити приказан филм „Јесен
самураја”.
Качарево: Шести фестивал
хумора и сатире под називом
„Жаока” одржан је у петак и
суботу, 29. и 30. октобра, у
организацији качаревачког
Дома културе. Ових дана почеће радови на реконструкцији фасаде Дома омладине.
Омољица: Промоција књиге
под називом „Само небо зна”
Радмиле Тимотијевић приређена је у четвртак, 27. октобра, у Дому културе. Запослени у тој установи су на
Сајму књига набавили 140
нових наслова за библиотеку.
Старчево: Фестивал малих
тамбурашких састава одржан је у суботу, 29. октобра, у
Дому културе. Изложба уља
на платну Кристине Танигучи с Филипина биће отворена у четвртак, 3. новембра, у
19 сати, у галерији „Боем”.

БРАТИМЉЕЊЕ ЈАБУКЕ И МАКЕДОНСКОГ БРОДА

Спајају их корени

ШЕСНАЕСТА „СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА”

„Војвођански сан” и „Неолит” испред осталих
Међународни фестивал малих
тамбурашких оркестара „Старчевачка тамбурица” одржан је
шеснаести пут у суботу, 29.
октобра, у препуној великој
сали Дома културе. Том приликом је наступило осам састава из пет земаља – Мађарске,
Румуније, Републике Српске,
Хрватске и Србије, међу којима су најзапаженију ролу имале панчевачка и млада домаћа
„банда”.
Сви учесници представили
су се петнаестоминутним блоком и показали завидно музичко умеће, за шта су често
награђивани громким аплаузима. Без обзира на уједначен
квалитет, жири сачињен од самих музичких експерата (Петар
Павлов, Будимир Стојановић и

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Старчевачки музичари
Слободан Атанацковић) ипак
се брзо усагласио око расподеле награда. Победио је састав
„Војвођански сан”, поновивши
успех од пре две године, а извођењем нумера „Мандра мја”
и „Арапско кукуњешће” талентовани Панчевци подигли
су све присутне на ноге. У тој
групи је свирао и званично

најбољи солиста – Стефан
Фукс.
Друго место према одлуци
стручне комисије и прво када
је реч о гласању публике припала су домаћем Омладинском тамбурашком оркестру
„Неолит”. Из одличне тачке
треба издвојити интерпретацију песме „Једна зима са

Кристином”, коју је бриљантно отпевао вокални солиста
Жарко Матовић. Овај заслужени успех доказ је да се упоран рад врсних музичара (данас Жељка Радочаја, а до јуче
прерано преминулог Пере Пољака) и те како исплатио. На
тај начин место које организује један од најпрестижнијих
тамбурашких фестивала коначно има и оркестар у истој
равни.
Трећепласирана је била група „Форшпил” из хрватског
Осијека, а велике симпатије
побрале су и њихове земљакиње – „Бећарице” из Кутјева,
сачињене искључиво од припадница лепшег пола млађих
од двадесет година.
Пре ма уста ље ном оби ча ју, на кон офи ци јел ног де ла
сви уче сни ци пре се ли ли су
се у хол основ не шко ле, где
је, уз гу лаш, штру дле и ре ви јал ну свир ку, на ста вље но
дру же ње у при сној и то плој
ат мос фе ри.

Од пре неколико дана Јабука
је и званично побратимљена
са општином Македонски
Брод. Повељу о успостављању
блиских односа између два
места у недељу, 30. октобра, у
малој сали Градске управе,
потписали су градоначелник
поменутог македонског градића – Милосим Војнески и
први човек јабучке месне
скупштине – Слободан Илић.
Свечаном чину су присуствовали председници Македоније и Србије – Ђорђе Иванов
и Томислав Николић, са супругама, као и амбасадорка
Македоније Вера Јовановска
Типко, градоначелник Панчева Саша Павлов и други високи званичници.
Овим
меморандумом
озваничена је тежња припадника македонског и српског
народа из наведених места
да убудуће негују и проширују сарадњу у областима као

што су култура, образовање,
информисање, локална самоуправа, привреда, спорт,
цивилни сектор, а посебан
акцент биће стављен на повезивање младих.
Ново виђење је планирано
за 18. новембар, када представници Скупштине Месне
заједнице Јабука, заједно с директором Основне школе „Гоце Делчев”, треба да узврате
посету и том приликом договоре следеће кораке сарадње,
пре свега у области културе.
Македонски Брод је мала
општина, од око седам хиљада људи, у источном делу земље нашег јужног суседа, а
интересантно је да велики
број Јабучана тамо има фамилију. Тако су, рецимо,
блиске рођаке директорка
Дома културе „Кочо Рацин”
и чланица општинског већа
Македонског Брода задужена за културу.

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 4. новембар, 20.30, дворана Културног центра: концерти „Биг бенда” РТС-а са Лијем Коницем (САД/Србија) и
Енрика Раве, у оквиру 19. Панчевачког џез фестивала.
Субота, 5. новембар, 20.30, дворана Културног центра: концерти Миклоша Лукача и Калмана Балога (Мађарска) и Лазара Тошића и Марка Ђорђевића (Србија), у оквиру 19.
Панчевачког џез фестивала.
Субота, 5. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: журка „Dream Bigger”.
Недеља, 6. новембар, 20.30, дворана Културног центра:
концерти „Sound Sculptures” (Србија) и Џемса Картера
(САД), у оквиру 19. Панчевачког џез фестивала.
Понедељак, 7. новембар, 18 сати, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: концерт вокалног ансамбла из Москве и Дечјег хора
ПСЦПД, у оквиру манифестације „Дани духовне музике”.
Четвртак, 10. новембар, 21 сат, дворана „Аполо”: концерт
Дејана Цукића и „Спорог ритам бенда”.

Изложбе
Петак, 3. новембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање 46. Салона уметности Панчева „У свету перманентне несигурности”.
Субота, 5. новембар, 20 сати, кафе „Галерија”: отварање изложбе фотографија „Салаши” Ивe Етеровића.
Четвртак, 10. новембар, фоаје Културног центра: изложба
дигиталних принтова Мохамеда Закарија Солтана.
Четвртак, 10. новембар, 19 сати, галерија Дома омладине:
отварање изложбе дечјих радова „Гуњ, јелек, прслук”, у
оквиру 16. фестивала „Етно глас”.

Програм за децу
Среда, 9. новембар, 17 сати, Културни центар: представа за
децу „Чаробњак из Оза” дечје позоришне сцене „Пођи туда...”
КЦП-а.
Четвртак, 10. новембар, 17 сати, Културни центар: представа за децу „Шкрти берберин” дечје позоришне сцене „Пођи туда...” КЦП-а.

Петак, 4. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕТРЕЊАЧЕ У ВОЈВОДИНИ НЕКАД И САД

СИМБОЛИ ВРЕМЕНА И МЕТАФОРИКЕ
Књига је резултат
петогодишњег
истраживања
др Живане Крејић
Друго, допуњено
издање
Kњига „Ветрењаче Војводине
некад и сад” др Живане Крејић представљена је у четвртак, 27. октобра, у дворани
„Аполо” Дома омладине. Промоцији је присуствовала и
представница холандске амбасаде у Београду, госпођа Анке Меијеринк.
Ветрењаче на нашим просторима прављене су по узору
на холандске. Поред текстова,
у књизи су и ретке фотографије, мапе и географске карте на
којима су уцртане ветрењаче
до којих је Крејићева дошла у
свом истраживању.
– Другим издањем књиге
обележавамо 222 године откако је на овим просторима изграђена прва ветрењача, у Елемиру код Зрењанина. Наиме,
Агоштон Киш је 1794. године
отишао први пут у Холандију
и тамо видео како изгледају
ветрењаче, а потом је ангажовао мајсторе да оданде дођу и
направе једну по узору на њихове. Наше ветрењаче су данас
у врло лошем стању – рекла је
Живана Крејић.

Понедељак, 7. новембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање књига из фонда научног одељења
библиотеке „Лепоте природне баштине Србије”. Гост прелиставања ће бити Лена Ковачевић, џез музичарка.

НОВА КЊИГА НАДЕ МАЛЕК

Приче из живота
ка је први пут представљена
публици на овогодишњем
Међународном београдском
сајму књига.
Нади Малек је ово шеста
књига, а њене приче су објављиване у разним часописима и зборницима. Награђивана је више пута.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„На коленима”
Матса Олсона
Овај сада бивши репортер
стокхолмских новина сања
о томе да отвори ресторан и
има помало необичне склоности. Преко интернета уговара састанак са Улриком,
заводљивом девојком коју
заправо не познаје. Ипак, те
ноћи се међу њима ништа
није догодило, јер се она у
последњем тренутку предомислила, а сироти Хари
уместо секса добија повређен его и сломљен нос. По
повратку у хотел, с неспретно залеченом повредом, у
суседној соби открива познатог блуз певача Томија
Сандела како спава у алкохолисаном стању, док поред
њега лежи тело мртве жене.
Полиција не може да разреши случај, али једно је сигурно – музичар није убица.

географије овог предела, до
примене и потреба у пољопривреди. Успорени широки водни токови су условили да се за
изградњу млинова користи
снага ветрова, којима Војводина обилује, Банат нарочито, па
зато почетком осамнаестог века почињу да се граде суваче –
објаснила је Ивана Спасовић.
Иако их не видимо често, од
малих ногу знамо за ветрењачу из бајки, прича, романа...
– Она је у нашем бићу, у нашој свести, симбол неког времена, али и неке метафорике.
То покупимо с дечјим верзијама
Сервантесовог „Дон Кихота”,
који је пре пет стотина година
сукобио свог главног јунака с
ветрењачама. Додатни аргу-

мент за ојачање те представе
ветрењача у нашој свести јесте
слика Холандије коју ми имамо. Бескрајни канали и земља
подигнута тако да буде макар
мало изнад мора, насипи који
спречавају да вода уђе и поплави ту ниску земљу и ветрењаче на њима – рекао је књижевник Васа Павковић.
Друго издање је допуњено
текстовима о ветрењачама у
Срему (којих је било мало),
ветрењачама на филму и у
књижевности, неким новим
мапама и фотографијама...
Књигу је издало удружење грађана „Посети Панчево” у сарадњи са Историјким архивом,
а уз помоћ и покровитељство
Града Панчева.

ЈУБИЛЕЈ МКУД-а „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

Књижевност

Књига „Из дневника Малекове” наше суграђанке Наде
Малек недавно је објављена
у издању Новинско-издавачке
установе „Либертатеа”. Поред петнаестак прича из живота, у књизи су заступљени
и радови сликарке Јелене
Бадњевац Ристић, којима је
ово дело употпуњено. Збир-

Дело „Ветрењаче Војводине
некад и сад” резултат је њеног
петогодишњег истраживања,
током којег је материјале проналазила у архивима и музејима,
консултовала стручне људе...
Ивана Спасовић, историчарка
у Српској академији наука и
уметности, оцењује да је стил
Живане Крејић једноставан и
ренесансан, иако је књига готово научно штиво.
– Крајњи циљ јој је нарочито племенит – она жели да ветрењаче буду обновљене и искоришћене у туризму, што и
јесте њена ужа област. Нема
ничега што није обухваћено
овом књигом, почев од историје ветрењача, њиховог механизма рада, преко природе и

Седам деценија успешног рада
Јубилеј – седам деценија од
оснивања Мађарског културно-уметничког друштва „Петефи Шандор” из Панчева
обележен је низом манифестација. Тим поводом су Карољ Ранц, председник тог друштва, и делегација мађарских
званичника коју је предводио
Тибор Сабо, заменик градоначелника Боњхада, били гости
Немање Ротара, градског већника задуженог за културу и
омладину. Пријему је присуствовао и народни посланик
Жељко Сушец.
Ротар је нагласио да Панчево негује дух мултикултуралности.
– Везе између Панчева и
Боњхада су дуговеке, с обзиром
на то да овде живе Секељ Мађари.
Доста тога смо заједно урадили
на културном и на спортском
плану. Посебно смо поносни
што Културно-уметничко друштво „Петефи Шандор” обележава јубилеј 70 година од
оснивања – рекао је Ротар.
Он је изразио наду да ће се у
будућности развити и привредна сарадња између нашег
и мађарског града.

Тибор Сабо није крио задовољство због другог боравка у
Панчеву и радост што присуствује јубилеју КУД-а „Петефи
Шандор”. Он је позвао представнике нашег града да узврате посету поводом њихових празника и јубилеја.
Народни посланик Жељко
Сушец нагласио је да има добру сарадњу с Мађарима, Словацима, Румунима, а и с представницима других заједница
на територији града Панчева
и јужног Баната.
– Требало би чешће да се
видимо, дружимо и размењу-

јемо искуства, јер је то у интересу напретка и града Панчева и ваше локалне заједнице –
рекао је Сушец.
КУД „Петефи Шандор”
основан је 1946. године као
наследник мађарског певачког
друштва „Громон Деже” (најстарије културно-уметничко
удружење историјски евидентирано у граду). Од настанка
до данас имао је више од 2.000
представа, наступа и других
културних манифестација и
догађаја. Карољ Ранц је истакао да је то друштво имало, а
и сада има све услове да одр-

жава културу, негује традицију и језик. Додао је да имају
солидан хор, леп оркестар и
да остварују добру сарадњу с
КУД-ом „Тамаши Арон” из
Војловице.
Самосталном изложбом ручних радова која је отворена у
фоајеу Културног центра представила се Марија Ереш, добитница признања „Прима
примисима” за истакнути допринос очувању мађарског националног наслеђа и четири
велемајсторске дипломе за
вез. Шаре употребних и одевних предмета које су њени
преци донели 1883. године из
Буковине ради још од детињства. Ови мотиви су претрпели
извесне измене, али су своју
суштину сачували и за нова
поколења.
На свечаној академији поводом јубилеја, одржаној у
Културном центру, поред домаћина, наступили су и фолклорни ансамбл „Szarkalаb” из
Клужа (Румунија), ансамбл
РКУД-а „Јединство” из Панчева и дечји фолклорни ансамбл
МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице.

КОНЦЕРТ МИОНЕ БАРБУЛ И ДУШАНА САВКОВИЋА

Сонате за кларинет и клавир
Када се нешто касније
су срет не с још јед ним
сличним случајем, Хари
је сигуран да имају посла
са серијским убицом… који неодољиво подсећа на
њега.

Два читаоца који до среде, 9. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Зашто читате крими-романе?”, наградићемо по једним
примерком књиге „На коленима” Матса Олсона. 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.

Концерт пијанисткиње Мионе
Барбул и кларинетисте Душана Савковића одржан је у четвртак, 27. октобра, на малој
сцени Културног центра Панчева. На програму су биле сонате за кларинет и клавир Камија Сен Санса и Франсиса
Пуланка, као и соната „Леста”
Душана Радића.
Душан Савковић је нижу
музичку школу завршио на
Убу, средњу у Ваљеву, а основне и мастер студије на Факултету музичких уметности у Београду. Ради као професор
кларинета у МШ „Даворин
Јенко” у Београду. Наступао је
у оркестрима као што су Београдска филхармонија, „Camerata Serbica” и „Станислав
Бинички”, а сарађивао је с

у МШ „Јосиф Маринковић” у
Вршцу, а наставила је 2012.
године као професор клавира
и клавирски сарадник у Балетској школи „Димитрије
Парлић” у Панчеву. Тренутно
је на специјалистичким студијама на катедри за камерну
музику.
Обоје наступају у Симфонијском оркестру РТС-а и добитници су многобројних награда и признања. Наступали
су на концертима у земљи и
иностранству.
многим еминентним диригентима и солистима.
Миона Барбул је похађала
основну и средњу музичку
школу „Јован Бандур”, а

основне и мастер студије клавира завршила је на Факултету музичких уметности у Београду. Педагошким радом је
почела да се бави 2010. године

Стране припремила

Милица
Манић
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ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „КУМОВА СЛАМА”

ЛИРСКИ ЗАПИСИ
ВИТОМИРА СУДАРСКОГ
Писао је о обичним
људима, пуним
животног оптимизма
Дао је огроман
допринос панчевачкој
култури
У читаоници Градске библиотеке у четвртак, 27. oктобра,
окупили су се родбина, пријатељи и колеге Витомира Сударског, а повод је био представљање књиге „Кумова слама”, у
издању Историјског архива. У
њој је избор његових лирских
записа (стихова које, за живота, није имао намеру да објави), али и новинских репортажа, хуморески, козерија и белешки о суграђанима, које је
приредила његова супруга Јелена. Многи од тих текстова
објављени су у недељнику
„Панчевац”.
Витомир Сударски је највише писао о нашим суграђанима, наизглед обичним људима,
традицији, а мало и о периоду
када је служио војску.
– Писао је о добрим, талентованим, способним људима
који су били добри другари. О
онима који су показали хуманост и животни оптимизам –
рекла је Јелена Сударски, која
је одлучила да књигу објави и
на тај начин дода још једну
димензију слици о свом супругу Вити Сударском.
У време док је Сударски био
на челу Општине, отворена је
Галерија савремене уметности, добили смо прве савремене скулптуре у јавном простору, купљена је чувена слика
„Сеоба Срба”, која је сада у

панчевачком Народном музеју. О човеку који је посветио
живот Панчеву и Панчевцима
и његовом великом доприносу
граду говорио је Милан Јакшић, директор Историјског
архива. Он је истакао да је Сударски „пуно чинио за културу
и био један од ретких људи који су били окренути култури”.
О њему су говорили и његови пријатељи: новинар Ненад
Живковић, протојереј-ставрофор Стеван Урошев, др Драгослав Словић, а неколико текстова из књиге прочитао је
глумац Мирослав Жужић...
Драматург Милош Николић
у поговору наводи да Витомир
Сударски заслужује овакву књигу, јер је он много тога дао.

„Нема више ни шта да се
тражи од њега, већ да му се да.
Бар једна оваква књига, у којој
су и његова поезија, коју је бележио без намере да је икад
објави, његови новинарски
текстови, његове белешке о
Панчевцима, његове приче,
као и фотографије из разних
фаза његовог живота”, пише
Николић.
За крај вечери посетиоци
су имали прилику да виде и
инсерт из емисије ТВ Панчева „Са Жулетом у кадру” аутора Мирослава Жужића у
којој је гост био Витомир Сударски.
Витомир Сударски био је
новинар и уредник недељника
„Панчевац”, директор новин-

ских кућа „Дневник” и „Комунист”, председник Општине
Панчево... Написао је шест
књига вицева о Лали и Соси,
„Антологију народног хумора
Банаћана”, „Скице изгубљене
повести” (прилог новијој
историји Панчева), хумореску
„Човек и магарац”... Али пре
свега био је Панчевац, Банаћанин, човек који је искрено
волео своје суграђане... Добио
је многобројна признања и награде, међу којима су и ордени републике, заслуге за народ и рада са златним венцем,
награде за културу „Златни
жижак”, новинарско „Златно
перо Војводине”... Проглашен
је и за заслужног грађанина
Панчева.

РОМАН „СРЧАНОСТ” ВУКАШИНА ШТРЕКЕРА

Храброст и страст животиња и људи
Књижевно вече Вукашина
Штрекера поводом представљања његовог новог романа
„Срчаност”, чији је издавач
„Књижевна радионица Рашић”, одржано је у среду, 26.
октобра, у кафићу „Кокошка”.
За разлику од његових претходно објављених дела, која су
углавном била аутобиографска, у овом роману је реч о
фикцији. У бескомпромисној
причи Штрекер се бави борбом
паса, као и храброшћу и страшћу животиња, али и људи.

