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ПРОБЛЕМИ СА ОГРАДОМ ЕВАНГЕЛИСТИЧКЕ ЦРКВЕ

РУИНА У ЦЕНТРУ ГРАДА И ОПАСНОСТ ЗА ПРОЛАЗНИКЕ

Култура

Због цигли које су
испадале из ограде,
прилаз објекту ограђен

у извођењу основаца

Још увек нејасно ко
је власник
Иако је по архитектури један од најлепших верских и културних објеката у граду и место у којем су се у неким бољим временима приређивали
музички догађаји, Евангелистичка
црква је већ дуже време небезбедна
за пролазнике јер неко вади цигле из
њене ограде.
То је био разлог због којег је ових
дана постављена гвоздена ограда на
тротоару око те грађевине, саграђене
далеке 1906. године. Захваљујући
томе, спречено је даље вађење цигли
и нема више разлога за страховање
да би оне могле неког да повреде.
Међутим, тиме је решен само један
проблем.
Двориште Евангелистичке цркве
је пуно ђубрета, а и њена унутрашњост је у лошем стању, јер се у њој
одавно не приређују културни догађаји, нити се одржавају верске службе. У тој цркви су некад постојале
веома лепе оргуље, али су оне одавно уништене.
Недефинисано власништво
Ми о драг Мла де но вић, ди рек тор
градског Завода за заштити споменика културе, изјавио је да проналажење евентуалног трајног решења највише отежава то што није познато ко је власник Евангелистичке
цркве.
– Када је она сазидана почетком
20. века, новац за то је обезбедила
Немачка евангелистичка општина.
Зидана је у неоготском стилу и проглашена је за културно добро. Међу-

Споменик културе који пропада
тим, последњих година је нејасно коме припада. С једне стране, право на
њу полаже Евангелистичка црквена
општина Панчево, а с друге Мађарска евангелистичка црква АВ, чије је
седиште у Суботици. Иако на први
поглед изгледа да је реч о истој верској конфесији, није тако. По завршетку Првог светског рата Евангелистичка црква каква је до тада постојала, распала се и поделила на словачку и мађарско-немачку струју –
истакао је Младеновић.
Он је додао да су се панчевачком
Заводу за заштиту споменика до сада
јављали представници Евангелистичке цркве, чије је седиште у Суботици, а да је на неизвесну ситуацију у
вези са објектом те верске заједнице

први скренуо пажњу наш суграђанин
Борис Матијевић.
Најопасније било пре две године
Према Младеновићевим речима, ситуација је посебно била драматична
пре две године, када су с врха цркве
на тротоар почели да падају делови
крова и фасаде због јаких удара кошаве.
– То је било изузетно опасно за
грађане који су туда пролазили, па је
тада први пут одлучено да се огради
плато око цркве. Након тога је причвршћен кров. Због свега што се десило, покушали смо, на иницијативу
члана Градског већа задуженог за
културу Немање Ротара, да у Заводу
за заштиту споменика пронађемо неко компромисно техничко решење.

Међутим, с обзиром на то да смо државна институција и да не можемо
бити инвеститори на објектима који
су у туђем власништву, одлучили смо
да, ради безбедности пролазника, поставимо баријере и на тај начин
одвојимо цркву и тротоар око ње. То
је привремено решење, а када се буде
дефинисало ко је стварни власник
Евангелистичке цркве, имаћемо
партнера за разговоре. Надам се да
ће ти власници бити одговорни и да
ће предузети мере за заштиту које им
будемо наложили – додао је Младеновић.
Град заинтересован
Немања Ротар, члан Градског већа
задужен за културу, изјавио је да је
Матијевић недавно разговарао с њим
и да му је скренуо пажњу на то да су
фасада цркве и спољашни зид око ње
у изузетно лошем стању.
Поводом тога, Ротар је додао да
се За вод за за шти ту спо ме ни ка
обратио Комуналној инспекцији и
она је донела решење о ограђивању
тротоара.
– Хтели смо да покажемо да размишљамо одговорно, да не желимо
да било ко страда и да постоји неко
ко брине о том објекту. Да имамо
могућности, сигурно је да бисмо уложили у Евангеличку цркву и обновили њену фасаду. Град Панчево је заинтересован да је, уколико буде било
услова, трајно преузме и претвори у
објекат у коме би се у будућности организовали концерти и други културни догађаји. С једне стране, неоспорно је да је тај објекат један од
најлепших у граду. Међутим, ако бисмо га преузели, било би неопходно
много новца за његово одржавање и
он би могао да ради само током лета,
када није потребно грејање – додао
је Ротар.
М. Глигорић

„Дон Кихот”
и средњошколаца
» страна 13

Хроника
Има заинтересованих
за улагања
» страна 14

Фото-репортажа
Кад народ нема пара...

» страна 33

Спорт
„Лавице” повеле,
па стале

» страна 35
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Вијугавост токова мисли
„Увек кад дођем до Сарајева, ја убијем неког у пролазу”, реченица је
Ратка Младића коју је тужилаштво Хашког трибунала цитирало како би
доказало његов однос према цивилима.
Ради се о само једном од изнетих аргумената након којих је екипа врхунских правника затражила доживотну казну затвора за ратног команданта Војске Републике Српске. „Била би увреда за жртве, и преживеле
и мртве, али и увреда за правду да се одреди било која казна мања од најстроже предвиђене законом”, поентирало је на суђењу Младићу тужилаштво у Хагу.
Он је, наравно, негирао оптужбе, међу којима су геноцид, убиство и терорисање. Пресуда би могла да буде донета већ за десетак дана.
Овонедељно поновно отварање старих ратних рана било је повод да се
по разним сајтовима и на друштвеним мрежама огласе бројни коментатори, којима то није професионална обавеза, већ грађанска потреба. Како ова рубрика има претензију да буде глас разумног човека, слободномислећег, без обзира на то шта је таквоме ставове изградило, нема боље
варијанте од оне да пустимо различите „опције” токова мисли и овлаш
их вербално додирнемо.
Изабрали смо сајт једне медијске куће с националном покривеношћу
и пробрали, према критеријуму највећег броја „свиђања” и „несвиђања”,
неколико коментара актуелне хашке вести.
1. „Није проблем Младић. Човек који нареди убијање 7.000 људи треба да добије и смртну казну, а не само доживотну робију. Проблем је што
су ослобођени Готовина, Маркач, Орић и Харадинај, а што Тачи, Чеку и
стотине других злочинаца који су окрвавили руке нису ни процесуирани. Зато је Хашки трибунал политичка институција и место му је на ђубришту историје.”
2. „Србин сам, волим своју земљу и треба да добије доживотну. Да се
одвоји кукољ од жита.”
3. „Сто доживотних би му било мало, за њега је јавно вешање, и то пред
онима који имају сличне идеје о истребљењу неке нације, да виде шта им
то носи. Његове болесне идеје су у сигурну смрт одвеле хиљаде и хиљаде људи. Он је срамота људског рода.”
Хм, ово последње о конопцу прилично је радикално, а да слично мисле и остали који су то прочитали, види се по томе што има убедљиво
највише „антипрепорука”. Одвајање кукоља од жита, односно персонализовање кривице, провејава као лајтмотив размишљања грађана. То је
оно што може да радује неутралног проматрача јер је здраворазумски
став и знатно је другачији од безмало општеприхваћеног у првим годинама после ратова да смо се, дакле у множини, борили и бранили своје
људе, додуше на територијама које нису у оквиру граница Србије.
Ипак, аргументовање тезе да је Хашки трибунал политичка институција, створена да би „судила” само једној страни – заузело је највише
простора на интернету; то баш тангира просечног конзумента вести у вези с ратовима на простору бивше Југославије.
Колико год да има основа за тврдњу да се у Хагу пресуђује само Србима, а да се хрватски, босански и албански „кривци” ослобађају, то није,
иако су медијски најзаступљенији њихови генерали испали невини, у
потпуности тачно: било је пресуда и против крвника са осталих страна.
Нико није крив док се то не докаже, а одговор на питање зашто су докази против Готовине или Орића били недовољно убедљиви, веома је
комплексан, вишеслојан. Нећемо улазити овом приликом у правну проблематику, већ ћемо само навести оно што је очигледно, а мало ко види: цео свет је био сведок хегемонистичке политике српског режима
Милошевић–Марковић, који је произвео шљам од плаћеника чијих се
злочина гнушала планета.
А када добијеш етикету да си генерално лош, јако тешко је скидаш, посебно пред судом.
ПС
Најстроже казнити Младића!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Тендерске
намештаљке
Јавне набавке су увек привлачиле
пажњу свеколике јавности. Разлог је
очигледан – на њима се зарад општег добра „врти” државни, боље речено народни новац.
И колико год се законодавци, ревизори, инспекције, па чак и „добронамерни страни фактори” трудили
да их доведу у ред, оне су биле, јесу
и, по свој прилици, остаће „широко
поље гламочко” за разне махинације.

Чак и највеће економске аналфабете
начуле су да се на популарно названим тендерима свашта мути, монтира, намешта...
И, стварно, када се само овлаш инсајдерски задре у ту склиску материју, може се доћи до „занимљивих”
сторија – те су актери договорили
који је чији посао (па се не улази у
туђ „рејон”), те једни другима глуме
конкуренцију тако што свесно дају
лошије понуде, а можда је најгоре
када појединци пожеле да истерују
фамозна права понуђача и до бесвести „терају кера”...
Обрни-окрени, на крају се, ипак,
све некако скоцка тако да главни протагонисти буду задовољени. Наравно,
искључиво „у интересу народа”...
Шалу на страну, али готово да нема начина да се уђе у траг свим тим
„креативним” ујдурмама и варијантама за изврдавање закона. Притом
нико досад није признао да се то ради, све и ако је, у занемарљиво ретким случајевима, раскринкан до „голе коже”. Напротив, чак и тада ће се
копрцати и заклињати у невиност.
Заправо, све до пре неки дан, када
је један налогодавац обелоданио да
је „мувао” с тендерима. Реч је о, вероватно, најегзотичнијем челнику
општине у окружењу – Александру
Шапићу.