ФЕСТИВАЛ ПАНКА, ХАРДКОРА И ТРЕША

Токсична викенд-журка

– Хтео сам да напишем нешто потпуно другачије него у
претходном роману. Људи су
већ почели да очекују од
мене само нешто што је базирано на мом животу и што
проистиче из неких стварних
ликова, што је то био случај у

мојим досадашњим причама
и песмама. Међутим, иако је
и ово дело базирано на неким
стварним искуствима, у принципу је потпуна фикција и на
крају се не односи директно
на оно о чему говорим – објашњава Штрекер.
Вукашин Штрекер је до
сада објавио три збирке поезије: „Говори гласно и води
пса са собом!”, „Колико је
сати у Њујорку?” и „Амерички кошмар”. Роман „Паклена шљива” нашао се у ужем
избору на конкурсу ВБЗ-а за
најбољи необјављени роман
у региону 2011, а роман „Забрана употребе ватре и воде”
био је у ужем избору за „Нинову” награду 2014. Одрастао је у Панчеву, а од 2003.
живи у Њујорку.

НАГРАДА ФИЛМУ БРАНКЕ БЕШЕВИЋ ГАЈИЋ

Дом анђела

Фестивал „Токсик викенд”
одржан је четврти пут у нашем граду у петак и суботу,
28. и 29. октобра, у дворани
„Аполо”, а у сарадњи с Домом
омладине. Реч је о музичкој
панк, ои, хардкор и треш манифестацији.
Првог дана фестивала наступили су бендови: „Напред у

прошлост – 1984”, „Камене каре”, „Трула романса” и „Мрка капа”. Атмосфера је била енергична и у суботу, када су свирали
„Б. И. П. – Багра из предграђа”,
„No Discipline!”, „По кратком
поступку”, „Replicunts” и „Цигла ин д вугла”.
Све у свему, токсичан викенд!

На јубиларном, десетом фестивалу „Бдење душе” у Сремским Карловцима премијерно
је приказан филм „Дом анђела” редитељке Бранке Бешевић Гајић. Он је освојио награду „Бдење Јакова Орфелина”.
„Овим филмом родио се
нови жанр, први форензички
трилер на овим просторима.
Документарно-истраживачки
филм ’Дом анђела’ бави се вишевековном и шапатом преношеном загонетком култног
немањићког манастира Куманица, који се налази на самој
граници Србије и Црне Горе, у
којем се трага за идентитетом
пронађених моштију. Приликом археолошких истражи-

вач ких ра дова непо средно
пре обнове манастира 1999. у
олтару цркве пронађен је саркофаг у којем су биле мошти,
канонски сложене. Основна
идеја је да се кроз истраживач ки рад постави питање
идентитета пронађених моштију и ослика вишевековни
култ манастира Куманице”,
наводи ауторка.
„Дом анђела” је настао као
завршни мастер-рад Бранке
Бешевић Гајић на Факултету
драмских уметности у Београду, под менторством професора Горана Пековића. Филм је
суфинансирао Град Панчево,
а урађен је у продукцији Факултета драмских уметности.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Бог ми је сведок”
Макиса Цитаса
Макис Цитас, добитник
Европске награде за књижевност 2013. године, написао је духовиту и дирљиву
причу о противречностима
савременог грчког друштва, виђену очима једног
педесетогодишњака.
Јунак овог романа Хрисоваладис разапет је између
провинције и престонице,
Грчке и Европе, себе и окружења, профаног и сакралног.
Суочен с незапосленошћу и
немаштином, болешћу и
издајом, како жена и послодаваца, тако и својих најближих, он ипак корача подигнуте главе у намери да
савлада таласе надолазеће
кризе: економске, здравствене и моралне. Његов
непрекинути монолог призива у сећање цео живот, од
детињства до зрелих година, наизменично језиком
провинцијалца и грађанина. Он се хумором и сновима брани од стварности у
којој му је све тешње. Он је
Дон Кихот који трага за својом Дулчинејом, Прометеј
наших дана који жуди да
постане светогорац…
Макис Цитас (1971, Јаница), грчки писац, студирао

је журналистику у Солуну
и радио као новинар на радију. Објавио је збирку
прича „Пати из Петруле”
(1996), илустровану књигу
за одрасле и шеснаест
књига за децу. Његове
кратке приче су преведене
на немачки, шпански, енглески, хебрејски, шведски
и фински. Роман „Бог ми
је сведок” (2013), за који је
добио награду ЕУ за књижевност, његов је први роман и преведен је на десет
језика. Живи у Атини и ради као директор књижевног часописа „Диастиxо”.

Два читаоца који до среде, 9. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Чиме се ви ’браните од стварности’?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Бог ми је сведок” Макиса
Цитаса. 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
Политика и џез
Марија Теодора Меновски,
студент Факултета
политичких наука
КЊИГА: Мој извор инспирације ових дана је књига „Мој
Израел” Голде Меир, бивше
премијерке Израела, прве и
до сада једине жене на том
положају у историји те земље. Пре него што ће Маргарет Тачер, којој се подједнако дивим, добити исти надимак, „гвоздена дама” израелске политике овде говори
о свом детињству, изазовима
одрастања у Русији, својој
политичкој младости, проблемима и дилемама „запослене мајке”, недоумицама
којима се и данас бавимо. Из
политиколошког аспекта,
ова књига је благо за све оне
који се интересују за јеврејско питање у различитим
крајевима Европе, настанак
и развој Израела, палестинско питање и горуће моменте израелско-арапских односа. Из личног угла, ова књига ми ствара додатни подстицај за оно на чему сам
тренутно ангажована, а то је
вођење кампање о оснаживању и умрежавању жена из
Србије и с Косова у оквиру
иницијативе „Follow Us” и
њеног наставка – „Академије дијалога”, где кроз едукацију о улози жене у различитим сегментима друштва и
кроз континуирани дијалог
истакнутих жена обају друштава подстичемо процесе
измирења и сарадње.
МУЗИКА: Сасвим спонтано,
али и захваљујући сјајном
овогодишњем програму Београдског џез фестивала,

остајем на подручју Израела. Мој избор ових дана јесте Авишаи Коен трио, чијем се концерту неизмерно
радујем. Посебно су ми октобар и јесен у знаку џеза
(мада се ни остали месеци
битно не разликују). Поред
Авишаија Коена бирам софистицирану трубу Матијаса Ајка, бубањ Мануа Качеа
и његов савршени албум
„Playground”. Ту је још један
велики уметник, гост Београдског џез фестивала пре
две године – Виџеј Ајер, и
његов албум „Break Stuff”.
ФИЛМ: Бирам напуљског
редитеља и писца Паола Сорентина и његов филм из
2008. године „Див”, о председнику италијанске Хришћанско-демократске партије и премијеру тзв. Прве
републике. Сјајан психолошки приказ лика кроз дуге,
интроспективне монологе и
Сорентинова естетизација
места и околности, елегантна, софистицирана фотографија – јесте оно због чега
бирам баш овај филм.
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ОД УТОРКА УЈУТРУ

ОД 3. ДО 9. НОВЕМБРА

НОРМАЛИЗОВАН ДРУМСКИ
САОБРАЋАЈ ЗА БЕОГРАД

Међународна војна вежба
близу нашега града

Радови на надвожњаку
завршени петнаест дана
пре рока
У плану нови пут од Панчева до Темишвара
Наши суграђани који свакодневно
путују за Београд могу да одахну зато што су радови на надвожњаку код
Панчевачког моста коначно завршени и 1. новембра рано ујутру је поново нормализован друмски саобраћај.
То значи да ће се до престонице поново стизати за петнаестак минута и
да је свакодневним гужвама, застојима и нервирању возача и свих других
који су ишли из Панчева за Београд
коначно дошао крај.
Првобитан рок за завршетак радова био је средина новембра, али је
руска државна железничка компанија „РЖД интернешенел”, која већ неколико година гради нове и реконструише постојеће пруге у Србији,
одлучила да се ради и ноћу, како би
овај посао што пре био завршен. Захваљујући томе друмски саобраћај

испод Панчевачког моста поново је
пуштен петнаест дана пре предвиђеног рока.
Радови на надвожњаку код Панчевачког моста, који је дуг 63,5 метара,
почели су 2. септембра. Његова реконструкција се одвијала у оквиру
модернизације петнаест километара
дуге пруге на релацији Панчевачки
мост – Панчево главна станица, која

НО ВИ ПУТ ИЗ ПАН ЧЕ ВА
У медијима је ових дана објављено да је у Стратегији за осавремењивање друмског, железничког и ваздушног саобраћаја у Србији предвиђена
и изградња новог аутопута на релацији Панчево–Алибунар–Вршац–Темишвар, који ће бити дуг 130 километара.
Да постоје велике шансе да изградња новог пута неће остати мртво слово на папиру, сведочи то да су за успех овог посла изузетно заинтересовани италијански бизнисмени. Они у Румунији имају 11.000 фирми и због
тога би желели да се саобраћајно повежу с луком Бар у Црној Гори.

ГЕНЕРАЦИЈА 1968/76. ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Четири деценије од матуре

се финансира новцем из руског кредита. Вредност тог кредита је 4,1 милион долара, а радовима на прузи од
нашег града до Београда биле су обухваћене реконструкција постојећег
колосека, као и изградња и електрификација потпуно новог.
Реконструкција се одвијала у три
фазе и током трајања последње, из
безбедносних разлога, био је потпуно
обустављен друмски саобраћај из смера Панчева ка Београду и Зрењанину.
Током прве две фазе најпре је завршена реконструкција првог надвожњака,
дужине 49 метара, а други, који се налази изнад пута Панчево–Београд, завршен је у последњој фази.
Изградња надвожњака је део Анекса 1 основног уговора склопљеног између наше земље и Русије о коришћењу новца из кредита намењеног
железници у Србији. Тим уговором
су регулисане изградња новог другог
колосека с контактном мрежом и
сигнализацијом, као и изградња нових станичних перона на деоници од
Панчевачког моста до главне станице у Панчеву и на пругама на релацији Београд центар – Панчево главна
станица – Вршац – државна граница
с Румунијом.
М. Глигорић

У четвртак, 3. новембра, почеће
„Словенско братство 2016”, војна вежба руских, белоруских и наших падобранаца, која ће трајати шест дана
и одржаће се на аеродромима у Ковину и Батајници, на полигону „Пасуљанске ливаде” и на стрелишту
„Орашац”. Прва три дана су предвиђена за припреме, а потом ће почети
увежбавање борбених дејстава.
Циљ вежбе је унапређивање оперативних способности за извођење
противтерористичких операција, а
учествоваће 212 падобранаца Ваздушно-десантне војске Оружаних снага Руске Федерације, 56 војника Оружаних снага Републике Белорусије и
450 специјалаца Војске Србије.
Током трајања вежбе они ће извести падобрански и хеликоптерски

евакуацију, напад на отето возило и
уништење експлозивне направе.
Занимљиво је и то да је планирано
да ова вежба, која је изазвала негативне реакције и критике Европске
уније и Хрватске, 7. и 9. новембра буде отворена за новинаре. Осим тога,
ансамбл Ваздушно-десантне војске
Оружаних снага Руске Федерације
одржаће 6. новембра концерте у
Нишу за припаднике војске и грађанство и 13. новембра у Панчеву за
учеснике вежбе.
Подсећамо, у Србији је недавно
одржана војна вежба БАРС 2016, у
којој су заједно летели наши и руски пилоти. На оспоравања ове
сарадње са Запада одговорено је
да руско-српске војне вежбе представљају само војну сарадњу двеју

десант, пребацивање борбених оклопних возила, обезбеђивање десантне
просторије, маршевање, напад на терористичку базу и извиђање побуњеничких положаја употребом беспилотних летелица.
Сценариом вежбе је предвиђено
да њени учесници изведу и артиљеријску припрему и ваздухопловну
подршку напада, као и санитетску

држава и да нису уперене против
било које треће земље.
Осим тога, наша војска је одржала знатно више вежби са армијама
које су чланице „Партнерства за
мир” и НАТО-а него с руским оружаним снагама, тако да су критике
које су упућене и још увек се упућују Србији неосноване и због тога.
М. Г.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СМО ЗАШТИЋЕНИ ОД ПОЖАРА?

Потребна већа безбедност
Бивши матуранти VIII-2 Основне
школе „Јован Јовановић Змај” из генерације 1968/76, којима је разредни старешина била Јелена Хрћан,
окупили су се у суботу, 29. октобрa,
да прославе четири деценије од завршетка основне школе. У зборници
„Змајеве школе”, коју су обишли,

придружили су им се и другари и
другарице из осталих одељења те генерације. Освежили су успомене на
ђачке дане, а дружење је завршено уз
пријатну музику и весело расположење у једном од панчевачких ресторана.
M. M.
И. ОРЛОВ ГАЈАН

О. ДИМИЋ

Б. МАТИЋ

В. МИШИЋ

Л. СПАСОЈЕВИЋ

Г. ИВАНОВИЋ

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Највредније је
оно што немаш
У прошлом броју нашег листа питали
смо вас која вредност вам је најпривлачнија: новац, лепота или љубав и зашто. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су
по један примерак књиге „Драгуљарева
кћи” Рефика Халида Караја за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„С новцем можеш да одеш код
пластичног хирурга да те направи у
лепотицу, а у љубави пара врти где
бургија неће.” 062/8654...
„Највреднија је љубав, јер она привлачи да се неко заљуби – каже моја
шестогодишња ћерка, а ја мислим да
је за свакога највредније оно што нема.” 063/8009...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијих одго-

вора на питање како би у неколико
речи описали балкански менталитет.
Они ће освојити по један примерак
књиге „Андрићева лествица ужаса”
Светислава Басаре.
То издање моћи ће да у књижари
„Исидора Секулић” у „Авив парку”,
од наредног уторка, преузму аутори
следећих одговора:
„Као ментално неописив.” 065/8662...
„Балканци су људи који журе на
посао, а нико не стиже на време. Незапослени највише раде. Сви воле
фудбал, а побеђују у ватерполу, кошарци, рукомету, одбојци. Сматрају
да ће земља више напредовати ако
што више назадује.” 060/46672...
С добитницима ћемо контактирати
на ред них да на, ка ко би смо њи хо ве по дат ке про сле ди ли спон зо ри ма. Но ва на град на пи та ња по тра жи те на стра ни ца ма овог бро ја
„Пан чев ца”.
Д. К.

Поводом пожара који се догодио у
нерегистрованом старачком дому, у
којем су три особе страдале, а њих једанаесторо је повређено, питали смо
суграђане да ли су информисани о
томе, да ли се такви догађаји могу
спречити, виђају ли противпожарне
апарате и колико пажње посвећујемо
самој безбедности.

рођаке у том дому, да ли због цене
или због тога што у другим није било
места, али зато се све то дешава. Те
установе су прескупе. Што се тиче
превентиве, мислим да су противпожарни апарати заборављени; раније
сам их виђала, иако верујем да их ни
тада нису ни сервисирали, али сада
их уопште нема.

ИВАНА ОРЛОВ ГАЈАН, запослена:
– Чула сам за пожар који се недавно догодио у старачком дому, али
слабо је медијски испраћен. Чини
ми се да је још много тога непознато,
имам утисак да се нешто крије. Требало би размотрити услове за отварање таквих институција, али безбедност мора бити на првом месту. У
мојој згради су постављени противпожарни апарати и сматрам да ватрогасна служба реагује на време,
али на то се обраћа пажња тек када
се нешто деси.

БРАНКО МАТИЋ,
дипломирани економиста:
– Чуо сам шта се до го ди ло у ста рач ком до му. На жа лост, све ви ше
ста рих љу ди је угро же но, по ја вљу ју се уста но ве ко је не ис пу ња ва ју
неопходне услове. Сматрам да је у
последње време ипак мало боља ситуација што се тиче превентивне
безбедности од пожара, виђам противпожарне апарате и мислим да
постоји већа контрола и да је оштрија казнена политика за непоштовање
прописа. Такође, проблем је то што
људи нису довољно освешћени у том
погледу.

ОЛГИЦА ДИМИЋ, економиста:
– Сматрам да немамо довољно
акредитованих установа за стара лица, па се људи сналазе како знају и
умеју. Неки су свесно оставили своје

ВЕРА МИШИЋ, пензионерка:
– Знам шта се догодило у старачком дому и сматрам да је највише

одговоран власник – познато је да је
пословао нелегално. Мислим да ватрогасна служба реагује на време,
али да су противпожарни апарати
које ретко и виђамо застарели и да се
заправо о самој теми не води довољно рачуна.
ЛАЗАР СПАСОЈЕВИЋ, пензионер:
– Путем медија сам се информисао о пожару, а чуо сам и раније да је
власница дома пословала нелегално,
да је селила институцију из једног дела града у други, како би заварала
траг. Мислим да ватрогасна служба
ради веома добро, али да би требало
више радити на свести грађана, а и
едуковати младе о самој безбедности.
ГОРАН ИВАНОВИЋ,
дистрибутер штампе:
– Прочитао сам у новинама шта се
десило у дому за стара лица. Што се
тиче безбедности, противпожарне апарате виђам само у фирмама, у зградама их нема. Сматрам да ватрогасци
добро и брзо раде свој посао, али и да
бисмо едуковањем људи можда могли
да спречимо такве догађаје.
Анкетирала С. Првуљ
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ ЗАФИРА 2007.
ЦНГ 1600 кубика
270.000 км, велики сервис, регистрован до
2017. 064119-77-88.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште 1.7
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)
ФЛОРИДА бензин гас,
2000 годиште, атестиран, повољно. 060/37002-12. (СМС)
ХИТНО продајем мерцедес вито 108 ЦДИ.
063/111-12-54. (СМС)
ПРОДАЈЕМ голф VI,
прешао 40.000.
063/892-08-35. (230270)
РЕНО твинго 1.2,16 вентила, 2001, тек регистрован, 1.150 евра.
064143-01-78.
(230312)
КЕЦ 2007, прва боја,
први власник, фабричко
стање, 59.000 км.
065/809-11-83.
(230321)
ПРОДАЈЕМ поло 1.0,
бензин, 1987. годиште,
регистрован дуго. Тел.
063/185-90-13.
(230326)
ПРОДАЈЕМ рено 25 ТХ
2.2, 1992, нерегистрован, 800 евра. 069/44484-05. (230322)
ПРОДАЈЕМ југо ин,
XII/2005. 062/460-093.
(230357)
ПРОДАЈЕМ пасат Б 5,
1998. годиште, хитно,
1.500 евра фиксно, одличан. 062/877-12-11.
(230521)
ПУТНО 1.2, 2008, фабричко стање, секвент
плин, мин. потрошач,
2.350 евра. 064/051-5161. (230534)
ФЛОРИДА, пежо мотор,
2007, регистрован до
августа 2017. 063/257792. (230472)
СИТРОЕН берлинго 1.4,
бензин, гас, 2006. годиште. 063/329-340.
(230491)

ПЕЖО 206,1.9 Д, регистрован 2002. годиште,
1.500 евра. 063/256191. (230390)
ПУНТО 1.2, 1998, 3 В,
атестирн плин, металик,
гаражиран. 064/142-5593. (230390)
ЈУГО 55, 2002. црвен,
власник, атестиран
плин, централна, аларм.
064/856-60-65. (230390)
ПУНТО, 1999, 1.7 Д,
власник, одјављен.
064/423-69-09. (230587)
ПУНТО гранд, 1.3, дизел, мултиџет, 2006, петора врата, све од опреме, на име. 064/130-3602. (230586)
РЕНО КЛИО 1.2, 16 В,
2004, петора врата, све
од опреме, на име.
064/130-36-02. (230586)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ возила свих
врста до 2000 евра, стање небитно. 063/165-8375. (2305629
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 900 евра. 062/19336-05. (230562)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069/409-83-42.
(230298)
ИЗДАЈЕМ гаражу дуплу,
велику у згради, грејање
гратис, може магацин.
061/225-16-43. (230474)
ИЗДАЈЕМ гаражу у Улици Моше Пијаде 13.
063/311-916.
(230476)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијера у одличном
стању, регистрован.
064/154-25-82. (230603)