Наиме, након убедљиве победе на
априлским изборима за новобеоградску скупштину бивши ватерполиста се жестоко окуражио, толико
да „старијем брату” (Граду Београду)
„изађе на црту” и организује свој дочек нове године. Тако нешто, мора
се признати, досад је било незамисливо.
Колика ће се маса тада окупити
покрај старог „Меркатора”, још ћемо
видети, али је чувени докторанд „од
Намбије” у сопственом маниру већ
довољно заблистао – јавно је „признао” да је „мувао” на тендеру за „извођаче радова” на наведеном скупу.
И ту му је тешко било шта замерити, будући да је ступидни закон
предвидео јавне набавке чак и када
су у питању наступи музичара.
Тако је виспрени Аца јавно признао да је у текст тендерске документације „тенденциозно” уврстио услове
за „понуђаче”, као што су „искуство у
вођењу јавних догађаја”, „учешће у
најмање два домаћа филма”, „најмање
десет хуманитарних наступа”, „наступ у најмање две сезоне популарног
талент шоуа”...
Чиста „намештаљка”, нема шта!
И чик да видимо ко ће победити,
рецимо, Владу Георгијева, „Београдски синдикат”, Бајагу...
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•

Зоран Т. Поповић

Тасовац се поново враћа у културу. Пре тога је био министар
културе.
• Ева је за Адама била мис света. Без конкуренције!
• Србија се граничи с нама братским и пријатељским државама.
Опкољени смо са свих страна.
• Није све тако црно. Преовлађују нијансе, веселе сиве боје.
• Најбоља радња је фотошоп. Уђеш и изађеш као нов!
• Кад укључите ТВ, искључите мозак. Тада тај апарат најбоље
функционише.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бутик за камионџије.
На старом бувљаку – у недељу, наравно
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

БИВША ЖЕНА МЕ ЈЕ МНОГО ВОЛЕЛА.
БИО САМ ЈОЈ КУЋНИ ЉУБИМАЦ!
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ШЕСТИ „МИКИНИ ДАНИ”

ПОКЛАЊАМО КАРТЕ ЗА ПРЕДСТАВУ

ПЕСНИК КОЈИ ЈЕ ОНЕОБИЧАВАО СТВАРНОСТ

Златни ланчић
од бижутерије

Изведен поетско-музички колаж
Горана Султановића
Мика је волео
Панчево – град своје
младости
Шести „Микини дани”, манифестација у част великог песника који је један део живота
провео и у нашем граду, одржани су у уторак, 6. децембра,
у дворани Културног центра.
Премијерно је изведен песничко-музички програм „Певам песнике” глумца Горана
Султановића, припремљен посебно за ову прилику. Публика
је уживала уз стихове Лазе Костића, Јована Јовановића Змаја,
Милана Ракића, Бране Петровића, Матије Бећковића, Бране
Црнчевића, Душка Трифуновића, Ђорђа Балашевића, а највише је било песама Мирослава
Антића. Глумца је на гитари
пратио Дуда Безуха, а за клавиром је био Бранислав Зарин.
– Имао сам ту срећу да другујем с Миком Антићем, а овај
програм „Певам песнике” назвао сам по његовој емисији
коју је имао на новосадској телевизији, где је представио
тринаест југословенских песника, а мене позвао да говорим његову поезију у последњој епизоди. Већ деветнаест
година радим кабаре. Смислио
сам начин како да поезију учиним интересантнијом: правим
баладе од стихова омиљених
песника, „бацам” их на гитаре,
а неке говорим – рекао је Султановић.
Сестрић Мике Антића, књижевник Немања Ротар, написао

је књигу, романсирану биографију свог ујака „Сутрадан
после детињства”, у којој описује његову рану младост у
Панчеву.
– Провео је у овом граду
своју младост, упознао своју
прву велику љубав Љубицу и
оженио се њоме. Овде је имао
пријатеље, другаре с којима је
провео дане младости, а први
посао му је био у „Панчевцу”.
Поред репортажа, новинских
текстова и песама које је објављивао, први је у то време увео
стрип у неке новине – „Бату из
Баната”. Волео је Панчево и
касније је навраћао. Ту су му
живеле сестра и мајка. Посветио је неке стихове граду и један је од стваралаца којима
Панчево може да се поноси. У
овим временима Мика има

један, да тако кажем, нови живот, добио је нову популарност. Књига коју сам написао
о њему може да се чита на више начина. То је жанровски
полифона књига, јер је Мика
инсистирао да, када се о њему
пише, мора да се увек изнова
нешто измисли, да се дода. Он
је стално говорио: „Шта ће ми
биографија коју сам већ проживео”. Поента је била да се
Мика прикаже из више углова. Фокусирао сам се баш на
ове дане његове ране младости
и на његов необичан поетски
живот. Волео је да живи необично, волео је да „искаче” из
свакодневних рутина које нам
чине живот прилично монотоним и досадним. Он то није
признавао и стално је нешто
онеобичавао. Онеобичавао је