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (230014)

ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила комбија и страних
возила, долазим по позиву, од 100 до 3.000
евра. 064/552-31-19.
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 100 до 1.500 евра.
Долазим по позиву. Исплата одмах. 069/20300-44. (229962)
КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра.
065/809-11-83. (230321)
КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата одмах, позовите. 064/30040-01. (230382)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ повољно
очуван четворосед на
развлачење, са фиокама. 060/406-8002.(СМС)
ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз.
064/049-51-93.
(228453)
КОТАО 30 м2, там штадлер, одличан. 064/12363-65.
(230516)
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ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст. Мерење на
лицу места. 065/501-5651. (2284446)
КОКЕ носиље старе десет месеци, носе; тритикал 20 динара. 060/05467-70. (227812)
БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)
ИНДУСТРИЈСКЕ професионалне машине за шивење на монофазну
струју, јуки. 064/493-8560. (229663)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(230107)
БУКВА цепана у џаковима, преостала, повољно.
064/026-13-26. (229891)
ПРОДАЈЕМ дечју маркирану гардеробу.
064/922-76-22. (230270)
БАЛКОНСКА врата са
прозором, словеначка
са термо-стаклом, ролетном, комарником,
220 х 80, 180 х 140. двокрилни прозор словенчаки са термо-стаклом,
ролетном, комарником,
180 х 140; храстова двокрилна врата са стаклом, 205 х 140.
063/838-41-50. (230271)
ПЕЋ за централно грејање, стара две године и
потпуно нове лимене
радијаторе. Повољно.
Тел. 062/801-40-70.
(230277)
КОКЕ носиље, 200 динара комад, тритикал 20
динара килограм.
060/054-67-70. 060/05467-70. (230282)
ТА пећ 2,5 кв и фрижидер. Тел. 061/157-13-95.
(230284)
ЕЛЕКТРО-АПАРАТ за
варење, нов, грађа, фосне, греде, метална врата са излогом, ТВ, повољно. 064/122-69-78.
(2130294)
ЕЛ. ШПОРЕТ, решо, тостер, ТВ витрину стаклену, колица, клупе.
064/635-77-42. (230307)
ПРОДАЈЕМ некоришћену гарнитуру за седење.
065/241-09-52. (230311)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа. Повољно.
061/198-81-42. (230313)
ПРОДАЈЕМ норвешки
радијатор, ТВ тошиба 82
цм, под гаранцијом.
060/408-57-09, 065/40857-09. (230315)
ТА пећ, 4.5 кв, на продају. 013/334-845.
(230296)
КАЉЕВЕ пећи, рустичне, демонтиране, хитно.
062/303-304.
(230301)
НА ПРОДАЈУ креветац и
кишобран колица.
060/632-60-03.
(230305)
ХИТНО продајем/поклањам полован намештај.
064/065-23-38. (230325)
ВЕОМА очуван креветац
глорија, душек, некоришћену подлогу за пресвлачење, 120 евра.
064/319-82-71.
(2333369
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, овце виртемберг.
063/764-49-17. (230339)
ПРОДАЈЕМ препелице и
јаја. Милоша Обреновића 4. 062/186-36-08. Раша. (230100)

ПОДАЈЕМ пет коза,
25.000 и јарца гратис.
064/247-81-88. (230346)
КУХИЊСКИ сто, клуб
сто, усисивач, подна
лампа, канцеларијска
фотеља. 069/150-20-78.
(230343)
ПРОДАЈЕМ троседе, кауче, гарнитуре, регале,
мост+регал, сто + столице, спаваћа соба комплет, ел. Шпорет, ТА пећи, теписи, амерички
плакар, разно. 063/10778-66. (230371)
ХИТНО продајем један
тросед, две фотеље и
сточић. Тел. 231-52-91,
064/057-40-35.
(230369)
ВЕРТИКАЛНИ замрзивач ободин, пет фиока.
066/312-046. (230367)
ПРОДАЈЕМ тритикал,
горење пећ ЦГ, 24 кв.
064/618-44-10. (230438)

КАУЧ, кревет, витрина,
столови, сточићи, полице, столице, комода,
грејалице. 062/361-676.
(230421)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, луле,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (230407)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова судопера,
2.500. 371-568,
063/773-45-97. (230402)
ПРОДАЈЕМ прасиће
овас, јечам, пшеницу,
кукуруз. Борачка 1, Војловица. 342-819,
064/306-87-33. (230378)
КРЕКА, собни бицикли,
навигација, мали бојлер,
стубни усисивач.
064/354-69-76. (230376)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3.5
кв, „Магнохром” Краљево. 063/768-30-50.
(230480)

НА ПРОДАЈУ универзална глодалица са подеоним апаратом и машину
за сечење метала „црногорка”. 063/807-50-65.
(230489)
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.
060/600-14-52.
(230498)
ПРОДАЈЕМ пећ на чврсто гориво, 6 кв - 40 м2
грејне површине, изузетно очувана. 062/143-5982. (230451)
ВЕШ-МАШИНЕ обод
лукс, фаворит, горење,
комбиновани фрижидер
с два мотора, ТВ 51 цм,
угаона гарнитура, тросед мојца, трпезаријски
сто са столицама. Тел.
063/861-82-66.
(230468)

16

Петак, 4. новембар 2016.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СТИЛСКИ намештај, кухиња, витрина, сто и 8
столица, пуно дрво,
орах, ручни рад. Ново.
Може замена. 063/309535. (2298309
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2, 3, 4 и 6
кв, достава, монтажа.
Гаранција. 064/366-5787, 335-930. (2305519
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (230554)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње. Могућност клања и печења.
060/037-11-96, 064/29050-29. (2305539
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина на продају. Мића, 064/303-2868. (230560)

МЕСНАТИ прасићи,
уређени и живи. Кућна
достава. 065/410-97-34.
(230560)
СТОЧНА вага и мања
вага и опрема за пржионицу кафе. 065/390-2909. (230559)
ПРОДАЈЕМ куче тробојног бигла, женкица.
064/856-60-19. (230547)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину, абрихтер, циркулар, крека пећ. 062/87362-98. (2305319

ПРОДАЈЕМ кукуруз и
прекрупу, доносим на
кућну адресу. Тел.
064/129-45-43. (230518)
ТА ПЕЋ, монофазна 2,5
кв, и водени цептер усисивач. Тел. 062/801-4070. (230527)
ПРОДАЈЕМ ободинов
вертикални замривач
250 л. 312-046, 066/312046. (230533)

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на Католичком гробљу. 064/848-8422. (230534)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 3
кв, ремонтовану.
064/485-59-21, 064/05851-49. (230535)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (230583)
ПРОДАЈЕМ кавезе за
360 кока носиља.
065/331-82-63. (230578)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,фрижидер, комбинацију, замрзивач, може
ваше неисправно уз доплату. 013/346-790,
064/129-73-60. (230607)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, као нове,
достава, монтажа, гаранција. 062/170-43-10.
(230600)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован и стари намештај, плинске
боце, ТА пећи, угаоне
гарнитуре. 066/900-7904. (230286)
КУПУЈЕМ гвожђе, месинг, старе славине,
веш-машине, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали метални отпад. 060/521-93-40.
(230285)
КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-машине, старо гвожђе и остали отпад. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(230314)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
алуминијум, месинг, замрзиваче, веш-машине,
акумулаторе и остало.
061/322-04-94.
(230500)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
алуминијум, месинг,
веш-машине, замрзиваче, шпорете, телевизоре.
061/321-77-93.
(230500)

КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/206-26-24.
(230512)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(230512)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, добро плаћам, долазим.
062/170-43-10. (230600)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, акумулаторе,
фрижидере, замрзиваче, веш-машину, телевизоре. 064/484-13-76.
(230500)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих
величина. 064/366-5787, 335-930. (230551)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕ се кућа у
Старчеву. Контакт,
060/540-03-90. (СМС)
КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Србијанска 55. 064/651-16-22.

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко грејање, клима. 063/378357. (223545)
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, мирно
место, Омољица, хитно,
две куће само 14.500.
„Милка М”, 063/74428-66. (4684)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 40 ари, Пелистерска, асфалт до плаца.
065/630-59-25. (229527)
НА ПРОДАЈУ кућа 100
м2, строги центар Панчева, Војводе Живојина
Мишића 6. Може и издавање за агенције, ординације, канцеларије и
слично. 023/857-315,
023/857-069, 064/57557-04. (229494)
ДОЊИ ГРАД, кућа сређена са два стана, ЕГ,
плац. 061/224-47-97.
(229758)
НА ПРОДАЈУ два ланца
земље у Качареву. Тел.
013/601-281. (230062)
ПРОДАЈЕМ усељиву кућу у Долову. 013/26340-21. (230264)
ДВА локала са станом,
једна целина и плус дворишни стан, центар.
063/802-79-07. (239269)
ПРОДАЈЕМ плац, 8 ари,
Козарачки просек, дозвољена градња.
060/601-60-23. (230275)
ПРОДАЈЕМ 10 ари воћњака с викендицом код
ВП 5000. 013/341-627,
064/332-83-89.
(230316)
ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
викенд насеље, пре Долова. 060/022-60-45.
(230318)
КУЋА, Стрелиште, 60 +
16 м2 са 4 ара, 37.000
евра, власник. 062/303304. (230301)
ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,
43.000, договор, велики
избор кућа, све локације. „Гоца”, 899-77-00.
ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, 240 м2 + 3 ара
плаца, 85.000 евра.
069/444-84-05.
(230322)
ЛУКСУЗНА кућа на Старом Тамишу, 65.000
евра. 064/217-79-88.
(230333)
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БАВАНИШТАНСКИ пут,
571-в, рај, без улагања,
32.000 евра. 064/21779-88. (230333)
ПАНЧЕВО, Стрелиште,
Дечанска бр. 2, нова,
укровљена кућа, грађ.
Дозвола, струја, вода,
канализација на плацу
од 4,13 ари, грађена
квалитетно, одлична локација. 063/637-673.
(230333)
ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу у Качареву за стан
у Панчеву, уз доплату.
063/175-83-64, 602-011.
(230363)
КОД ТУРСКЕ главе, кућа
преправљена у два локала, дворишни стан,
55.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (230365)
НОВА МИСА, кућа, 150
м2, 46.000 евра, може
замена. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (230365)
ЗЕМЉИШТЕ, продаја,
Караула, 8 ари, одличан
плац, повољно. 063/11062-26. (230370)
КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (230397)
КУЋА на Стрелишту,
хитно, 70 + 45 м2, 11
ари, може замена + доплата, договор.
066/351-808. (230403)
КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено.
061/333-31-19, 062/86080-94, 063/277-025.
(230407)
ВИКЕНДИЦА, баваништанац, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(230409)
КУЋА, Стари Тамиш, повољно, две етаже, одмах
усељива. 064/143-01-78.
(230414)
75 ари земље, северна
зона, близу Скробаре.
066/354-791. (230415)
ШИРИ центар, грађевински плац 50 ари, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (230391)

КУЋА у центру на 6 ари
плаца, дозвољена градња, П + 3 + ПК.
064/239-54-03. (230377)
НОВА МИСА, кућа 112
м2, две етаже, 54.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (230421)
ЦЕНТАР, кућа 166 м2,
4.50 ари плац, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (230421)
КУЋА, строги центар,
пешачка зона, 6 ари.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (230421)

НОВИ СВЕТ, приземна
вила 178 м2, 5.5 ара,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (230429)
ЦЕНТАР, близина три
школе, кућа за рушење,
2,1 ар, 35.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230429)
ПОЧЕТАК Војловице,
одлична 115 м2, два стана, 7.5 ри, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230429)

СТАРЧЕВО, И. Л. Рибара, 100 м2, 9 ари,
22.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
БРЕСТОВАЦ, 70 м2, 6
ари, спратна, 15.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
ВОЈЛОВИЦА, 150 м2,
плац 7 ари, комплет реновирана, одмах усељива, 30.000, договор.
(336), 351-061, 063/274951. (230503)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
завршним радовима на
новој Миси.
064/221-36-12.
(230428)

ХИТНО на продају два
ланца на Новосељанском путу, поред Мотела „Зрно”. 065/283-5301. (230501)
ХИТНО на продају 27
ари, Кудељарски насип,
Охридска улица, повољно. 063/724-13-90.
(230501)
ПРОДАЈЕМ плац на Караули, Рибарска улица.
Тел. 064/645-80-10.
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан или мењам кућу
(сеоско домаћинство) и
стан за стан. Договор.
063/747-51-36. (230542)
КОТЕЖ, продајем кућу
или мењам за стан, реновирана. „Весна два”,
066/937-00-13. (230557)
КУЋА 120 м2, на 5 ари.
Преспанска 15. Власник,
29.500. 063/307-674.
(230558)
СЕОСКЕ куће, Старчево,
Омољица, Дебељача, Јабука и др. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
НА ПРОДАЈУ кућа, усељива, може стан, договор, доплата. 061/60231-63.(230481)
ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици, 44 ара, дозвољена градња. 064/25635-40. (230492)
ОМОЉИЦА, хитно, 136
м2, 7 ари, нова, 35.000.
332-031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(230494)

ТЕСЛА, кућа у мирном
крају, 3.6 ари плац, 80
м2, трофазна, канализација, 49.000 евра, договор. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(230447)

ЈАБУКА, кућа 120 м2,
приземна, 4 ара плаца.
063/185-47-82. (230456)
НА ПРОДАЈУ кућа 120
м2, 8,6 ари, Омољица.
064/200-02-09.
(230460)
ТЕСЛА, лепа на 4.7 ари,
62.000; Баваништански
пут на 10 ари, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
ЈАБУКА, нова спратна
кућа, 60.000; стари Тамиш, стан, кућа, 25.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)

УЖИ центар, 70 м2, 3
ара, укњижена, 75.000.
332-031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(230494)
КУЋА 69 м2, 2 ара, посебан улаз, 19.000 евра,
Козарачка. 063/804-0785. (230579)
ПЛАЦ 8 ари, Новосељански пут, 200 м од
„Кутка”. 064/808-72-51.
(230577)
ХИТНО продајем кућу
са окућницом у Омољици, Ул. Бихаћка бр. 1.
061/680-17-70. (230410)
КУЋА, 55 м2, нова, усељива, 1/1, Козарачка, 2
ара, 17.500 евра.
063/751-67-02. (230579)
КУЋА 100 м2, 3 ара, реновирана, 25.000 евра.
Стара Миса. 063/80407-85.
КУЋА, центар, пешачка
зона, комплетно сређена, 180 м2, 90.000 евра.
060/034-31-11. (230594)
ДЕО салонске куће,
Максима Горког 29,
комплетно сређена, 87
м2, 57.000 евра.
060/034-31-11. (230594)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (230590)
КАРАУЛА 43 м2, на 100
ари, 41.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (230590)
КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. 064/348-05-68.
(230590)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ леп двособан стан Котеж 1
или мењам за мањи у
згради.
Тел. 064/438-43-47.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ стан, 57 м2,
Савска 14/27, власник,
солидан, 26.000.
060/321-53-60.
(230178)
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ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 37 м2, II спрат, ЦГ,
лифт, повољно.
064/866-20-78, 063/73762-52. (4686)
ТАМИШ капија, стан 62
м2, неусељен, нов.
063/329-340. (230491)
СТАН, Стрелиште, 58 м2,
пети спрат, са централним грејањем. 063/329340.
ТЕСЛА, леп двоипособан, 68 вм, I, TA, 37.000,
договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(230476)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, II, 31.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни двособан, 50
м2, 1/1, 21.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(230476)
МИСА, леп једнособан,
37 м2, II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (230476)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (230476)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру
Смедерева. Тел.
063/197-13-12. (230493)
СОДАРА, двоипособан,
ЦГ, 66 м2, ВПР, тераса,
двострано орјентисан,
44.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем” 01. (230494)
ТЕСЛА, троипособан,
ЦГ, III, четири собе, добра зграда, 62.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем” 01.
(230494)
СОДАРА, V, зграда, 3.5,
четири собе, два мокра
чвора, ЦГ, II, у солидном стању, 56.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем” 01.
(230494)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
1.0, није задњи, два
лифта, тераса, 26.000.
332-031, 063/836-23-83.
(679), „Трем” 01.
(230494)
ХИТНО, Содара, 83 м2,
ЦГ, I, леп распоред, трособан, 39.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем” 01. (230494)
ХИТНО, Стрелиште, 58
м2, ЦГ, V, 2.0, лифт,
31.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем” 01. (230494)
ПЕНЗИОНЕРИ! Стручно
саветовање: доживотно
издржавање, куповина
непокретности са Вашим плодоужитком
(остајете у стану), пензионерске заједнице
(живљење поред мора).
„Елпис” удружење, Мите
Топаловића 6, од 10 до
14 сати. 061/324-40-85.
(230490)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/82287-67. (229007)

МАРГИТА, једноипособан, II, одличан, 29.000;
Тесла, једноипособан,
ВП, ЦГ, 23.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(230593)
ВЕЛИКИ избор свих некретнина, станова, кућа,
плацева. „Милка М”,
063/744-28-66. (230593)
САМАЧКИ, I, празан,
само 11.000; локал, пијаца, у раду. 9.000.
„Милка М”, 063/744-2866. (230593)
ДВОСОБАН, центар, III,
ТА, 26.500; Тесла, II,
24.500. „Милка М”,
063/744-28-66.
(230593)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, празан, одличан,
26.500; VII, празан,
21.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(230593)
ТРОСОБАН, Тесла, IV,
ЦГ, 29.500; Маргита,
ВП, нов, прелеп, 39.000.
„Милка М”, 063/74428-66.
(230593)
КОТЕЖ 2, 68,46, укњижен, двоипособан, уграђен плакар, подрум,
41.000 + ПДВ, централно, бојлер, близу београдског пута. 013/317565, 062/860-79-71.
(229901)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Стрелиште,
ЦГ. 065/824-39-44,
064/170-57-10. (и)
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СТАН, 65 м2 и гаражу,
ново, Ул. Таковска.
063/342-220, 063/70119-77. (229654)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
једнособан за двособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52.
(229358)
УЖИ центар, станови 53
-120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВом. 063/323-584.
(228184)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан у строгом центру,
27 м2, Радомира Путника 3-а. 061/693-57-11.
(230291)
ЦЕНТАР, 64 м2, двоипособан, 40.000; 60 м2,
двособан, 40.000, 115
м2, петособан, ЕГ,
65.000. „Гоца”, 063/89977-00. (230301)
ЦЕНТАР, 47 м2, двособан, нов, 34.000; 45 м2,
двособан, 22.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(230301)
ЦЕНТАР, 47 м2, дворишни, 17.500, хитна продаја. „Гоца”, 063/89977-00. (230301)

ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
32.000; 45 м2, двособан,
23.500. „Гоца”, 063/89977-00. (230301)
СТРЕЛИШТЕ, центар, 61
м2, двособан, 32.500;
ПВЦ, одржаван. „Гоца”,
063/899-77-00.
(230301)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 26.800; 70 м2, трособан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (230301)
КОТЕЖ 2, 39 м2, једнособан, 20.500; 58 м2,
двособан, 30.000; 74 м2,
трособан, 43.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(230301)
МИСА, 37 м2, једноипособан, 16.000; 47 м2,
двособан, 25.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(230301)