стварност. У томе је био мајстор – испричао је Немања
Ротар.
Он је додао да је манифестација својеврстан омаж великом ствараоцу и да се нада
да ће потрајати и наредних година.
„Микини дани”, које организује наш суграђанин Милета Поповић, првобитно су били замишљени као манифестација која треба да едукује
младе о начинима трансформације уметничких дела из
једне форме у другу, али инспирисана стваралаштвом легендарног песника, сликара и
новинара она се претворила у
догађај који окупља реномиране књижевнике, позоришне
и филмске ствараоце...
М. Манић

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДЕ ПАНЧЕВКЕ

Николина – креативна генијалка
Наша четрнаестогодишња суграђанка Николина Јовановић, ученица првог разреда
Гимназије „Урош Предић”,
освојила је другу награду на
ликовном фестивалу дечје
илустрације под називом
„Креативни генијалци”, који
је организовала Народна библиотека „Вук Караџић” из
Крагујевца. Отварање изложбе и додела награда уприличени су 3. децембра у галерији те библиотеке.
Циљ фестивала је подстицање дечје креативности, оригиналног стваралаштва и љубави
према књизи. У складу с тим
биле су и задате теме: омиљени књижевни лик, мој суперхерој, моја вила/чаробница и
књига – мој најбољи пријатељ.
На конкурс који је расписан у

септембру стигло је више од
две хиљаде радова деце узраста од седам до петнаест година из Београда, Ниша, Лесковца, Чачка, Зрењанина, Ужица

и других градова из Србије и
Републике Српске. Жири у
саставу Ана Григорјев, академски сликар и илустратор,
Мар ко Сто ја но вић, стрип-

-аутор и сценариста, и Мијат
Мијатовић, илустратор и
стрип-аутор, одлучио је да прву награду додели девојци из
Крагујевца, а наша Николина
имала је само бод мање.
Она је овог лета похађала
школу цртања и карикатуре
нашег суграђанина и илустратора Николе Драгаша, који је
пресрећан што су малишани с
којима је радио почели да нижу успехе, а међу њима свакако предњаче Николина Јовановић и основац Урош Кузмановић.
Гимназијалка је у Крагујевцу као награду добила, у духу
конкурса, комплет књига и
плакету, а искуство с тако великог фестивала представљаће јој подстрек за будући рад.
С. Т.

У СУСРЕТ ФЕСТИВАЛУ „MOONWALK”

Пријављивање до 12. децембра
Други зимски музички фестивал ауторских мултижанровских форми које искључују
турбо-фолк, „Moonwalk”, биће
одржан у дворани „Аполо” 17.
и 18. фебруара 2017. Репертоар прве вечери фестивала има
промотивни карактер, јер је
предвиђено да се публици
представе млади и неафирмисани, али и афирмисани састави који располажу ауторским
материјалом.
За учешће на првој вечери
фестивала могуће је пријавити се до понедељка, 12. децембра. Заинтересовани бендови
треба да пошаљу пријаве, које
морају садржати основне податке о групи и демо-снимак
или другачији звучни запис
једне њихове нумере, на moonwalkfest@gmail.com. Друго

вече представљаће омаж Оливеру Ме са ро шу, пре ра но
пре ми ну лом пан че вач ком
му зи чару осо бе ног тем пера мен та и разно вр сне изра жајно сти, а тада ће на сту пити

позна ти и дока за ни бендови
и појединци.
Фестивал је ретка прилика
да се фановима алтернативне
и рок сцене представе они који стварају ту врсту музике.

„Moonwalk” је проистекао из
петогодишње традиције одржавања концерата „Оливеру у
част”. Изворно, наступале су
Оливерове колеге и пријатељи, и то с нескривеним емоционалним набојем, па су ти
догађаји брзо постали део савремене урбане традиције.
Назив фестивала изведен
је из имена последњег Месарошевог бенда – „Moonwalkers”. Организатор је панчевачко удружење „Moonwalk”,
уз партнерску подршку Дома
омладине Панчево, а овај мини-фестивал је и градска музичка манифестација, с обзиром на то да ју је на овогодишњем конкурсу из културе
суфинансијски подржао Град
Панчево.
С. Т.

Глумац Андрија Милошевић извешће монодраму
„Златни ланчић од бижутерије” у суботу, 17. децембра,
у 20 сати, у Дому војске.
Карте се продају у „Тикет
клубу”, у Улици војводе Живојина Мишића 8, од 12 до
18 сати.
Организатори су „Тикет
клуб” и „Фави” продукција –
видео, филмска, позоришна
и музичка. Информације о
представи и резервацији улазница могу се добити позивом бројева: 065/61-04-312 и
065/36-65-222.
„Панчевац”, „Тикет клуб”,
„Фави” продукција и Дом
војске припремили су по две
гратис улазнице за два наша
најбржа читаоца који у понедељак, 12. децембра, тачно у
11 сати, пошаљу СМС с текстом КО (размак) „представа” на број 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. Добитнике карата позваћемо истог дана како бисмо
њихове податке могли да проследимо спонзору.
М. М.