СТАН на Содари, 51 м2,
V, TA, повољно. Тел.
351-166, 063/185-28-26,
064/319-34-19.
(230323)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, у центру. Тел.
064/502-82-41.
(230324)
ЈЕДНОСОБАН, 34, Стрелиште, 21.500; Тесла,
19.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(230331)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(230331)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
II, TA, 30.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (230331)
КОТЕЖ 1, 45 м2, једноипособан, Радова зграда,
функционалан. 304-854,
064/133-54-18. (230329)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан са нуспросторијама
без улагања. Тесла.
060/488-21-15. (230408)
КОТЕЖ 2, двособан, 54
м2, 28.000; Котеж 1,
двособан, 59, договор.
(338), „Јанковић”, 348025. (230414)
ТЕСЛА, двособан, I, 54,
24.000; Зеленгора, 2.0,
40, 22.000; Стрелиште,
гарсоњера, 28, 12.500.
(338), „Јанковић”, 348025. (230414)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
70 м2. 064/867-48-48.
(230388)
СТРЕЛИШТЕ, двособни
и трособни: 80 м2, II,
38.000, 66 м2, IV,
32.000; 58 м2, II, 30.500;
64 м2, ВПР, 25.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (230391)
КОТЕЖ 1, 61 м2, II,
32.000; Котеж 2, 50 м2,
ВПР, 27.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(230391)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
26 м2, у Светозара Милетића 91. 065/209-0911. (230517)

ТРОСОБАН стан у центру код Хотела „Тамиш”
78 м2, први спрат, без
централног грејања продајем или мењам без
посредника за једнособан (центар, Тесла, Котеж 1, Стрелиште).
060/508-40-88. (230356)

КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(230365)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, 37.000, одличан.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(230365)
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ТЕСЛА, 40 м2, ЦГ, ВПР,
26.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (230365)
СТРЕЛИШТЕ, двособан
комфоран, 61 м2,
31.000, договор. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.(230365)
ТЕСЛА, двоипособан, 63
м2, 37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (230365)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(230365)
ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, 49.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(230365)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,
9.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
СТРЕЛИШТЕ, хитно
продајем двособан стан
58 м2, близу школе, повољно. 064/968-56-80,
(230368)
ДВОРИШНИ стан, екстра повољно, Цара Душана 39, намештен. Тел.
069/351-35-25. (230444)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, III, ЦГ, усељив,
32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(230443)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
72 м2, II, 40.000, 62 м2,
IV, 33.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (230443)
ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
II, 27.500, 53 м2, 25.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(230443)

ОГЛАСИ
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СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, ЦГ, IV спрат.
063/272-152. (230425)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34 м2, III, 23.000,
32 м2, 21.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (230443)
СОДАРА, двособан, 57
м2, VII, ЦГ, тераса,
26.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(230443)
ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, нижа спратност, 700
евра/м2. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(230421)
КОТЕЖ 1, сређена усељива гарсоњера, 21.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (230421)
СТРЕЛИШЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (230421)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, усељив, 31.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (230421)
СОДАРА, једноипособан, 45 м2, V, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (230421)
НОВА МИСА, близу
школе, 47 м2, I, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (230421)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан две мање куће на
плацу. 064/986-21-74.
(230435)
СТРОГИ центар, одличан двоипособан, 63 м2,
V, лифт, 43.000. (398),
„Кров, 060/683-10-64.
(230429)
ПОЧЕТАК Котежа, прелеп двособан, 53 м2, III,
35.500; изузетан трособан, 76 м2, II, 53.000.
(398), „Кров, 060/68310-64. (230429)
У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру, 14.000 евра.
062/361-676. (230421)
ТРОСОБАН, Содара, ЦГ,
од 32.000 - 36.000 евра.
(470), „Дива“,345-534,
064/246-05-71. (230447)
СТРОГИ центар, двособан, ТА, од 28.000 –
35.000. (470), „Дива“,
345-534, 064/246-05-71.
(230447)
ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, 56 + тераса, од
24.000 – 27.000. (470),
„Дива“, 345-534,
064/246-05-71. (230447)
ДВОИПОСОБАН, Котеж, двострано орјентисан, 36.000, договор.
(470), „Дива“,345-534,
064/246-05-71. (230447)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ТА, изузетно сређен,
АЛУ, кухиња, одмах усељив, IV спрат. (470),
„Дива“, 345-534,
064/246-05-71. (230447)
ИЗНАД СДК двоипособан, VII, 52.000; Карађорђева, троипособан,
62.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48. (230466)
САЛОНСКИ стан 114 м2,
62.000, 104 м2, 50.000;
86 м2, 39.000. (397),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)

ТУРСКА ГЛАВА, леп
дворишни, 13.500 и Цара Лазара, 13.000.
(397), „Лајф”, 061/66291-48. (230466)
СОДАРА, трособан, III,
42.000, двособан, VII,
27.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48. (230466)
СОДАРА, трособан, I,
39.000; војне, V, двоипособан, 43.000, (397),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипособан, III, TA,
32.000, и сређен двособан, II, 38.000. (397),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)
ТУРСКА ГЛАВА. Леп
дворишни 13.5000;
Стрелиште, гарсоњера,
13.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48. (230466)
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, једнособан, сређивање,
15.000, 7. јула 39 м2,
приземље, 17.000. (397),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)
МИСА, Рашка, 80 м2, I +
40 м2, да стана, хитна
продаја, 43.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(230467)
ЦЕНТАР, 50 м2, двособан, хитна продаја,
26.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (230467)
КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 24.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(230467)

ГАРЊИ ГРАД, 46 кВм,
двособан, ЕГ, приземље,
22.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (230467)
КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230461)
ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230461)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, две терасе, II, 38.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (23046)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 46 м2, I, тераса,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V,
ЦГ, 21.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (230461)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, VII, две терасе,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230461)
КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (2304)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, ВП, ЦГ, тераса,
подрум, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(230461)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одмах усељив, 18.500. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (230461)
ТЕСЛА, двособан, 49 м2,
IV, ЦГ, 24.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(230511)

КУПИТЕ непокретности
са плодоужитком (старијих лица), повољно.
Куповином им помажете. „Елпис”, удружење,
консалтинг тим. Мите
Топаловића 6. 061/32440-85. (230490)
КОТЕЖ 2, Моше Пијаде,
двособан, II, 60 м2,
35.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(230511)
КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, V, лифт,
ЦГ, 26.500. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(230511)

ОГЛАСИ

СОДАРА, двоипособан,
IX/X, ПВЦ, 63 м2, ЦГ,
33.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (230511)
ЦЕНТАР, двособан, 47
м2, приземље, ТА,
23.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (230511)
ЦЕНТАР, двособан,
IV/V, 56 м2, ЦГ, усељив,
33.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (230511)
ПРОДАЈЕМ новоизграђене станове у Ц. Лазара, трособне, 65 м2, једноипособне 48 м2, 730
евра/м2. 063/274-951.
(230503)
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КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000,
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230503)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, одличан, I, ЦГ,
32.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230503)
СОДАРА, двоипособан,
61 м2, ВП, ЦГ, комплет
реновиран, 37.000, договор. „Олимп”, 351061, 063/274-951.
КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, усељив,
40.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (230)
ЦЕНТАР већи једнособан, 47 м2, II, ЦГ, усељив, 28.500, договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (230503)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, IV, ЦГ, лифт,
27.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230503)
ТЕСЛА, једнособан, 30
м2, VII, ЦГ, сређен,
20.000. „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(230503)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, потпуно сређен, паркет,
столарија, купатило,
власник. 064/260-05-34.
(230392)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 30 м2.
013/321-338. (230572)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан 58 м2, 26.000;
67 м2, 28.000. „Весна
два”, 066/937-00-13.
(230557)
СОДАРА, продајем стан,
40 м2, 23.000; Тесла,
трособан, 31.000. „Весна два”, 066/937-00-13.
(230557)

СТАН, једнособан, I
спрат, нова Миса,
22.000 евра. 063/75167-02. (230579)
ХИТНО продајем двособни стан на Тесли.
061/223-98-41. (230563)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 51
м2, Тесла, код „Авива”,
хитно. Власник, 20.000
евра. 061/168-10-51, замена за ауто. (230523)
СТАН 36 м2, једнособан,
IV спрат, 21.000 евра,
поткровље. 063/751-6702. (230574)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан или кућу у Алибунару, за мањи Панчево.
064/267-53-43.
(230585)

НОВИ станови, 21 м2,
11.000, центар; 52 м2,
23.000, Тесла.
064/551-78-05.
(230597)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан преко пута Хотела
„Тамиш”, II спрат, гас,
власник. 063/337-895
(230588)
СТАН, једнособан, фул
сређен, I спрат, Приморска, укњижен,
21.000 евра.
063/804-07-85.
(230579)
СТАН, новоградња, Светозара Милетића, укњижен, 49 м2, I, 35.000.
061/572-93-17.
(230589)

ЦЕНТАР, једноипособан, 47, гаража, 25.000;
шири центар, једноипособан, 46 м2, 19.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (230591)
КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2,
27.000. (097), 064/34805-68. (230591)
КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68. (230591)
КОТЕЖ, једноипособан,
50 м2, 28.000, једнособан, 37 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(230591)
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КОТЕЖ 1, Ослобођења,
56 м2, двособан, 36.000,
трећи спрат. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (230591)
ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.000; двособан, 49
м2, 25.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568.(230591)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; двособан, 61 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(230591)
СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двоипособан 70 м2, 36.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568.(230591)
МАРГИТА, новоградња,
60 м2, двособан, 650
евра, са ПДВ-ом. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (230591)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, 30.000, трособан,
80 м2, 37.500. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (230591)
СТАН, 39 м2, једноипособан, Приморска 27,
III спрат, 23.000 евра.
063/804-07-85.

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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КУПУЈЕМ стан од власника, искључиво центар или Котеж 2.
064/172-23-53. (СМС)
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине”, купује мање
станове. (238), 064/66889-15. (230365)
КУПУЈЕМ од власника
једнособан стан ниже
спратности, кеш. 345534, 064/246-05-71.
(230447)
ПОТРЕБНИ једнособни
и двособни станови на
свим локацијама. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(230421)

ПОТРЕБАН већи опремљен или реновиран
стан на Тесли. 063/670982. (СМС)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Котежу 2, 100 евра.
064/267-72-59.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли,
полунамештену.
064/370-79-47.
(230445)
ИЗДАЈЕМ прелепу гарсоњеру, Котеж 1, ЦГ, 27
м2. 063/616-12-79.
(4686)

ИЗДАЈЕМ прелепу кућу
на главном путу, 130 м2,
са локалом 120 м2, Граничарска. 064/370-7947. (229843)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Стрелиште,
централно грејање, 80
евра. 065/569-98-08.
(230269)
ИЗДАЈЕМ собу запосленим лицима, самцима.
064/988-99-10, 061/18900-93. (230290)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за ученике и студенте. 064/43940-89. ((230300)
ЂАЦИМА повољно издајем стан у центру.
063/786-92-06.
(2303449

ИЗДАЈЕМ трособан, полунамештен стан на Миси, близу вртића, два купатила, погодно за цимере или већу породицу. 063/887-84-75.
(230309)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
полунамештену, Стрелиште, ЦГ, једну особу или
две. 064/635-77-42.
(230306)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на дуже, Браће Јовановић 24-а, празан.
061/277-62-37.
(230349)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухиње,
купатила, женској особи, повољно. 061/13211-18. (230352)
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ТЕСЛА, издајем двособан празан стан, централно грејање, клима.
062/170-13-19. (230340)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан са ЦГ, самици. Тел. 378-093.
(2303459
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан самици, повољно. 065/447-79-69.
(230345)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Содари са ЦГ. 065/890-9803. (230463)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру, полунамештен.
063/719-42-71. (230462)
УЧЕНИЦИ издајем стан
на Стрелишту, ЦГ.
064/122-64-84. (230464)
ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен стан, 64 м2,
Котеж, ЦГ, први спрат.
063/735-44-45. (230448)
ЈЕДНОСОБАН, намештен, леп, топао,ТА пећ,
центар, за једну особу.
061/195-42-91. (230449)
НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (230450)
ИЗДАЈЕМ собу самцима, Стрелиште. 320-847.
(230452)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан (64 м2), у
строгом центру. Тел.
061/621-32-18. (230471)
ИЗДАЈЕМ кућу са локалом, Граничарска 33, на
главнм путу. 064/37079-47. (230445)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 80 евра.
062/361-676.
(230411)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом у
центру Старчева.
063/502-211.
(230436)
ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/145-4748, 061/175-00-15.
(230393)

ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, 47 м2, самцима, кабловска, интернет,
ТА пећ. 063/275-514.
(2303959
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан, кућа, ЦГ, у
центру, кабловска, усељив. 065/344-85-77.
(230398)
ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем, интернет, кабловска, Горњи град, 80.
060/086-42-41. (230412)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 32 м2, Браће Јовановић 33-д, стан 2.
063/750-38-10. (230418)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру града. 060/400-34-74.
(230418)
ИЗДАЈЕМ простор 20
м2, плус купатило са додатном мањом просторијом. Више информација на број 061/616-2920, Милош. (230568)

ИЗДАЈЕМ намештене
гарсоњеру и већи стан у
центру. 060/040-48-11.
(230544)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту. 063/884-92-62,
061/175-87-71.
(230549)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран намештен
стан, ТА грејање. Тел.
066/352-710, 013/352710. (230564)

ГАРСОЊЕРУ, новије намештену, кабловска интернет, грејање, близу
центра, издајем.
065/870-27-00.
(230507)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси. Тел.
063/839-56-81.
(230505)
ПОВОЉНО издајем двособан стан на Котежу 1.
Звати после 17 сати.
251-10-26. (230513)

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71.
(230575)
ИЗДАЈЕМ у новој кући
велику собу са кухињом
и трпезаријом.
064/130-36-02.
(230586)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у центру
града. Тел. 062/823-5567. (230573)
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ПОТРЕБАН полунамештен или ненамештен
једнособан или једноипособан стан на коришћење. 063/712-99-63,
062/295-556. (230746)
СТРЕЛИШТЕ, пеко пута
„Авив парка” издајем
стан на дуже. 060/70601-11. (230483)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан.
066/209-400. (230496)
ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици, на дужи период.
Тел. 064/129-45-43.
(230518)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
једноипособан стан, 38
м2, без централног грејања, на Тесли. 064/42627-09, 064/238-09-46.
(230519)
ИЗДАЈЕ се кућа у Старчеву, на главном путу,
повољно. Тел. 064/84291-11, 064/842-91-09.
(230532)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у Жарка Зрењанина, Содара. Тел.
063/747-51-36. (230542)
ТЕСЛА, код „Авива”,
екстра двособан стан,
издајем. 069/235-34-96.
(230541)
ЈЕДНОСОБАН код Стоматолошког факултета,
намештен. 064/386-5596. (230596)
ИЗДАЈЕМ намештен мањи стан, нова Миса, Тимочка 32. 013/571-635,
064/297-81-68, 064/99371-74. (230506)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у згради, Св.
Саве 90, код „Амана”,
интерфон, интернет.
069/260-88-00, 342-444.
(230599)
ИЗДАЈЕМ собу запосленој особи или студенту,
зграда, ЦГ, центар.
062/961-22-36. (230606)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, ЦГ, II спрат, Котеж
1. Тел. 065/235-59-05.
(230584)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ пословни простор, 150 м2, Браће Јовановић 10. 060/157-7366. (229602)
ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, за све намене,
заштићен металним ролетнама. 064/959-98-83.
(229933)
ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљену ауто-перионицу. 064/226-81-91.
(230272)

ПОВОЉНО локал у Зеленој пијаци, 25 м2,
14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (230429)
ИЗДАЈЕМ канцеларију,
Његошева 1-а, екстра
стање, 16 м2, цена договор. 064/230-56-15.
(230430)
ИЗДАЈЕМ локал 28, 56
м2, одлична локација.
063/151-81-77. (230406)
ИЗДАЈЕМ локал од 24
м2, у центру, пешачка
зона. 064/267-72-17.
(230400)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, 9 м2, бивши фризерски салон,
цена 200 динара дневно. 069/129-72-71.
(230406)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, повољно. 064/85070-69. (230538)
ИЗДАЈЕМ локал, Котеж
2. Тел. 060/362-22-25,
062/145-41-23. (230520)
МАГАЦИН, 200 м2, у
Жарка Зрењанина, шлеперски прилаз. 061/13928-10. (230522)
СТРОГИ центар, код
Гимназије, 82 м2, укњижен, 60.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (230590)
ИЗДАЈЕМ опремљен локал, 45 м2, у раду, погодан за све намене.
061/303-71-25. (230598)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, В. П. Бојовића 19.
063/314-803. (230611)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад у пиљари. 064/455-44-35,
064/ 275-67-88 (СМС)
МАСЕРКА, релакс, парцијална и антицелулит.
Тел. 062/817-17-31.
(230065)
НА ПРОДАЈУ продавница здраве хране, у раду.
062/658-100. (230288)
ПОТРЕБНО особље за
рад у производњи и пекари. Са или без искуства. CV слати на mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
или донети лично, Ул.
Иве Курјачког 87.
(230347)

ПОТРЕБАН помоћни
радник-ца за рад у ситоштампарији, специјализованој за текстил.
065/561-81-73. (230353)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ Змај
Јовина 2. Тел. 060/56262-96. (230334)
ИЗДАЈЕМ простор у Војводе Радомира Путника
3-а, погодно за канцеларије. 064/210-69-13.
(230364)
ИЗДАЈЕМ локал у Стевана Шупљикца. 064/37079-47. (230445)
ИЗДАЈЕМ локал у тржном центру „Трубач”.
064/370-79-47.
(230445)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, гледа у тезге, јефтино. Тел.
063/759-98-77. (230425)

РЕЛАКС масажа целог
тела за ваш угођај.
069/408-48-97.
(230480)
ПОТРЕБНА радница у
месари. 063/362-427.
(230485)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН конобар или
конобарица у винарији
„Ђурић”. Максима Горког 71, Панчево.
(230491)
ПОТРЕБАН пекар и помоћни пекар, с великим
искуством. 064/120-0941. (230490)
ПРИВАТНОЈ апотеци у
Панчеву потребан фармацеутски техничар.,
060/353-99-10, 061/22750-49. (230069)
ПОТРЕБНА радница у
кафе билијару у Панчеву, Книћанинова 37.
062/227-771. (230427)
ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/82527-25. (230381)
ПОТРЕБНА особа са
знањем италијанске кухиње, у Београду. Тел.
063/203-301. (ф)
ПОТРЕБНА радница за
рад на бензинској пумпи у Панчеву. 351-601.
(230591)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Доћи лично после 16 сати. (230580)
ПОРЕБНА радница у
Пекари. 064/403-51-32,
звати од 9 до 14 сати.
(230570)

ПОТРЕБНИ пекари, кувари и помоћни радници у кухињи, за ресторан „Пилећи дућан”.
013/377-230, 064/64341-22. (230569)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кол центру. Звати
од 10 до 16 сати.
064/645-30-95.
(230528)
ПОТРЕБНЕ раднице на
ендлерици, ибердеку и
равном штепу. 317-429,
062/868-58-09, после 15
сати. (230551)
ПОТРЕБНЕ раднице на
индустријским машинама за шивење.
061/721-54-11.
(230524)
КРЧМА „Шареница”,
тражим озбиљне конобарице. 064/349-93-43.
(2305299

marketing@pancevac-online.rs

КАФИЋУ у центру потребни конобари и конобарице. 064/685-5356. (230540)
ПОТРЕБНИ радници за
рад са стаклом, пожељно искуство. ДОО „Зоки
стакло”, 064/131-72-85,
или доћи лично.
(230604)
ПЕКАР и искусан радник на пећи за хлеб и
сомуне. 064/120-09-42.
(230605)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ и АЛ столарија, ролетне, комарници,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (228648)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60. (229360)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(229115)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13. (229077)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(229697)