НАГРАДА „ДУБИНИ ДВА”

Уметничко дело –
документ о историји
Филм „Дубина два” редитеља Огњена Главонића освојио је награду за најбољи дугометражни документарац
на Фестивалу документарног филма у Фиренци. Реч је
о највећем признању у званичној међународној конкуренцији. Педесет седми италијански „Festival dei Popoli”
трајао је од 25. новембра до
2. децембра.
Чланови жирија образложили су да је филм снажна
фо то гра фи ја, до ку мент о
историји, изванредно уметничко дело из којег учимо о

себи. Награђен је и због артикулације слика и нарације, посредством које гледаоци урањају у механизме масакра и стичу свест да је он
могућ свуда и увек. „Дубина
два” је премијерно представљена у фебруару на Берлинском филмском фестивалу, а после тога на тридесет фестивала. Филм је добио је да на ест на гра да и
гран-при у Санкт Петербургу, Лондону, Палма де Мајорки, Каселу, Фиренци и
Призрену.
М. М.

ДВА ПУТА ПО ДВЕ КАРТЕ ЗА ЧИТАОЦЕ

Концерт групе
„Диванхана”

Музичка група „Диванхана”
из Сарајева одржаће концерт
у среду, 14. децембра, у 20 сати, у дворани Културног центра Панчева. Представиће
нови албум балканских севдалинки и песама „Зуква”.
„Диванхана” изводи традиционалну музику у новим
аранжманима, који су настали под утицајем џез, поп и
класичне музике 20. века.
Групу су основали студенти
на Музичкој академији у Сарајеву 2009.

„Панчевац” и Културни центар припремили су по две гратис улазнице за два наша најбржа читаоца који у петак, 9.
децембра, тачно у 11 сати, пошаљу СМС с текстом КО (размак) „концерт” на број 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.
Добитнике карата позваћемо
истог дана како бисмо њихове
податке могли да проследимо
спонзору.
М. М.

„КОЧИЋЕВО ПЕРО” ВУЛЕТУ ЖУРИЋУ

Још једно признање
нашем приповедачу
Панчевачки књижевник Вуле Журић добио је награду
„Кочићево перо” за зиму
2016, за књигу „Република
Ћопић”, коју је издао „Гласник”. Ову престижну књижевну награду додељује Задужбина „Петар Кочић” Бањалука–Београд за висока достигнућа у савременој књижевности и оданост лепоти
Кочићеве мисли и речи. Уручење награда биће приређено

22. децембра у Вуковој задужбини у Београду.
Журић је ове године добио
и награду „Данко Поповић”
за „Републику Ћопић”, а та
књига је била и у најужем
избору за „Нинову” и „Виталову” награду за 2015. годину. Крајем августа ове године
Журић је добио и Андрићеву
награду за књигу „Тајна црвеног замка”.
М. М.
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ПОЛИТИКА
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Трибина о политичкој
ситуацији
На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 6.
децембра, Градски одбор
Демократске странке позвао је Панчевце да присуствују трибини на којој ће
о тренутној политичкој ситуацији у Србији говорити
Драган Шутановац, лидер
те партије. Скуп ће бити
одржан у петак, 9. децембра, у малој сали Градске
управе, од 19 сати.
Према речима Душана
Стојића, вршиоца дужности председника ГО ДС-а,
на трибини ће се дискутовати и о проблемима који
директно утичу на грађане
Панчева.
– Причаћемо о враћању
еколошке таксе, о новцу

који грађани морају издвојити за одводњавање, као и
о укидању директне железничке линије за Београд –
изјавио је Стојић.
Он је казао да су се демократе одлучиле за организовање трибине због
грађана и додао како сматра да је ДС једина странка која „носи светло у тунелу”.
Никола Ћурчин, одборник ове партије у Скупштини града, појаснио је
да су изабране теме у надле жно сти
ре публич ког
нивоа власти и да је то
прилика да Панчевци искажу мишљење о одлукама које нису у ингеренцији локалне самоуправе.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Незаконит рад
локалне власти
Градска организација Српског покрета Двери истакла
је да је Панчево очигледан
пример назаконитог рада
локалне власти.
На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 6.
децембра, Милутин Илић,
члан ГО Двери, навео је како
је Устав изричит, као и одлука градске власти по којој све
странке које имају посланике

то што има преко 100 празних пословних простора у
центру, као ни то што локали
брже пропадају када нико не
борави у њима. Поготово их
не занима што грађани кроз
буџет плаћају основне трошкове сваког празног простора – изјавио је Илић.
Додао је како сматра да
надлежни на тај начин желе
да отежају рад Покрету, а

у републичком парламенту,
морају имати једнаке услове
за рад.
– Надлежни немају намеру да спроведу своју законску
обавезу и доделе на коришћење пословни простор
Дверима. Испуњавамо све
услове и сходно томе смо
упутили допис још 5. маја и
тражили да нам се додели
канцеларија за коју ћемо плаћати кирију, али није нам одговорено. Њима није важно

пре свега због предстојећих
председничких избора.
Илић је саопштио да су
чланови Двери послали нови допис Дирекцији, градоначелнику и Градском већу,
како би сви били упознати
са овим проблемом, и додао
да уколико не добију позитиван одговор у року од петнаест дана, тражиће остварење права користећи све
могућности предвиђене законом.

Петак, 9. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

УТИСЦИ И РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2016. ГОДИНЕ

СТРАНАЧКА (НЕ)ЗАДОВОЉСТВА
Шефови трију одборничких
група заступљених у локалној
скупштини говорили су за
„Панчевац” о овогодишњем
функционисању странака којима припадају, али и о целокупној политичкој ситуацији.
Иако су све три партије током
2016. године васкрсле, свака је
то урадила на свој начин.
У наредном броју нашег
недељника разговараћемо с
представницима преосталих
парламентарних странака.
СПС: Партије немоћне пред
прелетачима
Никола Дангубић, шеф одборничке групе Социјалистичке
партије Србије, осврнувши се
на овогодишње изборе, рекао
је како су резултати донели
апсолутну доминацију СНС-а.
– На локалном нивоу многи
одборници парламента препознају „енергију, озбиљност, организованост, па и дисциплину”
у владајућој странци, те у највећој мери својим преласцима

Стојић: Добити
поверење Панчеваца
је један од најтежих
корака
желе да дају лични печат СНС-у
– изјавио је Дангубић.
Нагласио је да се таквим понашањем квари изборна слика
коју су грађани желели да виде, додавши да су партије које
доживљавају да их чланови
напуштају, немоћне пред догађајима таквог типа.
– То је резултат законских
решења, људске недоследности и енормних притисака на
појединце и њихове породице
– објаснио је Дангубић.

Казао је и да је пред социјалистима најтежи период, готово ни са каквим маневарским
простором. Навео је да се њихов досадашњи рад одликовао
јасним и стручним мишљењем и добронамерном критиком, са одсуством политикантства, али да су и поред тога остали без двоје одборника.
– Социјалисти у локалној
скупштини наступају опозиционо, а на свим другим нивоима учествују у власти. То је
апсурдно и налазимо се у немогућој ситуацији – појаснио
је први човек СПС-а у граду.
ДС: Сила аргумената
Коментаришући претходни
период, Душан Стојић, шеф
одборничке групе Демократске странке, нагласио је да је
задовољан постигнутим изборним резултатима те партије.
– Могло је да буде и боље,
али смо на многе начине били
спутавани, да не бисмо водили
кампању на адекватан начин –
прецизирао је Стојић.
Он је казао да ДС има најстручнији и најбољи кадар и да

се увек служи силом аргумената, а не аргументима силе, као
што је, према његовим речима,
случај с локалном владајућом
странком. Стојић сматра и да
је само питање времена када ће
грађани препознати целокупну
ситуацију, а додао је и да ће,
према његовом мишљењу, до
крупних промена доћи брже
него што се очекује.
– Добити поверење Панчеваца је један од најтежих корака,
а на добром путу смо да га поново освојимо, јер смо и сами
унутар наше странке доживели
катарзу – навео је Стојић.
Додао је да је ДС подигао лествицу на виши ниво и да је та
партија на недавно одржаним
унутарстраначким изборима
показала праву демократију.
СРС: Доследност пре свега
Срђан Гламочанин, шеф одборничке групе Српске радикалне
странке, изјавио је како сматра
да је та партија могла да постигне боље резултате на овогодишњим изборима, али да је задовољан, јер је поново део политичке сцене у Панчеву.

– Радикали су задовољни досадашњим сопственим делањем у локалном парламенту.
Имали смо једну од кључних
улога у спречавању изградње
термоелектране на комунални
отпад, а наш успех је и то што
грађани овог лета нису имали
проблема с комарцима. На моју иницијативу је прихваћен
предлог запрашивања комараца из ваздуха – подсетио је
Гламочанин.
Казао је да се рад СРС-а
огледао и у инсистирању на
смањењу цена грејања и пореза.
Пре ма Гла мо ча ни но вим
речима, радикали су доследни дугогодишњој политици
коју воде, па су током претходног периода и у локалној
политици инсистирали на сарадњи с Русијом, истичући
погодности пословања с том
земљом.
Нагласио је да је СРС следио основне принципе демократије и да никад није дозволио да извршна власт буде изнад законодавне.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Наметање разноразних пореза
Градски од бор Српске радикалне странке нагласио је да
је ком плетно ста нов ништво
Панчева, али и целе Србије,
изложено на пла ти ра знора зних пореза за хва љу ју ћи акту ел ној вла сти.
Слободан Петровић, потпредседник СРС-а Јужнобанатског одбора , навео је да радикали сматрају да порез треба да се плаћа, али да напредњаци финансијски угрожавају

од мештана из града – изјавио
је Петровић.
Он је додао да се и као председник месног одбора СРС-а у
Долову бори с тим проблемима већ две године и да је захтевао од надлежних да не пристају на поменуте промене,
али неуспешно.
Петровић је нагласио да је
власт најавила нова поскупљења и да су избори једина алтернатива.