ОРЕМ и фрезујем баште, малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(230224)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, замена поломљених
црепова, бетонирање,
кречење. 063/865-80-49.
(229925)
НЕГОВАЛА бих старе,
болесне особе у поподневним часовима.
013/377-321, 063/234857. (229960)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, аутомобила. Наташа,
361-474, 066/361-474,
060/361-47-41. (230265)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци), искусна дипломирана професорка математике. Центар. 343-370.
(230283)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, поправка старе, замена грејача и
остале поправке.
060/521-93-40. (230285)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије,
гипс радови, чисто, квалитетно. 063/864-67-16.
Влада. (230281)
РАДИМО све физичке
послове: рушења, разбијање бетона, ископи,
одношење ствари, кошење траве, обарање стабала. 060/035-47-40.
(230294)
ОБАРАЊЕ стабала, кошење тримером, чишћење тавана, подрума, рушења, итд. 064/122-6978. (230294)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (230310)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(229791)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења, санитарија. 062/382-394.
(230319)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (230348)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице, уградња
ламината, столарије.
062/816-33-84. (220351)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, монтажа капија, ограда, надстрешница, застакљивње
тераса. 062/816-33-84.
(230351)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(2130358)

ТВ и сателитске антене,
монтажа. Дигитализација вашет ТВ. 064/86620-70. (230332)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, сигуран успех. Тел. 352892, 061/656-04-04.
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(230482)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (230487)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (230495)
МАСАЖА, медицинска,
релакс, антицелулит,
медицински и естетски
педикир. Јасмина.
061/308-95-86, 013/351907. (230473)
НЕМАЧКИ, часове дајем основцима. 065/55470-91. (230464)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих пећи. 063/155-8595. (230451)
РАДИМО молерај, глетовање, зидања, сечење
дрва. 064/195-31-80,
063/831-56-86. (230453)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (230454)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила, ТА. 062/271661, 061/132-85-43.
ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (230458)
ЛЕЧЕЊЕ болести зависности, психичких сметњи као и професионална оријентација деце,
психотерапеут Сања.
063/354-262. (230469)

ТРАЖИМ посао, озбиљна жена чистила би
стамбене објекте или
куће. 063/843-25-58.
(230442)
НУДИМ помоћ у кући
старим покретним и полупокретним опсобама.
061/210-85-95. (230431)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (230432)
РУШЕЊЕ објеката, реновирање кућа, станова,
локала, изградња нових
објеката свих намена.
Поправка кровова од
цурења, израда новог
крова, све у грађевини,
договор. 062/179-67-25.
(230413)
СПРЕМАМ куће и станове ако вам треба, позовите. 064/278-71-20.
(230372)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (230355)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис одмах, повољан.
377-930, 064/586-85-39.
(230375)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, вентили, одгушење канализације одмах. 063/269-173.
(230380)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00.
(230387)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(230385)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, гараже, шупе. 061/322-04-94.
(230500)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МЕДИЦИНСКА сестра
са искуством: терапија,
превијања, нега старих и
болесних. 060/067-6105. (230508)
ВРШИМО све врсте физичких послова, утовар,
истовар робе, селидбе,
кошење траве, цепање,
сечење дрва, чишћење
подрума, тавана, шупа,
одвоз шута и старог намештаја. Дејан, 065/44097-00. (230504)
СТУДЕНТ математичког
факултета држи часове
математике. Долазим.
060/052-28-34. (230594)
РЕЛАКС, терапеутска и
парцијална масажа.
064/011-34-25. (230582)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна
и уградња климе, повољно. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (230571)
ЗАМЕНА црепа, поправка крова, чишћење олука. 065/535-24-56.
(230552)
МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, цена договор.
Мајстор Неша. 069/44423-76. (230561)
КРЧЕЊЕ, кошење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (230609)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније у граду. 063/80457-99. (230595)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38.
ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)

ОГЛАСИ

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, 1.300 динара, песак, шљунак.
062/355-154. (229043)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих, нових кровова, фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (229426)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (229033)
СЕЛИДБЕ и превоз друге
робе. Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (229704)
КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/85036-58. (229625)
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (229628)
ИСКОПИ мини багером
на свим теренима.
064/648-24-61. (229999)
ПРЕВОЗ малим кипером
до 20 м³, повољно (пролаз на 2,2 метра).
064/648-24-61. (229999)
ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311514. (230299)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних, електричар, ауто-електричар
разних електроуређаја.
Дејан, 063/800-01-96.
(230327)
ГРАЂЕВИНСКА фирма
СЕЛИДБЕ комбијем и
Славиша Илиевски, извокамионом, Војводина,
ди све врсте грађевинСрбија, са или без радских радова. 062/894ника. Најповољније.
37-18, 064/183-16-36.
Иван. 063/107-78-66.
(230328)
(230371)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одСЕЛИДБЕ робе и ствари гушење купатила и канакомбијем и камионом,
лизације, водоводне
професионално, екипа
адаптације, замена виррадника, све релације по бли, батерија, вентила и
Србији, откуп намешта- санитарија, све за воду,
ја. Иван. 063/107-78-66. 0-24, пензионерима екс(230371)
тра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317УТОВАР и превоз шута,
26-33. (230335)
рушење објеката, најпоСЕЛИДБЕ, превоз робе
вољније у граду.
064/648-24-50. (227659) камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-91СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
85, 063/278-117,
ванградске, радници.
013/365-051.
064/482-65-53. (227653)
(230366)
СЗР „МАКИ”. Паркет:
РОЈАЛ МГ, ролетне, копостављање свих врста
марници, венецијанери,
паркета, хобловање, посве завесе, тенде, хармолирање и лакирање. Дуврата, роло-заштита.
гогодишње искуство.
063/816-20-98, 013/351063/822-94-82, 063/865498. (230465)
45-31. (228341)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке, замена. 013/331657, 064/495-77-59.
(230386)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(230396)
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, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (230371)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(230371)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(230371)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите
се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (230371)
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„ТЕХНОМАРКЕТ” Д. О. О. ПАНЧЕВО

„ТЕХНОМАРКЕТ” Д. О. О. ПАНЧЕВО

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

ЗА СЛЕДЕЋЕ РАДНО МЕСТО

ЗА СЛЕДЕЋЕ РАДНО МЕСТО

1. Заваривач – 1 извршилац
– средња стручна спрема
– варилац са знањем заваривања челика и алуминијума

1. Менаџер производње на површинској заштити
алуминијума
– инжењер или техничар хемије или технологије са
радним искуством
– пожељно знање енглеског језика
Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са фотографијом (величина као за л. к), на email:
ljilja@tehnomarket.com
или се јавити лично на адресу
Скадарска 73, Панчево
Контакт телефон 069/847-90-95, 013/307-700
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са фотографијом на email: ljilja@tehnomarket.com
или се јавити лично на адресу
Скадарска 73, Панчево
Контакт телефон 013/307-700
О нама сазнајте више на на www.tehnomarket.com

Društvo „Blitz-Cinestar” d. o. o. sa sedištem u ulici Miloša
Obrenovića 12, Pančevo.
Raspisuje konkurs za jednog izvršioca za poziciju

ADMINISTRATIVNI REFERENT
U RAČUNOVODSTVU
Ako ste iz Pančeva ili okoline, ako ste dinamični, obrazovani,
ambiciozni, željni da učite i da se usavršavate u zanimljivoj i
prosperitetnoj delatnosti, onda ste Vi osoba za nas.
Opis poslova:
- Unos podataka u poslovne aplikacije (poslovni softver);
- Kontrola, zavođenje i odlaganje dokumenata;
- Izrada i knjiženje dokumentacije iz poslovnih aplikacija
(računi i sl.);
- Priprema dokumenata i podataka za plaćanje;
- Unos podataka iz bioskopske distribucije;
- Komunikacija sa partnerima i usklađivanje podataka;
- Priprema uvozno-izvozne i carinske dokumentacije;
- Slanje pošte, pošiljaka, poslovna korespondencija;
Uslovi:
- viša ili visoka stručna sprema (ekonomski smer, knjigovodstvo)
- poznavanje rada na računarima (Microsoft Office, Outlook)
Prednost imaju kandidati koji imaju sledeća znanja ili veštine:
- poznavanje engleskog jezika
- vozačka dozvola B kategorija
- poželjno je iskustvo u računovodstvenim poslovima
Prijave slati na e-mail adresu: office@blitzgroup.eu
Rok za prijave: 15. novembar 2016. godine.

ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање, Радничка
1-а, Панчево. 063/240591. (230510)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (230502)
МОЛЕРАЈ, глетовање, керамика, гипс, плафони и
зидови, термоизолација.
060/131-81-70, 063/212733. (230574)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребне ствари. 063/73177-67, 064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир. (230590)

ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови,
термоизолација, молерај.
060/131-81-70, 063/212733. (230574)

ПРЕВОЗИМ кипером до
пет тона, повољно, пеСЕЛИДБЕ и превоз робе сак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69камионом и комбијем
94. (230484)
већ од 1.500 динара. 024 сата. Ми смо ту због
РОЛО НАЈ, вам нуди повас. 064/334-85-64,
правку, уградњу, ролет063/811-98-32, Поповић. ни, венецијанера, роло(230516)
комарника, тракастих завеса, хармо-врата, тушкабина, роло-челична заштитна врата,тенда. Ми
ИСПРАВЉАМ алу фелне, смо најквалитетнији, најПанчево, Радничка 1-а.
јефтинији, са највећом
063/240-591. (230510)
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/89421-80. (230533)

ПОПРАВКА беле технике, овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”. 013/301300, 063/771-24-16.
(230566)
РАЗНО

МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу масажу. Позив или СМС,
061/298-96-69. (228751)
ДЕВИЗНИ пензионер, 64,
познанство шланк даме,
до 52 године. 061/16777-46, 063/194-84-26.
(230341)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ нов апартман
на Златибору, центар, ЕГ,
КТВ, паркинг. Тел.
063/759-98-77. (230425)

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

Предузеће
„PAN-LEDI” D.O.O. ПАНЧЕВО

отвара конкурс
за попуну радног места
– дипл. МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР без искуства
Конкурс је отворен до 11. XI 2016.
CV слати на mail: panledioffice@gmail.com

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа
на одређено време од једне године сарадника
у настави за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају следеће услове:
– завршен стоматолошки факултет;
– просечна оцена током претходних студија најмање 8
(осам);
– остали услови за избор у звање утврђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”
бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког факултета.
Са изабраним лицима, закључује се уговор о раду
на период од 12 месеци.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/235-12-92.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије
о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 26. 10. 2016. године, донео је
решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКТА Реконструкција
ФЦЦ постројења ради отклањања уских грла при раду
капацитетом 1400t/dan и 1600t/dan (у летњем периоду), у Блоку 6 у склопу РНП.
Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат може
се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати, у
просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.
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Мама хвала Ти за све!

Бако наша!

После кратке и тешке болести напустила
нас је наша

Твоја љубав, пажња и несебичност пратиле су наше одрастање. Сећање на Тебе је
неизбрисиво

28. октобра 2016. напустио нас је наш драги отац, дека и прадека

ДРАГОЉУБ МАРИНКОВИЋ
МИРЈАНА ДЕСАНЧИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима. Никада
те нећемо заборавити.

Њене: БОБА и ВЕСНА
са својим породицама

Твоји: унуци НИНО, ЖАРКО, ДАРКО,
ALLA и МАРИЈАНА

Твоја деца, унуци, унуке и праунуке

(44/230437)

(45/230434)

(38/236420)

1. новембра 2016. преминуо је наш драги

ЂОКА ТОМИЋ
Био си нам посебан, најбољи, најлепши отац,
таст, деда, наше све. Звао си нас звао, и звао ал
то хоћемо још да телефон опет зазвони, да ти чујем глас. Нека те анђели чувају и пазе а ми ћемо
те волети заувек.
Твоји најмилији: ћерка ЗОРИЦА, зет
АЛЕКСАНДАР, унуци КАТАРИНА,
ВУК и НИКОЛИНА

ЂОКА
ТОМИЋ
Били смо најсрећнија
деца – Ђоко и Јованка.
И сад се питам зашто се
тако завршило.

ЂОКА ТОМИЋ
1953–2016.
Срећа је била живети с тобом, а привилегија
имати те крај себе.

Његова ЈОВАНКА
ВУКМИРОВИЋ

Твоја супруга БЛАГИЦА
(73/230610)

Последњи поздрав

ДРАГОЉУБУ
МАРИНКОВИЋУ
ТЕЧИ

Време пролази, туга
остаје откада ниси с нама.
Драгом Сергији
од супруге МИРЕ
и сестре СТОЈАНКЕ
с породицом
(1/230064)

Последњи поздрав драгом

ДРАГОЉУБУ
МАРИНКОВИЋУ
ТЕЧИ

Удружење пензионера
Рафинерије нафте
Панчево

Био си добар комшија.
Почивај у миру.
Комшије у Моравској 11

(13/2130304)

(35/230401)

(61/230545)

(71/230610)

СЕРГИЈЕ
ЧОРОГАР
1941–2016.

1934–2016.

МИРЈАНА ДЕСАНЧИЋ

30. септембра преминуо
је наш вољени Сергије,
из Сефкерина

ЗОРАН АЛЕКСИЋ

ЂОКА ТОМИЋ

ЂОКА ТОМИЋ
Драги тата, хвала за све што си учинио за нас.
Нека те анђели чувају.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Вечно ћеш остати у нашим срцима и никада те
нећемо заборавити.
Нека те чувају анђели.

Твоји: ВЕРИЦА, ДУЛЕ, ЈЕЦА и ЂОЛЕ

Последњи поздрав од ћерке ОЛГИЦЕ,
зета ДЕЈАНА и унука НИКОЛЕ

(70/230608)

(72/230610)

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

1964–2016.
Заувек ће остати најбољи тата и деда на свету! Неизмерно га воле његова ћерка ЈАДРАНКА и унук ФИЛИП
(16/230320)

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

Последњи поздрав

ДРАГАН
ЋУПИЋ
29. III 1971 – 2. XI 2009.
Прошло је седам тужних година откако ниси с нама.
Твоји најмилији

чика
ПИШТИ
Комшије
у Моравској 13

(67/230581)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(43/230434)

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

Петак, 4. новембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
С великом тугом и поштовањем опраштамо
се од

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да
је 29. октобра 2016. године преминула наша мајка

NEDELЈKA
AL VAZAN

NEDELЈKA AL VAZAN
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NEDELЈKЕ
AL VAZAN

Последњи поздрав
куми Неди од породице
ВЛАЈКОВИЋ

Успомену на њу чуваћемо од заборава.
ВЕРИЦА, ЛИНКА
и ВИНКА

(31/2303849

(17/230337)

дипл. фармацеут
1948–2016.

Последњи поздрав тетка Неди

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
1. новембра 2016, у 87. години преминуо
наш драги

ПОМЕН

Хвала ти за сву љубав коју си нам пружила.

Твоји: син ДИЛШЕР, ћерка САЊА, зет ВЛАДИМИР
и унуци НАЂА, СОФИЈА и НИКОЛА

ЉУБИЦА
ЉУБАНИЋ
БЕБА

(39/230423)

Неостварених жеља и плановима опаком болешћу на пут наших сећања отишао је мој брат

Напустио нас је наш добри друг

од Сањиних
колегиница и колега
из Лабораторије

1942–2016.
Прошло је четрдесет
дана од изненадне смрти наше вољене сестре.
Недостајеш нам.
Твоје сестре и брат

(54/230499)

(69/230602)

ВИКТОР КРАШНА

С тугом у срцу син ЗОРАН, унуци
МАРИЈАНА и ОГЊЕН и снаха БРАНКА
(62/

3
30. новембра напустила нас је наша драга и вољена

БЕЛИ

АЛЕКСАНДАР БУЦУ БЕЛИ
Испраћај за кремацију обавиће се у Београду на Новом гробљу у петак, 4. новембра
2016, у 13.30 сати.
Похрањивање урне биће накнадно у Панчеву, на Новом гробљу.
Од заборава чуваће га његови: НАТАША, УНА,
ПЕТАР, ТАЊА, ЂЕНИ и ЛУМИНИЦА с породицама, родбина, као и предивни пријатељи,
другари и колеге и наравно драге комшије

СВЕТЛАНА, ЖИВОТА,
СЛАВКО, МИЛОШ,
РАША и ЉУБО

СТОЈАНОВ МИРОСЛАВ

(50/230458)

1941–2016.

НАЂА ВАСИЋ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

1935–2016.
Тугују за њом: син ВЛАЈКО, снаха ЦИЦА, унуци
ВЛАДИМИР и ДУШАН, снаха МИОНА
и праунук ВЛАДИМИР

013/301-150

Вољени никад не умиру.
Сестра, зет и сестричина с породицом
(28/230374)

(32/230389)

(21/230345)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. октобра 2016. године, у 67. години преминула наша драга

Драги течо, почивај у миру

Последњи поздрав

МИЛАН СТОЈАНОВ

чика ВИКТОРУ

од МИЛИЈАНЕ ИЛИЋ с породицом
(60/2305439

ЈАСМИНА МИЦКОВСКИ
1950–2016.
Заувек остајеш у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг ЖИВКО, ћерке
АЛЕКСАНДРА и ВИОЛЕТА с породицом

С тугом у срцу обавештавам родбину и пријатеље да је мој драги супруг

Последњи поздрав нашој драгој куми

Породица
ЖИВОЈИНОВИЋ
(66/230576)

Помен драгом супругу,
оцу, ђеду и брату

РАДОМИР КРСМАНОВИЋ
преминуо 1. новембра у осамдесетој години живота.
Сахрана је обављена у четвртак, 3. новембра, у
13 сати, на гробљу Котеж Панчево.
Ожалошћена супруга НАДА

(2/230267)

Последњи поздрав нашој вољеној баки

(56/230526)

Вољеном течи

ЈАСМИНИ МИЦКОВСКОЈ

Последњи поздрав зету
и пријатељу

Хвала Ти за сва наша заједничка дружења. Успомене
остају.
Твоји кумови: СТАМЕНКО, МАРИЈА и РАМОН
(4/230267)

Последњи поздрав драгој снаји

9. XI 2014 – XI 2016.
пуковник у пензији

ЈАСМИНИ МИЦКОВСКОЈ
Хвала ти за велику љубав и доброту коју си нам
пружала. То за живота морамо памтити. Успомена на Тебе бако ће увек постојати у нашим срцима, јер си нас очувала од првих наших корака,
до данас.
Твоји унуци АЛЕКСАНДАР и ИВАНА
(3/230267)

МОМИР
Благоја
КОПРИВИЦА
РАДОМИРУ
КРСМАНОВИЋУ

ЕРЖЕБЕТ НЕМЧЕК, КЛАРА ПАУНОВИЋ, ВЕРА ФОРГО,
АНА И ЈОХАН ЖУЧКО, ВАЛЕРИЈА КНЕЖЕВИЋ,
ЛАЈОШ ФОРГО и КАТАРИНА БУРГ сви са породицама

Твоји: најдража
породица

Хвала ти за све незаборавне дане. Чувамо те у нашим мислима и срцима.
С љубављу
и поштовањем
АНДРИЈАНА
и АЛЕКСАНДАР
с породицама

(5/230276)

(64/230556)

(58/230526)

Тата, сваки дан без Тебе
испуњен је празнином,
тугом и сетом.