ста нов ни штво. Он је по ја снио да је ЈКП „Долови” из
До ло ва пре дао ком плет ну
над ле жност „Хи ги је ни” из
Панчева, као и да је тамошњи
водовод, који има природне
изворе, сада прикључен на
градски.
– Цене за смеће и воду
енормно су повећане. То је неприхватљиво за село, јер се
људи тамо баве пољопривредом и троше много више воде

СРПСКИ САБОР „ЗАВЕТНИЦИ”

Мешање државе
у породицу
Градски одбор Српског сабора „Заветници” саопштио је да
јавност у Србији у протеклих
годину и по дана „потреса”
Нацрт предлога грађанског
законика који би први пут након 1946. године регулисао
читаву цивилну материју, па
тако и подручје породичних
односа и права и положај детета у српском друштву.
На конференцији за новинаре одржаној у понедељак,
5. децембра, Славко Радојчић, председник ГО „Заветника”, навео је да се на тај
начин права детета радикално подижу у односу на
право родитеља.
– Сматрамо да је ово додатно мешање државе у породичне односе. Такође, напомињемо да су нам се у
протеклих неколико дана

поједини родитељи пожалили да су у духу ових законских решења неке школске
установе у Србији почеле да
у оквиру предмета Грађанско
васпитање држе наставу којом се на најгрубљи начин
нарушава интегритет детета
и његово право на непристрасно и неутрално образовање. Рекли су нам да предавачи испитују децу о материјалном и социјалном статусу,
као и да их убеђују да је боље
да се одвоје од родитеља уколико они имају мала примања – изјавио је Радојчић.
Додао је да надлежне институције треба да провере
наведене тврдње и нагласио
како „Заветници” захтевају
од власти да се предлог поменутог законика повуче из
процедуре.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Приступио део Покрета за Старчево
Петар Андрејић, председник
Покрета за Старчево, с делом
чланства тог удружења приступио је Српској напредној
странци.
Он је на конференцији за
новинаре одржаној у суботу, 3.
децембра, образлажући ту одлуку, подсетио да су Старчевци на овогодишњим изборима
дали више од 50 одсто гласова
листи СНС-а.
– Такође, становници су шести пут заредом указали поверење тиму који сам предводио,
а који руководи Месном заједницом Старчево у последњих
двадесет година. Ценећи ову
чињеницу, мислим да ће синергија ових двају победничких тимова бити најбоља за то
насељено место. Спремни смо
да своја позитивна искуства
пренесемо градској власти, од
које очекујемо да ће подржати

даљи развој Старчева – изјавио
је Андрејић.
Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, рекао
је да је Покрет за Старчево направио велики корак и да њиме потпомаже рад ГО.
– Пред нама је велики задатак, који је управо и циљ наше

странке, да се створи модерно
друштво. Кад је у питању Панчево с насељеним местима,
желимо да просперирамо и
направимо корак унапред –
нагласио је Сушец.
Градоначелник Саша Павлов овом приликом је саопштио како је једно од главних

начела СНС-а децентрализација.
– Сведоци сте актуелних измена законских решења у вези са
Законом о финансирању локалне самоуправе. То је допринело
томе да моји сарадници и ја обилазимо све месне заједнице, и то
не само у насељеним местима,
већ и градске – рекао је Павлов.
Говорећи о новим члановима СНС-а, он је навео да му је
драго што су ти људи током
претходних година урадили
много за Старчево и додао како ће убудуће кроз заједничку
сарадњу допринети развоју и
других насељених места.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЈАВНА НАБАВКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ЗАТВАРАЊЕ АПОТЕКА

Пиће за репрезентацију
До 13. децембра отворена је јавна
набавка за подношење понуда за пића за потребе репрезентације Градске управе. Како је у конкурсној документацији наведено, бифе у градској кући потражује око 12.000 килограма кафе у паковањима од 200
грама, 500 литара дуготрајног млека са 2,8 одсто млечне масти, по 100
литара густог сока од парадајза са
100 одсто воћног садржаја и сока од
јабука са 50 одсто воћног сока, 80
литара сока од јагода и по 200 литара сока од боровнице и поморанџе.
У овој јавној набавци види се и потражња 300 литара кока-коле, 100
литара фанте и 10.000 пластичних
чаша, а ту су и алкохолна пића, и то
шест литара „горког листа”, шест
флаша од 0,7 литара воћне ракије и
исто толико вискија „балантајнс”.
До краја априла, до када је процењено да ће се предмет јавне набавке потрошити, биће потребно и
250 флашица од 0,25 литара воде,