ЗОРИЦИ НЕСТОРОВ

РАДОМИРУ
КРСМАНОВИЋУ

Свастика ЈОВАНКА
(57/230516)
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Петак, 4. новембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 5. новембра, у 12 сати, на гробљу Котеж обележићемо
шестомесечни помен нашем вољеном

ГОДИШЊИ ПОМЕН

У недељу, 6. новембра, обележићемо четрдестодневни помен нашем вољеном

БОЈАН МИЛЕНКОВИЋ

МИРКУ МАРИЋУ
10. III 1991 – 12. V 2016.
Тешко је живети рањене душе, видети те, а нигде те не наћи.
Наш си понос и звезда на небу која се никада неће изгасити.
За дух, какав је твој овде је сигурно било тесно,
надамо се да је сада нашао неко боље место.
Заборав не постоји за мајку БОРКУ, оца МИЛОВАНА
и брата МАРКА с породицом
(55/230525)

1986–2015.
1. новембар
Душу нам раздире туга и бол, али смо поносни имавши тебе за сина, брата, унука,
стрица.
Хвала ти вољени, никада те нећемо заборавити.
Твоји најдражи: мајка СНЕЖАНА, деда
ЉУБОМИР и брат АЛЕКСА с породицом

Твоји најмилији: породица АЛЕКСОВ
и породица ИСАКОВИЋ

(59/230537)

(24/2303619

ГОРАНУ АЛЕКСОВУ
1968–2016.

9. новембра навршава се шест тужних месеци откако је с нама само у срцима и мислима наш драги и вољени тата

Три године откад нас је напустила наша драга и никад непрежаљена Даца

МИЛЕ МИЛЕУСНИЋ

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ

Поносни смо на Тебе и Твој частан живот, и захвални за све.

У недељу, 6. новембра
обележћимо четрдесетодневни помен нашем
другу

ГОРАНУ
АЛЕКСОВУ

С љубављу и великим поштовањем чувамо те од заборава.

1968–2016.

Ћерка МИРА и зет ДЕЈАН

Твоји: мајка ВЕРА, брат ЛОРИС и сестра МЕРИ с фамилијом

(47/230439)

(49/230445)

Твоја генерација ’68.
(25/230362)

СЕЋАЊЕ

Већ дуго нису с нама наш вољени родитељи

МАРИНКОВИЋ

ДУШАН ЈЕЛАЧА
2009–2016.
Чувамо те од заборава. Сећања на тебе не бледе.
Твоји најмилији: супруга ЈЕЛКА и синови
МИОДРАГ и ЂОРЂЕ с породицама
(48/230441)

КАТИЦА

ПАВЛЕ

1995–2016.

1983–2016.

Заувек с њима у срцу и мислима ћерке МАРА
и БЕБА с породицама
(26/230373)

2. новембра 2016. године, навршава се четрдесет дана од смрти наше
вољене и пожртвоване

РАДМИЛЕ
ЗЕБИЋ
Никада нећемо заборавити њену, доброту племенитост.
Породице: ЗЕБИЋ,
ЗАЛЕЖАК и ПЕТРОВИЋ

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ
Поводом смрти наше
вољене Радмиле Зебић,
захваљујемо се комшијама, пријатељима, колегама и свима који су
на достојанствен начин
изразили саучешће поводом смрти наше добре и племените Раде.

11. новембра 2016. навршава се година туге и
бола за мојим драгим
супругом

НИКОЛА
БУРАЗОР

Породице ЗЕБИЋ,
ЗАЛЕЖАК
и ПЕТРОВИЋ

Ожалошћена супруга
ДУШАНКА

(37/230404)

(19/230238)

(36/230404)

Сећање на

9. новембра 2016. навршава се година откад нас
је напустила наша вољена супруга, мајка и бака

ВЛАДИМИРА
МАРКОВИЋА

9. новембра 2016. навршава се година откад
ниси с нама

ЗОРИЦА
ГЛАВОНИЋ

2013–2016.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоји: супруга, ћерке,
унук и унука

5. новембра 2016, у 11
сати, на Старом православном гробљу одржаће се једногодишњи помен нашој драгој баки и
мајци.
Ћерка ЉИЉАНА и унук
НЕМАЊА

(51/230463)

(10/230297)

Сећање на родитеље

НИКОЛИ БУРАЗОРУ
Никад те нећемо заборавити.
Твоји: ЗЛАТКО, ВЕСНА, ТИЈАНА, ХАНА, БОЈАН,
НЕМАЊА и АНДРЕА

СТАНА ВЕСЕЛИЋ

(18/230238

СТАНА
ВЕСЕЛИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Породица ВЕСЕЛИЋ
(65/230567)

СЕЋАЊЕ

Не постоје речи у које
сав бол може стати. Не
постоје дани, године
које могу сјећање на тебе избрисати.

СЕЋАЊЕ

ВАНЕВСКИ

С љубављу сестра РАДА
и брат БРАНКО
с породицама
(68/230601)

ПАНЧЕВАЦ

ЗОРАН МУРГИН
СТОЈАН

5. новембра 2016, у 11 сати, даваћемо годишњи помен
нашем драгом

СПАСЕНИЈА

2008–2016.
2003–2016.
С љубављу и поштовањем ДУШАН и ЗОРАНА
(46/230434)

2009–2016.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(53/230497)

телефон:
013/301-150

БОРКО
АТАНАСОВСКИ

ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ

5. XI 2011 – 5. XI 2016.

2010–2016.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица
АТАНАСОВСКИ

С љубављу у срцу и мислима.

(63/230550)

(52/230479)

Најмилији

Петак, 4. новембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 6. новембра 2016. године, у 11 сати, на Католичком гробљу у Панчеву даваћемо четворогодишњи помен нашем драгом супругу, оцу и деди
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9. новембра 2016. навршава се осам година пуних туге и бола откад није с нама моја кћерка јединица

САЊА ПАЈЕВИЋ

СТИПАНУ БАРАШЕВИЋУ СТЕВИ

8. новембра 2016. навршава се пола године откако није с нама наш драги и вољени

13. XI 1979 – 9. XI 2008.

С љубављу твоји: супруга КАЈА, син ДЕЈАН, ћерка САЊА
и унуци ЛУКА и УНА

Кћери, мајка ти је уморна од црног живота, туге, бола и патње. Зар је могуће да
мајка живи без свог детета. Твоја мајка
мртва хода са једином жељом да што пре
будемо заједно.

(22/230350)

Воли те твоја неутешна мајка ЉИЉА
(29/230379)

8. новембра даваћемо четрдесетодневни помен
нашем вољеном

8. новембра навршава
се четрдесет дана од
смрти нашег драгог брата и девера

МИЛЕНКО МИЛИЋЕВИЋ

Три године је прошло

1937–2016.
Обожавала га је родбина и многобројни
пријатељи.
Чувамо успомену на његову доброту, љубав и посвећеност породици.

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ

БРАНКУ ЈОВАНОВИЋУ

У жалости његови најмилији

8. XI 1943 – 9. XI 2013.

1954–2016.
Време не може да залечи ране које су остале твојим одласком. Бићеш заувек с нама, јер вољени
никад не умиру.
Твоји најмилији: супруга ВЕРИЦА
и син СТЕФАН
(11/230302)

БРАНКА
ЈОВАНОВИЋА
1954–2016.
Време пролази, али туга
за тобом никада.
Брат ДРАГАН и снаја
ОЛГИЦА

(7/230292)

Утехе нема, заборав не постоји, заувек у срцима
најмилијих
Супруг СЕКУЛА, син ПРЕДРАГ, снаја
МАРИЈАНА, унука ИСКРА и унук ОГЊЕН

Сећање на нашег тајку

(30/230384)

(12/230303)

СЕЋАЊЕ
4. новембра 2016. навршава се пет година откако ниси с нама

ЂОШЕВСКИ

ЖЕЉКА ВУЛЕТИЋА
4. XI 2002 – 4. XI 2016.
Вољени никад не умиру, док живе они који их
воле!

СТЕВАН

НАДА

ЉУБИЦА

9. IV 1981 – 2016. 6. V 2015 –2016. 7. XI 2015 – 2016.
Време пролази, али не и сећање на вас.

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВ БАНЕ

(8/230293)

3. XI 1991 – 3. XI 2016.
Заувек у нашим срцима.

Ваши најмилији

Твоји најмилији

(34/230399

(27/230374)

Прошла је година дана откад нас је заувек напустио наш драги

Твоје ћерке САНЕЛА и ДАНИЈЕЛА
и супруга АНА

ЉУБОМИР
МАТИЈАШЕВИЋ
2011–2016.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Девет година без тебе

МИЛАДИН
ЦИГЛЕР

Супруга ИВАНКА и син
ЈОВАН с породицом
(9/230295)

СЕЋАЊЕ

ОСТОЈА РАДУЛОВИЋ

ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ

СЕЋАЊЕ
7. XI 2001 – 7. XI 2016.

ЦВЕТАН
СТАНОЈКОВИЋ

Супруга САВА с децом

У суботу, 5. новембра
навршава се четрдесет
дана откако није с нама
наш супруг, таст и дека
Миладин.
Његова породица

(6/230288)

(33/230394)

Заборав не постоји...

1956–2007.

Увек ће живети у нашим сећањима.

Остале су љубав, туга и успомене.

СЕЋАЊЕ

НЕНАД, МИКИЦА и ЉИЉА

Твоја породица

(42/230433)

(20/230342)

8. новембра навршавају се две године од смрти нашег вољеног

СРЕТЕН ХРЊЕЗ
8. XI 1991 – 8. XI 2016.

Ожалошћени: мајка
КОВИЉКА и сестра
ЈЕЛИЦА с породицом
(23/230360)

ДОБРИЛА ЈОВАНОВ

ЈОВАН ВУКОВИЋ

рођ. Грубетић
7. XI 2015 – 7. XI 2016.
Тужна је била година без тебе, недостајеш нам.
Ћерка ВЕРА с породицом

15. V 2016 – 15. XI 2016.
Прошло је тужних шест месеци без тебе, недостајеш
нам.
Твој син БОШКО с породицом

(40/ 230424)

(41/2130424)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ДРАГАН
МИХАЈЛОВИЋ
Време ће пролазити, а
туга и сећање на тебе
никада.
Твоји најмилији
(15/2130317)

БОГДАНА
ГОРЊИКА
С поштовањем и љубављу живи у сећањима
својих: супруге
РАДОВАНКЕ, ћерке
СЛАЂАНЕ, и унука
ТИЈАНЕ, НИКОЛЕ,
ОГЊЕНА и МИРОСЛАВА
(14/2303089
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Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . 318-958
Комунална полиција . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

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

Добили ћерку
27. септембра: Теодору – Ђурђевка Манасијевић и Тибор Дудаш; 30. септембра: Инес – Светлана и Марио Пилер, Матеу – Биљана и Борко Стајковић, Исидору – Снежана и Золтан Сикора; 6. октобра: Ану – Ана
и Саша Радујко; 7. октобра: Лику – Ивана Петровић и Бранислав Чикић; 9. октобра: Валентину – Зорица
Ратковић Бошковић и Вук Бошковић, Искру – Биљана Јањић Станисављев и Игор Станисављев; 10. октобра: Софију – Катарина и Никола Врачар, Миу – Валентина и Владимир Божић; 11. октобра: Клаудију –
Ангелина и Ференц Балог, Софију – Маријана и Иван Миловановић; 12. октобра: Даницу – Снежана и Жељко Савановић, Уну – Наташа и Милош Јанус, Софију – Марија и Милан Дука; 13. октобра: Дуњу – Мирјана
и Игор Спасић; 14. октобра: Монику – Весна и Јан Лаврош; 15. октобра: Мишелу – Александра Јованов; 17.
октобра: Лену – Марјана и Зоран Булован, Анастасију – Мирјана Банов; 18. октобра: Александру – Анита
Неда и Жива Мартинов, Ану – Весна и Предраг Славковић; 20. октобра: Софију – Слађана и Желимир Јовановић, Елену – Марина и Горан Костић; 22. октобра: Ану – Вираг и Ненад Милошев, Мињу – Јелена и Срђан Милановић, Неду – Стана и Мирослав Милорадов; 23. октобра: Милицу – Марија и Срђан Станковски,
Валентину – Ивана и Дамир Мошеринац; 24. октобра: Петру – Милица и Владимир Антић.

Добили сина
1. октобра: Ненада – Маријела и Сава Јованов, Луку – Јована Рошу и Драган Максимовић; 4. октобра: Драгана – Марија Станковић и Стеван Јовић; 6. октобра: Стефана – Марина и Цвијо Бубњевић; 7. октобра: Луку – Драгана и Александар Царевић; Вукашина – Бисерка и Слободан Кривошић; 8. октобра: Марка – Жељана и Иван Милосављев; 9. октобра: Петра – Невенка Ћирић Блажић и Владимир Блажић, Александра –
Маја Јанков и Душко Момиров; 10. октобра: Ђорђа – Тања и Радомир Крстић, Вукашина – Јелена Станивуковић Живковић и Дејан Живковић, Новицу – Наталија Валентинова и Стеван Асанов; 11. октобра: Младена – Маја Стајић Јаковљевић и Дејан Јаковљевић, Матеју – Маја Гвоздановски и Марко Ђорђијевски, Михајла – Ана Михајловић Мајсторовић и Никола Мајсторовић, Уроша – Миљана Чалић и Зоран Нејић, Петра
– Александра Миладиновић и Милан Ђорђевић; 12. октобра: Луку – Сандра и Виктор Ковачевић, Мартина
– Зузана и Јан Филчик, Андрију – Александра и Дориан Малица, Немању – Горана и Миодраг Божић; 13.
октобра: Марка – Наташа Јовановић и Давид Ника, Павла – Тијана и Жика Ђурин, Алексеја – Валентина и
Властимир Шипицки; 14. октобра: Вукашина – Виолета Алексовски и Мирослав Алексић, Стефана – Марија и Коста Радак; 16. октобра: Луку – Јелена и Горан Илић; 19. октобра: Петру – Тамара и Здравко Обрадовић, Алексу – Марија и Стеван Богојевић; 20. октобра: Лазара – Ивана и Марјан Арсовски, Андреја – Лидија Борбанди Варга и Емил Борбанди, Луку – Драгана и Милош Шарић, Дејана – Николина и Стеван Шурбатовић; 21. октобра: Матију – Данијела и Бојан Недић, Андрију – Јелена и Марко Рајковић, Александра –
Милица и Небојша Пејаковић; 22. октобра: Михајла – Мирјана Бисак и Стеван Николић.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

(23. 9 – 22. 10)
Пред вама је један леп и успешан период. Својим радом успећете да се наметнете и покажете
колико вредите, па вам следи награда и сигуран пословни успех.
Пред вама је велико љубавно искушење. Блага прехлада.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Добар период је пред вама, под
условом да промените ставове и
однос према људима с којима
радите. Не будите снисходљиви.
Желите све или ништа у љубави
– на ту карту играте, али пазите:
не мешате увек ви карте. Главобоље.

Имате шансу да дођете до брзог
и великог новца. Могуће је да
ћете купити или продати неку некретнину. Будите опрезни при
потписивању докумената. Изгледи за нови посао су извесни. Мучи вас лумбални део кичме.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све вам је споро и чини вам се
да се ништа не догађа, али то је
само привид. Време ради за вас.
Позив од особе на положају може вам променити живот из корена, и то набоље. Чувајте зглобове и стишајте љубомору.

Ствари ће се на послу одвијати
и изнад ваших очекивања. Постигли сте висок степен равнотеже, самодисциплине и практичности, па је успех загарантован.
Не улазите у тајне везе. Мањи
проблеми са зглобовима.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Не може се све на брзину. Повећана напетост и страхови вас блокирају. Буран период на послу, у
комуникацији с партнером и блиским сарадницима. Не упуштајте
се у расправе, јер то неће изаћи
на добро. Преконтролишите вид.

УМРЛИ
13. октобра: Владимир Ђурић (1936), Раденко Симић (1942), Наталија Шалипур (1960); 14. октобра: Адам
Цицка (1959), Станко Живков (1949), Љубинка Николић (1975), Милка Петровић (1935), Јулка Милованов
(1934); 15. октобра: Александар Стаматов (1953), Ранка Ђурђевић (1951), Златинка Трифуновић (1924); 16.
октобра: Марија Радошевић (1956), Драгомир Вулин (1937), Јован Жура (1947), Стојанче Трајановски (1950),
Владимир Ристић (1983); 17. октобра: Бранка Мицковић (1949), Сима Рошу (1933), Данилка Гвозденовић
(1940), Розалија Ђема (1938), Бисерка Новаков (1937); 18. октобра: Јелица Николић (19151); 19. октобра:
Душан Бекић (1949), Ђура Банђур (1930), Станица Цаковић (1932), Даница Жалац (1938); 20. октобра: Никола Вукадиновић (1936), Александра Беба (1925), Милош Ракић (1938); 21. октобра: Перо Силић (1942),
Емилија Ђурађевић (1931), Бранислав Лукић (1960), Никола Новаков (1965), Спосоје Јеремић (1931), Јулка
Стојановић (1940), Жика Маћеј (1930), Никола Ђуришић (1965); 22. октобра: Кева Николић (1941), Вида Дачин (1942), Ержебет Алексић (1943), Ержебет Нађ (1938); 23. октобра: Миленка Солдовић (1938), Мане Ђерић (1936), Александар Стошић (1941); 24. октобра: Милинка Фехер (1947), Милан Ковачевић (1938), Милица Веселиновић (1931); 25. октобра: Душан Гичков (1934), Зорица Несторов (1950), Богољуб Јосић (1939),
Лозана Јовић (1933), Чедомир Милимарков (1963), Марија Стојадинов (1942), Смиљана Лакић (1946); 26. октобра: Јован Челебићанин (1957), Олга Станојев (1932); 27. октобра: Милоје Радосављевић (1944).

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Труд који сте уложили ће се исплатити. Пред вама су велики послови и солидан прилив новца.
Мањи проблеми са стопалима
могу повремено донети нервозу и
слабију концентрацију, па су могуће грешке. Љубавни живот вам
је као лавиринт.

ВЕНЧАНИ
15. октобра: Милица Синђић и Никола Јовић, Соња Недељковић и Зоран Албијанић, Зорана Репак и Бојан
Милосављевић, Дејана Обренов и Јован Календерац, Горана Оташ и Милош Цвејин, Миња Миладиновић и
Зоран Орешковић, Миона Ћирић и Мирослав Смиљанић; 16. октобра: Дијана Пешић и Мане Орловић, Наташа Ковачевић и Драган Јовановић; 22. октобра: Маријана Русо и Душан Ивановић, Милица Јованов и
Милош Вујовић, Тијана Лаловић и Никола Ђурић; 23. октобра: Далиборка Митровић и Мирослав Тасић,
Марина Лазић и Љатифис Константинос, Весна Анђеловић и Јован Халасов; 27. октобра: Драгана Картали и Дејан Клапка, Божана Лацмановић и Слађан Думић.

Ован

Пословне прилике се нижу једна за другом, а на вама је да мудро одаберете. Невоље финансијске природе су иза вас, па
спремно улазите у нове подухвате. Сумњичави сте без разлога.
Верујте више партнеру. Болови у
рукама.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Коначно сте на добром путу да

Период нових могућности за

решите нагомилане заостале
проблеме. Финансије ће се поправити, али штедите када највише имате. Ваша страсна природа
донеће вам и доста авантура.
Проверите притисак.

зараду. Дуго се ломите да ли да
направите пословни заокрет. Сада је право време за то. Љубав
је оно што вас одржава, па слободно покажите партнеру колико
га волите. Проблеми с коленима.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Ваши циљеви су веома високи,
захтеви још виши, а финансије
танке. Потражите додатни посао
да не бисте упали у дугове. Без
обзира на то да ли сте у браку
или сте слободни, љубавни живот
вам је врло турбулентан. Могући
проблеми са желуцем.

Концентрисани сте на посао.
Новац долази и одлази, али ће
га бити. Направите напокон тај
велики искорак и од губитника
постаните добитник. Нисте претерано емотивни, али мало нежности није наодмет. Пазите се
падова.

Припрема: Момир Пауновић
ПАНЧЕВАЧКА Источњачка
МУЗИЧАРКА мандолина

Радња за
шивење
кравата

Први
вокал

Поново
риљати

Град у
Норвешкој

Возови
(стр.)

Саставни
везник

Угинути
услед
тешког
стања

Предлог уз
шести
падеж
Наш
кошаркаш
(Василије)

Област у
Немачкој
Искусан
борац у рату

Стоти део
хектара

Лопов,
мангуп

Неодређено
који

Корално
острво

Град у
Чешкој

Пружити
Притока
Дунава код
Улма

4

3
4

Заручници

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. манастир код Крушевца, 2. посустајање, замарање, 3. покретне преграде у просторијама, 4.
војници који су задобили ране у рату.

Стари град
у Хрватској
Име глумца
Марфија
Женски
певачки
глас
Ознака за
ампер
Основни
суд (скр.)

Сремски
део Новог
Сада
Стара мера
за дужину
Ознака за
литар

Платити
унапред

Делови
седмице

3

2

Симбол
молибдена
Место у
Срему

МУЗИЧАРКА СА
СЛИКЕ

Дебела игла
за бушење
коже

2

Мађарски
композитор
(Франц)

АНАГРАМ
МОДЕРАН СИСТЕМ ВЕЗЕ (З = Ф)

ТО НAM „AЛO” БЕЗ ЛИНИЈЕ
РЕШЕЊА – Анаграм: мобилна телефонија. Слоговни квадрат: Наупара, умарање, паравани, рањеници. Скандинавка:
скапати, с, ар, Рур, мо, завереник, вереници, дати, Окић, Ана
Братељевић, Петроварадин, а, аконтирати, цол, шило, дани,
Лист. Анаграм: мобилна телефонија.

СВИРА
ХАРФУ И
КЛАВИР

1
1

Учесник у
завери

Наш писац
(Филип)

СЛОГОВНИ КВАДРАТ

Наша
глумица
(Ружица)
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pancevac@pancevac-online.rs

„ДАНИ ПОВРТАРА – ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”, ЈЕДАНАЕСТИ ПУТ

КУПУСА ИМА, „САМО” ГА ТРЕБА ПРОДАТИ
Једанаеста глогоњска „купусијада” привукла је можда и највећи број произвођача у последњих неколико година.
Нажалост, то се баш и не може рећи за купце, којих је било
тек у траговима. Разлоге за то
треба тражити у недовољно видљивој реклами и вероватно још
више у не толико примамљивој
цени главног артикла – купуса –
од петнаест динара по килограму (на Зеленој пијаци, рецимо,
тренутно је око 20 динара).
Тако, на пример, да би неко
из Панчева кренуо пут Глогоња (што је тамо и назад педесетак километара), тешко да
би, с том разликом у цени, покрпио и трошкове превоза.
Овогодишња „Глогоњска јесен” одржана је у недељу, 30.
октобра, у организацији локалног удружења повртара.
Леп дан и вашарска атмосфера привукли су бројне госте,
махом мештане, на сеоску пијацу, коју је, поред приколица
с поврћем, „обојило” и шаренило штандова с разноликим
ђаконијама, понајвише од купуса, украшених рукама жена
из десетак удружења.
Недалеко одатле, испред
Цркве Светог Петра и Павла,
окупио се силан свет, како би
дочекао званичан почетак догађаја и културно-уметничког
програма. Пред никад мање
званица (били су заузети дочеком председника Србије и Македоније), част да свечано
отвори једанаесто издање манифестације „Дани повртара –
глогоњска јесен” припала је
директору Дома културе –
Славку Јовановском. Након
тога су се ређале кореографије
неколико ансамбала фолклорне секције поменуте установе,

С друге стране, Милован Рајковски сматра да је манифестација сасвим солидна и види
је као прилику за промоцију,
али се слаже да је купаца мало
због лошије рекламе, док рад
удружења већ четири-пет година стагнира, тако би требало
освежити управу. Ову сезону
оцењује као специфичну због
временских (не)прилика, јер
купус има солидан изглед, али
не баш добар квалитет и притом сазрева неуравнотежено.

углавном деце основношколског узраста, што је привукло
њихову родбину, па је због велике гужве у недостатку адекватне бине било тешко видети разигране малишане.
Како унапредити манифестацију?
За то време текла је продаја
купуса и другог поврћа, а виђење актуелне сезоне и саме

манифестације изнело је неколико произвођача, то јест
оних којима је овај догађај
примарно намењен.
Један од јачих глогоњских
повртара Драган Лазаревић
признаје да је имао већа очекивања од „Дана повртара”,
али сматра да је дошло до „замора материјала” у локалном
удружењу, у чијем је председништву, те оно није у стању да
даље развија манифестацију
како би она прерасла локалне
оквире.
– Све ово замишљено је као
дан када славимо крај сезоне,
у чему удео треба да има цело
село, али нажалост није тако.
Организација пада на неколико људи, а притом добијамо
све мање буџетског новца.
Што се продаје тиче, пазарило
је мало купаца са стране, свега
стотинак. Некад, када је било
рекламе и на РТС-у, било их је

неупоредиво више – наводи
Лазаревић.
Он додаје да је производња
ове године мало захтевнија и
скупља, јер је било више болести и заштите, али и да је пласман највећи проблем. Нема
системског решења, ради се
стихијски, па се углавном роба
даје накупцима, који су склони уценама.
– Потребна је стратегија
министра пољопривреде, а
они се, што је симптоматично, најчешће мењају. То је нужно како би се роба извезла у
Европску унију, чија нам крута правила представљају велику баријеру, јер је неопходна
озбиљна понуда у смислу и
квалитета и количине. Својевремено смо почели да пласирамо купус у Русију, али су
појединци с малим количинама од неколико стотина килограма покушали да подвале
чак и труле главице, што је
убрзо откривено и упропастило нам је посао. Ја бих, рецимо, могао да обезбедим око
150 тона. Међутим, то је још
увек ситно за озбиљнија тржишта, па је једино решење
удруживање у нешто слично
некадашњим задругама. Друго, заустављена је контролисана производња, која је подразумевала вођење књиге и била
пут ка цертификацији производа по „глобал гапу” – истиче
овај произвођач.

ОДРЖАН ТРИНАЕСТИ ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ У ЈАБУЦИ

Четири представе за много смеха малишана
Тринаести Дечји позоришни
фестивал одржан је протеклог
викенда у организацији Дома
културе „Кочо Рацин” и Позориштанца „Мали принц”, када
су у два дана одигране по две
представе, а за све то време
одлично попуњена велика сала јабучке установе орила се
од дечјег смеха.
Првог дана, у суботу, 29.
октобра, најпре је београдски
„Максимус арт” извео комад
„Спаса досада”. Реч је о двоје
глумаца на сцени који се труде да, уз песму и игру, што
присније комуницирају с публиком. Након тога су чланови По зо ри штан ца „Ма ли
принц” показали малишанима „Ко се шета око света”.
Комад је режирала Драгана
Вујасиновић, а Тоде Николетић је написао сценарио у којем је представљено неколико земаља – Русија, Шпанија,
Јапан... Протагонисти су били очарани тамошњим култура ма, али су на по слет ку,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ипак, установили да је код
куће најлепше.
Сутрадан, у недељу, 30. окто бра, вој ло вач ки „Ђе тван”
приредио је представу под
називом „Пепино”, у режији
Катарине Калмар и Алисе
Оравец, која је урађена као
мјузикл и у њој, поред глуме,
има песме и плеса, а дечаци
чак и репују. Пепино је асоцијација на Пинокија, а заплет се
догађа када деца, која се с њим
играју, пожеле да га оживе. То
се и догађа уз помоћ виле, али

да му срце не би остало дрвено, Пепино мора да уради нешто добро. Међутим, као и
увек у животу, појављују се зли
дечаци и увлаче га у проблеме,
из којих га спасавају другари.
Главну улогу тумачи Јана
Берацка, ученица седмог разреда; Филип Бисак је био лош
момак, који је заједно с партнером покушавао да пљачка
децу, а Пепинове другарице
играле су Михаела Спишек,
Ања Криштофик, Елена Гајан
и Дарија Берацка.

Тринаести дечји позоришни
фестивал затворили су чланови
јабучког дечјег театра направивши „Прву журку”. За представу
је заслужан проверени тандем
Николетић–Вујасиновић, а извела ју је старија група Позориштанца „Мали принц”. У жижи
радње су односи, интересовања
и проблеми заљубљених тинејџера, што су јабучки основци и
средњошколци приказали кроз
глуму, игру и песму.
Занимљиво је да је много
мушких улога поверено девојчицама. На пример, Анђела
Дрча била је несташни Ћира,
који је на све начине желео да
заведе девојку, па је чак и
учио да се љуби уз помоћ једног стабла. Маја Ћајић глумила је Вилотија Фацу, док је дечака играла Ања Мутић, већ
четири године активна на сцени, а отада је имала улоге од
дворске луде до принцезе.
Програм су водили већ искусни домаћи глумци Виктор
Величковић и Ивана Ивановски, а као и увек весела публика није се либила да покаже
емоције. Један малишан је
чак искрено замолио учеснике
да „престану са свађом и да се
што пре помире”.

Главица од преко
пет килограма
Александар Спасић каже да је
популарну глогоњску зељасту
биљку посејао на једном хектару и да је род добар. Радио је

И управо је купус који је поменути Горан Спасић произвео заједно са супругом Весном проглашен за најбољи, а
тежио је 5.330 грама и имао
обим од 89 центиметара. Баш
толика била је и кружна линија друге и треће главице по величини, а онај који је одгајио
Столе Крстевски тежио је
4.950 грама, док је купус Велибора Петковског имао 4.640
грама.
Награде су додељене на дружењу уз закуску, којим је, као
и досад, окончана још једна
„Глогоњска јесен”. Том приликом су проглашене и најбоље
пите с купусом – прва три места заузели су „Новосељанке/Boboacele”, старчевачки

све као и обично, а помагала
му је бројна породица. Његов
млађи презимењак Горан производи паприку и слично поврће у три пластеника, док је
купус убрао с тек десетак ари.
Робу продаје углавном на Зеленој пијаци, није члан удружења, премда ће ускоро бити,
али је упознат са ситуацијом,
па се слаже да би требало мало унапредити рад.

„Неолит” и „Панчевке”, а брестовачке „Сосе” су имале најлепши штанд.
И на крају, општи је закључак да „купусијада” има перспективу, али стоји и то да су
времена тешка, па самим тим
није нимало једноставно привући већи број људи.
Ипак, вреди покушавати,
јер глогоњски купус то свакако
заслужује...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Добрица
Млади лабрадор пронађен је у Улици Жарка Зрењанина пре неколико
дана и привремено је збринут у
градском прихватилишту.
Само име говори о карактеру овог
прелепог псића, будући да је заиста
доброћудан и разигран.
Добрица је сада спреман за новог
власника, а заинтересовани га могу
посетити на адреси Власинска 1
(контакт-телефон је 352-148).

Малишани
Два штенета из
једне од фабрика у јужној зони
траже нове домове пошто не
могу да остану
у кругу фирме,
где због присуства неколико
паса нису безбедни.
Малишани ће бити нижег раста, а судећи по ономе каква
је њихова мајка, биће добри чувари.
За њих је обезбеђена бесплатна стерилизација када за то
буде дошло време, а они којима се ови лепотани допадну,
могу се јавити на телефон 063/737-63-98.

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

„ЛАВИЦЕ” ДОЧЕКУЈУ ЗРЕЊАНИНКЕ
Борац с Јагодинцима
Победа Одбојке 013

ЛИГА ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” СИЛНА НА СТАРТУ
Стрељачка дружина „Панчево
1813” била је прошлог викенда, по традицији, организатор првог кола Лиге Војводине за млађе категорије. Учествовало је преко 170 такмичара из 17 клубова, а према
очекивањима, домаћа екипа је
са 23 стрелца била и најбројнија.
Тим панчевачких кадеткиња у саставу Марија Алексић,
Ивана Виславски и Анастасија Грујоски освојио је прво
место с 1.106 кругова у гађању из стандардне ваздушне
пушке, а са истим резултатом
и у истом саставу наше суграђанке су заузеле прво место и
у конкуренцији млађих јуниорки. Екипа млађих јуниора
је четврта, а гађали су: Давид
Даутовић, Сергеј Вукасовић,

Александар Павловић и Никола Адвигов.
У појединачном надметању
Марија Алексић је била трећа
кадеткиња и пета млађа јуниорка, док је Ивана Виславски
заузела четврто место, а Анастасија Грујоски девето.
Ђорђе Јовчевић је с 533
круга био најуспешнији у гађању из стандардног ваздушног пиштоља, а заједно са
Игором Стајчићем и Ђорђем
Михајловићем заузео је треће
место у екипном надметању.
Екипа млађих јуниорки из
нашега града освојила је друго место, а чинили су је Дамјана Стојановић, Ема Пузић
и Бојана Николић. Пионирке
су биле треће, а екипу су чиниле Марија Алексић и Мина
и Јована Михајловић.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

Одбојкашице Динама су у трећем колу Суперлиге, одиграном прошлог викенда, претрпеле први пораз у новој сезони. Девојке које предводи тренер Александар Владисављев
гостовале су у Старој Пазови,
где су одмериле снагу с Јединством, лидером на табели и
главним кандидатом за освајање шампионске титуле. Популарне панчевачке „лавице” су
на тај мегдан отишле осокољене после две узастопне победе,
од којих је једна била и над
Црвеном звездом... Ипак, изненађење је овог пута изостало: Јединство–Динамо 3:0, по
сетовима 25:18, 25:14 и 25:19.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о односу
снага на паркету дворане у
Старој Пазови. Предвођене
Иваном Мрдак и Саром Сакраџијом, домаће одбојкашице су оправдале улогу фаворита и искористиле све грешке
тима из нашега града, па су
без великих проблема стигле
до тријумфа и нова три бода.
После ове рунде у елитном
каравану српске одбојке „лавице” заузимају пето место на табели, са пет бодова, а идућег
викенда на свом терену дочекују МД Зрењанин, који до сада није освојио ниједан бод, па
се налази на зачељу табеле.
Ипак, то никако не значи да је
пред Динамом лак меч. Јелена
Лазић, Нина Коцић и остале

„лавице” морају играти максимално ангажовано и озбиљно
уколико желе да освоје нове
бодове. Уз подршку с трибине
панчевачке Хале спортова лакше ће остварити своје планове.
Први пут у новој сезони поражени су и одбојкаши Борца.
Они су у трећем колу Прве лиге гостовали у Ваљеву, где их
је домаћи ВА-014 савладао с
3:2, по сетовима 25:27, 25:17,
21:25, 25:22 и 16:14.
Иако су два пута водили,
Старчевци нису имали довољно концентрације да освоје
бар већи део „плена” у овом

сусрету. А свакако су имали
прилике за то. Овако, претрпели су први пораз, али су и
освојили један бод, који може
да им буде и опомена и подстрек пред наредна искушења.
У следећем колу момци које
предводе тренери Душан Јовић и Богдан Сретеновић дочекују Јагодину.
У трећем колу Друге лиге
група „Север” за жене Одбојка
013 је на свом терену савладала Футог-вест с 3:1, по сетовима: 18:25, 25:19, 25:11 и 28:26.
– Сјајна атмосфера у хали,
важна победа за нас. Поносан

сам на девојке, а овај меч смо
добили захваљујући Бојани
Живаљевић и Александри Крстић. То су наше кадеткиње, које нису играле против Футога,
али су изгарале на тренингу
пред утакмицу, када су замениле неке девојке које су изостале
због факултетских обавеза и болести. Пресрећан сам, јер су оне
најзаслужније за освајање нових трију бодова – рекао је тренер Одбојке 013 Иван Крговић.
Панчевке су тако оствариле
другу узастопну победу, а идућег викенда им предстоји
утакмица у Сомбору.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ФУДБАЛСКИ ДАНИ ТЕКУ...
Железничар поражен
у Новим Бановцима
Динамо 1945
декласирао Слогу

У Беочину је прошлог викенда одржано Првенство Војводине у џуду за полетарце.
Надметало се 200 малишана,
а мали панчевачки борци су
и овог пута били веома успешни.
Екипа Динама је зарадила
девет трофеја, а оне највредније освојили су Ђорђе Јакимовски и Милица Секуловић.
Сребром су се окитили Немања

Јурица и Матеја Зубовић, а
бронзе су заслужили: Матеја
и Марија Стојановски, Никола Мирковић, Алекса Ђуровић и Тијана Стојанов.
Одлични су били и такмичари ЏК-а Панчево. Сребрну
медаљу је освојио Александар Лупулов, а бронзама су се
окитили: Михајло Вуковић,
Лазар Ваневски, Нина Албијанић и Немања Нишић.

ТУРНИР У БЕОГРАДУ

У недељу, 30. октобра, у Београду је одржан међународни
турнир под називом „Светислав
Ивановић Ес”, на којем је учествовало 350 такмичара из 40
клубова из Румуније, Републике Српске, Мађарске и Србије.
ЏК Динамо се представио
са једанаест малих бораца, међу којима је најуспешнији био
Немања Јурица, који је освојио пехар намењен најбољем

полетарцу. Поред њега, златне медаље су заслужили и
Милица Секуловић, Алекса
Ђуровић и Владимир Богдановски. Сребром су се окитили Милена Секуловић и Огњен Ђуришић, а бронзе су
зарадили Филип Француз и
Урош Ћућа.
Победник овог турнира у
својој категорији била је и Милица Нишић из ЏК-а Панчево.

Утакмицама дванаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Српској лиги група „Војводина”. Панчевачки Железничар је на програму имао ново
тешко гостовање, у Новим Бановцима, где је поделио на
мегдан са Омладинцем, другопласираним тимом на табели и кандидатом за пласман у
виши ранг.
Иако је домаћин важио за
апсолутног фаворита, панчевачка „дизелка” је успевала у
првом полувремену да одржи
равнотежу на терену. У наставку сусрета домаћин је појачао ритам па је успео да
стигне до сва три бода: Омладинац–Железничар 2:0 (0:0).
Панчевци су овај сусрет одиграли у саставу: Катанић,
Трипковић, Текијашки, Спасковски, Илић, Јовановић,
Стајчић, Симоновић, Руњајић,
Ковачевић и Новаков, а прилику су добили и Савков и
Дробњак.
После изједначеног првог
дела, који је окончан без голова, друго полувреме је донело
мало измењену слику на терену. Омладинац је заиграо
агресивније, али није био бољи, већ срећнији такмац. У 57.

минуту домаћин је повео. После једног шута с дистанце
лопта је закачила некога у одбрани Железничара и завршила иза леђа голмана Катанића.
Коначан резултат од 2:0 Омладинац је поставио у надокнади
времена, у 92. минуту.

велико искушење. На СЦ
„Младост” долази Бачка из
Суботице, четвртопласирани
тим на табели.
Фудбалери Динама 1945 су
под вођством тренера Бранка
Ђокића наставили победнички низ у Војвођанској лиги

у десетом минуту, када је Бранислав Тошић погодио мрежу
ривала, да би потом Немања
Николић, за свега два минута, решио све дилеме. Прецизан је био у 20. и 22. минуту.
Вања Вуковић је до краја првог полувремена такође два

После ове рунде шампионата Железничар заузима десето
место на табели, са једанаест
бодова и скором од две победе, пет нерешених резултата и
четири пораза. У наредном
колу пред „дизелком” је ново,

група „Исток”. Они су прошлог викенда на Градском
стадиону у Панчеву савладали
Слогу из Пландишта са 6:1 и
тако наставили трку за првопласираном Козаром, која им
и даље „бежи” само један бод.
Тренер Ђокић је поверење
за овај меч поклонио екипи
коју су чинили: Томић, Каранфиловски, Дашић, Недучић,
Савић, Стојановски, Ахчин,
Скокна, Николић, Вуковић и
Тошић, а шансу је добио и Арбутина.
Од самог почетка утакмице
било је јасно да ће бодови остати у Панчеву, јер су домаћи
фудбалери дошли у вођство већ

пута савладао голмана Слоге,
али се на одмор отишло с резултатом 5:1 за Динамо 1945,
јер су гости успели да мало
ублаже катастрофу.
Друго полувреме је донело
нешто слабији темпо, али је
око 200 гледалаца на Градском стадиону у Панчеву видело још један погодак. Бранислав Тошић је други пут
послао лопту на право место
и тако поставио коначан резултат.
У тринаестом колу Војвођанске лиге „Исток”, наредног
викенда, Динамо 1945 ће гостовати у Банатском Карађорђеву.

ТРО ФЕЈ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
ФК Динамо1945, у сарадњи с Градском управом, 6. новембра приредиће фудбалски турнир за дечаке рођене 2006.
године и млађе, под називом „Трофеј града Панчева”.
Поред малишана из Динама 1945, надметаће се и њихови вршњаци из Омољице, Банатског Новог Села, Војловице, ФК-а Стенли, ФК-а „Воја Гачић” и ФК-а Фортуна.
Турнир ће бити одигран у Хали спортова на Стрелишту, од 9 сати.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МИЊИ БРОНЗА
У ДЕБИЈУ
У хали „Пионир” у нашем
главном граду прошлог викенда се окупило 1.100 такмичара
из целог света који су учествовали на великом теквондо турниру под називом „Галеб Београд –
Србија опен”.

ТК Колосеум из Панчева представио се са три своја члана.
Милица Неделковски и Александар Батало поражени су у
другом колу, док је Миња Бојовић у свом дебитантском наступу на Г1 турниру (бодован за
светску ранг-листу) успела да
освоји бронзану медаљу. Наш
суграђанин Никола Вучковић,
члан ТК-а Змај из Руме, зарадио је сребрно одличје.

ТРИ ЗЛАТА ЗА СПАРТУ
Међународни митинг „Анте
Ламбаша” одржан је прошлог
викенда на базену СРЦ-а „11.
април” на Новом Београду. На
такмичењу је учествовало 305
пливача и пливачица из 20
клубова из Словеније, БиХ и
Србије.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ „ПОТОПИО” НИШЛИЈЕ
Друга победа момака
које предводи Бојан
Јовичић
На реду Чачак
Кошаркаши Тамиша поново су
на победничком колосеку. После два узастопна пораза у четвртом колу Кошаркашке лиге
Србије момци које предводи
Бојан Јовичић остварили су
убедљив тријумф над нишким
Константином. Прошлонедељни дуел у Хали спортова на
Стрелишту пратило је око 300
поклоника игре под обручевима, који су могли да буду задовољни виђеним: Тамиш–Константин 97:81, по четвртинама
15:23, 33:14, 28:21 и 21:23.
Овај меч је био изузетно важан за оба тима. Нишлије, појачане сјајним Американцем
Кајлом Рендалом, „тражиле”
су прву победу у првенству, а
Тамиш је, једноставно, морао
да тријумфује како би мирније ушао у наставак првенствене трке за бодове. Бојан Јовичић није могао да рачуна на
Игора Кесара, једног од најбољих играча, који је овај дуел
пропустио због болести, па је
то био још један сигнал за све
остале момке из Тамиша да се
још више мобилишу и савладају неугодног ривала који ће
тек мрсити конце многим фаворитима.
Није почело добро по екипу
из нашега града. Гости су доминирали у првој четвртини,
држали су утакмицу под контролом, служио их је шут...
Након уводних десет минута
борбе на семафору је писало
15:23. На срећу љубитеља
спорта у нашем граду, уследио
је период игре у којем је Тамиш апсолутно доминирао.
После почетних грешака Владимир Величковић је у другој
четвртини преузео конце игре
у своје руке. Био је покретачка
снага екипе из Панчева, која је
одиграла четвртину за памћење. Нишлије су биле у нокдауну, кошаркаши Тамиша су летели по терену, решетали су
кош ривала из свих позиција.

Опет је сјајан био Душан Милошевић... Панчевци су у овом
периоду игре постигли чак 33
поена, па су на одмор отишли
с лепом предношћу (48:37).
Након одмора, психолошки
јачи после резултатског преокрета, Никола Симић и његови
саиграчи наставили су да играју своју игру, одржавали су вођство и гостима нису остављали
простор да утакмицу учине неизвесном.
Добар рад на тренингу увек
мора да донесе позитиван резултат, а да се у Тамишу, под
командом Бојана Јовичића, и
те како вежба пуном паром,
нека покаже и податак да је на
овој утакмици чак пет играча
домаћег тима постигло двоцифрен број поена. Најефикаснији је био Душан Милошевић, са

се коначно договорили да игру
тражимо кроз агресивну одбрану, успели смо да „преведемо” утакмицу на своју страну.
Опет смо имали неке осцилације, још увек не играмо онако
како бих волео, мада нам је
овог пута реализација била на
одличном нивоу. Ово је јако
важна победа за нас, јер нам
предстоје два изузетно тешка
дуела. Најпре путујемо у Чачак, па нам долази Спартак,
који сигурно има најспремнију
екипу и игра можда најчвршћу кошарку у лиги. Константину желим све најбоље у наставку шампионата, јер ме за
његовог стратега Предрага Јаћимовића везују лепе успомене
из ОКК Београда, када је мени
као играчу био тренер – рекао
је шеф стручног штаба КК-а

победе и два пораза. У суботу,
5. новембра, момци које предводи Бојан Јовичић путују у
Чачак на мегдан с домаћим
Борцем, који има исти скор
као и тим из нашега града.
У петом колу Прве регионалне лиге група „Север”
Крис-крос је у Црвенки изгубио од истоименог домаћина
са 89:79, по четвртинама
21:19, 24:26, 26:16 и 18:18.
Победник је одлучен у трећој четвртини, када је домаћин успео да „сломи” отпор
Панчеваца, који су у овом дуелу били силно ослабљени јер
нису играли стандардни првотимци: Верначки, Лангурић,
Угљић, Мошоринац... Крис-крос је на овој утакмици
имао девет играча у записнику, они су дали све од себе, а

У НЕДЕЉУ, 6.
НОВЕМБРА

ФУЛКОНТАКТ
У НОВОМ СЕЛУ
КБК „Свети цар Лазар” из
Банатског Новог Села организује првенство Србије у
фулконтакту за кадете и јуниоре.
Такмичење ће бити одржано у недељу, 6. новембра,
у хали спортова у том месту,
а елиминационе борбе почињу у 11 сати. Почетак финалних борби, по категоријама, заказан је за 18 сати.
Организатори очекују да ће
се у Банатском Новом Селу
окупити око 200 талентованих бораца из целе Србије.

Стране припремио

Александар
Живковић

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЗРЕЊАНИН
субота, 17 сати
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА
субота, 20 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Сомбор: ВОЛЕЈСТАР – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО – М. РАДНИК
недеља, 19.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
С. Митровица: СРЕМ–ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–КЛЕНАК
субота, 18 сати
мушкарци
Темерин: ТСК–ДОЛОВО
Б. Н: Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–ДАЛМАТИНАЦ
субота, 14.30
ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ОМЛАДИНАЦ

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР
недеља, 21.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: БНС–ЛОКОМОТИВА
Панчево: ДИНАМО–ОПОВО
недеља, 17.30

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БАЧКА
недеља, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО – ДИНАМО 1945
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В)
Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА
Алибунар: БУДУЋНОСТ – ЈЕДИНСТВО (К)

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

3:0

ПРВА ЛИГА
Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ 3:2

19 поена, а следе га Владимир
Величковић са 17 и капитен
Никола Симић са 12, те Адам
Мирковић и Стефан Савић,
који су постигли по десет поена.
– Играли смо под притиском. У првој четвртини смо
били катастрофални, изгубили смо чак 11 лопти, чинили
несхватљиве грешке. Када смо

Тамиш Бојан Јовичић на конференцији за новинаре одржаној после утакмице.
Најефикаснији играч на терену био је дебитант у екипи
Константина – Американац
Кајл Рендал, који је постигао
чак 33 поена.
После четири одигране утакмице у Кошаркашкој лиги Србије Тамиш има скор од две

на повреде су се жалили и Томас, Мићовић и Пантовић. Када се све то има у виду, онда за
овим поразом и не треба много жалити.
Пред Крис-кросом је веома
важна утакмица идућег викенда. У недељу, 6. новембра, у
Хали спортова на Стрелишту
гостује Железничар из Инђије.
Меч почиње у 21.30.

НАДМЕТАЊЕ КАРАТИСТА У ПОЖАРЕВЦУ
ПК Спарта из нашега града
представљала је Валери Швигир, коју је предводио тренер
Ненад Јовић. Она се надметала у апсолутној категорији, а
освојила је три златне медаље:
у тркама на 50 метара делфин,
краул и леђним стилом.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ В.

3:1

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ДИНАМО

27:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Нови Сад: МИНАКВА–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЦРВЕНКА

30:25
17:21

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ЖЕЉА
мушкарци
Нови Сад: СЛАВИЈА–ВЛАДИМИРОВАЦ

34:22

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Уздин: УНИРЕА – ОРК ПАНЧЕВО

20:20

28:22

Кошарка

МЛАДОСТ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
Карате турнир поводом Дана ослобођења Пожаревца одржан је прошлог викенда. У конкуренцији 150
такмичара из 13 клубова запажен
резултат су остварили и чланови
КК-а Младост из нашега града, који
су заузели треће место у генералном
пласману.
Сара Жунић је освојила златне
медаље и у катама и у борбама, па
јој је припао и пехар намењен најуспешнијој такмичарки на турниру.
Највредније трофеје у својим категоријама заслужили су и: Миљана
Тодоровић, Маја Жунић, Нина Арађанин, Бранислав Чокеша, Слободан Томић, Михајло Пантелић и
Никола Дисић. Сребрне медаље су
освојили: Борис Секељ, Михајло Крчадинац, Ђорђе Стаменовић, Сара и
Нина Арађанин и Катарина Петровић, а бронзама су се окитили Драгана Мацура и Анастасија Крстић.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН

97:81

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА – КРИС КРОС

89:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС
Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ДИНАМО

86:67
48:102

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОГА

6:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Црква: БАК–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–СТРЕЛА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА

2:1
2:0
2:0
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ТЕМПО

5:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

4:2
9:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Barbieri
8
7

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У НОВОМ САДУ

6

ПОЛЕТАРАЦ – ПРАВА СТВАР
У Новом Саду је прошлог викенда одржан традиционалан
међународни митинг за најмлађе пливаче под називом
„Полетарац 2016”. Надметала
су се 442 учесника из 29 клубова из: Србије, Хрватске, Словеније, Мађарске и Бугарске. Тренери Динама Биљана Шондић

и Влатка Комленац предводиле су 18 пливача, који су постигли запажене резултате.
Петар Ранковић је тријумфовао на 50 и 100 м прсно, а у
надметању на 200 м мешовито
други је стигао на циљ. Андреа
Нађ је освојила златно одличје на 100 м прсно, а сребрне

медаље припале су јој после
трка на 50 м прсно и 100 м мешовито. Виктор Нађ је највредније трофеје заслужио у
тркама на 50 м делфин и 200
м мешовито, док је на 100 м
леђно био други. Вања Грујић
је освојила сребрна одличја на
50 и 100 м леђно. Дуња Нишић

5
4

је била најбржа на 50 м краул,
док је Мартин Ћирковић зарадио сребро на 100 м прсно, а
Огњен Стојшић на 100 м мешовито. Никола Латиновић је
био први на 50 м леђно, док је
Дуња Стоев била друга на 50 м
краул, а трећа на 100 м краул
и 50 м леђно.

3
2
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C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх3)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

КО ЈЕ СЛЕДЕЋИ?
Седма победа
Динама
у Суперлиги
„Освојен”
и Пожаревац
Рукометаши Динама су наставили победнички поход
кроз Суперлигу. Момци које предводи Иван Петковић
више нису изненађење, већ
тим који ће се питати за
многе ствари у српској рукометној елити. Панчевци су
тренутно на другом месту на
првенственој табели, са 14
бодова. Испред њих је Црвена звезда с 15, трећа је Војводина с 13... Динамо је
опет српски рукометни џин!
Бранко Радановић и његови
саиграчи су прошлог викенда гостовали у Пожаревцу,
где су одмерили снагу са
истоименим домаћином.
Очекивао се тежак меч, нарочито после великог тријумфа над Црвеном звездом,
јер је увек тешко пронаћи
нову мотивацију и нову
енергију за дуеле с наизглед
лакшим ривалима. На срећу
љубитеља спорта у нашем
граду и навијача Динама,
Иван Петковић ове сезоне
има сјајне момке – одличне
рукометаше који знају свој
посао, оне који колектив стављају изнад појединца, играче који се боре од почетка
утакмице па до њене последње
секунде... Тако је било и овог
пута: Пожаревац–Динамо
27:30.

Пролаз
Домаћини су у дуел с
Панчевцима ушли осокољени после победа над
Партизаном и Југовићем, а
пред дуеле с Војводином и
Црвеном звездом. Надали
су се да могу да изненаде
ривала и прикључе се горњем дому. Пожаревљани су
водили са два гола разлике,
Динамо је успео да поведе
с 9:8, па се резултат опет
„ломио”. Ипак, на полувремену није било победника
(14:14).
Неизвесност и узбуђење
пратили су и други део овог
дуела. Играло се гол за гол
све до самог финиша. У 50.
минуту Динамо је имао и
два играча мање на терену,
али су сјајни Петар Жујовић
и Срђан Комланов успели
да погоде мрежу ривала у
можда најважнијим моментима и тако сачувају свој

тим. Два минута касније домаћини су опет били у вођству (25:24), а онда је тренер
Иван Петковић позвао своје момке на тајм-аут... За то
време Горан Белић је причао с голманима... И коцкице су се коначно сложиле.
Жујовић је изједначио на
25:25, потом је Ивошевић
био прецизан за 26:26, а онда је Миљан Буњевчевић
Бамби „сломио” противника. Постигао је погодак за
вођство Динама, а притом
је „натерао” судије да искључе његовог чувара. „Севнула” су два сјајна поготка
Срђана Комланова, уз сјајну
одбрану Радула Радуловића... Пожаревац више није
имао ни снаге ни моћи да се
одупре. Бодови су отишли у
Панчево.
Рукометаши Динама наредног викенда неће има-

ти првенствене обавезе,
јер у Суперлиги следи
кратка пауза због квалификационих утакмица репрезентације Србије. То ће
бити идеална прилика да
се момци мало опораве од
тешких мечева, али и да се
припреме за наредна искушења.
У Супер Б лиги за рукометашице на програму је
било шесто коло. Екипа
ЖРК-а Панчево гостовала
је у Новом Саду, где је од
фаворизоване Минакве изгубила с 30:25.
Најефикаснија у редовима екипе из нашега града
била је Маја Радојчин, која
је десет пута савладала
противничког голмана. После шест утакмица ЖРК
Панчево има скор од три
победе и три пораза.
А. Живковић

Царство кеса. Гуштерорај. И мало зеленила.
Змијарник. Пишарник. И мало зеленила.
Окрњени зид. И ишарани зид. И мало зеленила.
И пуца поглед.
Ка мало више травуљине.

Зум
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ
И аутомобили. И зграде. И контејнери.
И одваљен поклопац. Вирећи стиропор.
Градски призор. Сасвим градски.
И пуца поглед.
Ка мало више ђубрета са стране.

ОВОГ ПУТА БЕЗ ТРОФЕЈА
Светско првенство у каратеу одржано је протекле недеље у аустријском
граду Линцу. У јакој конкуренцији
најбољих бораца на планети доминирали су такмичари из Ирана, Јапана
и Француске. Чланови КК-а Динамо
су остали без одличја иако су се дуго
припремали и наступали на неколико великих турнира.
Слободан Битевић, главна узданица
српске репрезентације, наступио је у
категорији преко 84 кг, али треба рећи да није имао среће приликом жреба. Већ у првом колу одмерио је снагу
с ривалом из Јапана, кога је недавно у
Хамбургу, такође у првом колу, декласирао. Видело се да је Јапанац извукао
поуке из претходног пораза и покушао
је на све начине да парира Битевићу,
који је смирено у и сваком тренутку
водио меч и привео га до самог краја с
резултатом 3:2. Иако су остале само
четири секунде до краја меча, Јапанац
је из једног клинча буквално очајнички „бацио” ногу, а судије су му поклониле три поена, што му је било
довољно за победу. Слична судбина задесила је и актуелног европског првака Еркана, као и и вицешампионе
Хорна и Гурбанлија из Азербејџана,
тако да се до финала прошетао незаустављиви Иранац који је касније постао првак света.
Ни ко ла Јо ва но вић је стар то вао
са две по бе де, да би у тре ћем ко лу,

по сле бор бе са Сло вен цем, био по ра жен на пре гла са ва ње су ди ја, с
ре зул та том 3:2.
У екип ном де лу над ме та ња наш
тим се већ у пр вом ко лу са стао са
Азер беј џа ном, ви це шам пи о ном
све та. Нај и ску сни ји так ми чар и
ка пи тен срп ске ре пре зен та ци је
Сло бо дан Би те вић у пр вом ме чу је
три јум фо вао с 3:1 и та ко дао кри -

ла дру го ви ма из еки пе да мо жда
на пра ве из не на ђе ње. Ипак, по сле
ми ни мал ног по ра за од 2:1 срп ски
ре пре зен та тив ци мо ра ли су да
пру же ру ку ри ва лу... Но ви шам пи он све та Иран у тре ћем ко лу је
де кла си рао еки пу Азер беј џа на, па
је та ко про па ла при ли ка да Ср би ја оде у ре пер саж.
A. Ж.

Време
И кутије. И црне кесе. И разбацана картонска амбалажа.
И пљескавичарница. И гладни-млади.
Обновљена стара кућа. Сасвим градски призор.
И сат, сунчани. Пуца ка њему поглед.
Да нам непрестано показује како нам време пролази.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Теодора Раић,
средњошколка:

Вук Кнежевић,
средњошколац:

Емилија Жикић,
гимназијалка:

– У суботу ћу с
другарицом вежбати
математику, јер нас
чека писмени у школи,
а планирам и да се
одморим и изађем у
град. Недељу ћу
провести с родитељима
гледајући филм.

– С обзиром на то да
тренирам кошарку,
за викенд ћу ићи на
тренинг, а поред тога
ћу се и одмарати
и слушати музику.
У суботу увече
ћу можда изаћи у град.

– Викенд ћу
искористити за учење,
мало за одмарање,
а можда ћу увече ићи
с другарицама у град,
и то највероватније
у кафић „Амарето”.
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