Апотекарима минималац
Већници наложили
утврђивања вишка
запослених
Чланови Градског веће прихватили
су 7. децембра одлуку Управног одбора Апотеке Панчево о затварању
неколико огранака који својим пословањем не покривају трошкове и
на тај начин још више оптерећују
иначе тежак положај те установе.
Затворене ће бити апотеке у Војловици (на Тргу 12. војвођанске бригаде), у центру града (на Тргу слободе
2) и на Содари (у Улици Жарка Зрењанина 80), као и апотеке у Иванову
и Омољици, а привремено ће бити
затворена апотека на Миси (у Сремској 22), јер су санитарни услови рада лоши. Управни одбор Апотеке је у
овом захтеву оснивачу понудио и могућност да се ови објекти не затворе,
али у том случају у градском буџету
за 2017. треба да буду опредељена
средства за рад.
– То је једна од мера које је Управни одбор коначно добро предузео.
Ми смо предложили у овом закључку, сходно законским прописима и
актима које ми из секретаријата јако
дуго изучавамо, проучавамо и тражимо решења која бисмо предложили градоначелнику, да се усвоји затварање ових апотека – рекла је,
образлажући ову тачку, Гордана Николић, секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања.
Део ове одлуке коју су већници
усвојили јесте и налог руководству
Апотеке Панчево да у што краћем
року утврди висину минималне зараде и да сачини програм решавања
вишка радника. Апотекарска установа има 74 запослена, који раде у
јед ној сме ни, у (са да) је да на ест
објеката.
Због блокаде рачуна ове установе
од 31. децембра 2015, Град Панчево
је из буџета до 22. новембра дао Апотеци Панчево за зараде (по извршеним судским пресудама и за трошкове превоза запослених) 42,3 милиона динара.

ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ОКО 1,5 МИЛИЈАРДИ

Готово иста сума за медије

На састанку који је почетком новембра, на позив Министарства државне управе и локалне самоуправе, одржан у Београду (о чему смо
извештавали), чуло се да су укупна
дуговања Апотеке Панчево 1. новембра ове године износила око 778
милиона динара. Тада је дат предлог локалној самоуправи да измири
обавезе Апотеке и успостави одрживо финансирање. С обзиром на то да
је предлог Управног одбора за затварање огранака Апотеке, ради заустављања даљег увећања дугова,
усвојен, сада локална самоуправа
сматра и да Апотека треба да утврди
висину минималних зарада и донесе програм за решавање вишка запослених.

НЕЗАДОВОЉНИ ЗБОГ НЕРЕШАВАЊА
КОМУНАЛНИХ ПРОБЛЕМА

– Мислили смо да је већ крајње време, док чекамо можда неко генерално
решење на нивоу Србије, да органи
Апотеке предузму мере и да ово ураде
одмах, будући да се обраћају Граду за
покривање и накнаду зарада, које нису
мале, а требало би, с обзиром на све
услове по којима сада послује Апотека
– образложила је Гордана Николић.
Предлог Градског већа је и да Апотека настави затварање и других
огранака.
Предузеће је у блокади због 460
милиона динара. Укупан дуг је око
778 милиона динара, а камата око
200 милиона динара. Више јавно тужилаштво је прошле године (како
смо писали) покренуло истрагу због
основа сумње да је бивша директорка, са још троје лица, починила злоупотребу службеног положаја на штету Апотеке Панчево.
М. Димитрић

Доловци оформили кризну
радну групу
Горући проблеми
водоводна мрежа
и наплата смећа
и накнаде за
одводњавање
Упућени захтеви
надлежнима
Око 250 грађана Долова оформило је
3. децембра, на збору грађана, кризну радну групу за решавање пре свега комуналних проблема у том селу.
Чланови кризне радне групе ће убудуће покушати да у дијалогу са званичним институцијама, као сервис
грађана, помогну у решавању горућих актуелних питања која грађани
сами нису досад могли да решавају у
оквиру постојећих званичних институција.
Од бор ни ца у Скуп шти ни града
Соња Ради војев из До ло ва, ко ја је
више пута и за скупштин ском го ворни цом укази вала надле жни ма
на незадовољство станов ни ка овог
се верног се ла, ре кла је да су закључ ке са састан ка ове не де ље по сла ли над лежни ма на ви ше адре са,
међу који ма су и градо начелник,
Месна зајед ни ца До ло во, ЈКП „Хи гијена” и ЈКП „Водо вод и канали за ци ја”. Мештани До ло ва траже да
се наплата од ношења сме ћа у том
селу об рачунава по члану до ма ћинства или коли чи ни от пада, а не
по метру квадрат ном до маћин ства.
Они су незадовољни од сеп тембра,
од ка да је тај по сао од се о ског
ЈКП-а „Долови” пре у зе ла градска
„Хиги јена”.

50 флашица минералне воде, а
Градска управа потражује и негазирану воду у пластичној амбалажи
од 0,5 литара, и то 250 флаша, као и
100 флаша минералне воде у таквој
амбалажи. Потребно је и 200 флаша од литра и по минералне воде и
700 негазиране воде, као и 400 флаша од два литра минералне воде.
На сајту Града наводи се и да су
ове количине дате оквирно, јер ће
сукцесивно бити испоручиване у
периоду важења уговора, а зависиће
од потреба наручиоца, тј. Градске
управе.
Уговор се закључује до износа
планираних финансија наручиоца,
рачунајући од дана потписивања
уговора, а најдуже до 30. априла
2017. године.
Избор најповољнијег понуђача
биће обављен применом критеријума ко да најнижу цену. Рок за подношење понуде истиче 13. децембра у 10 сати.
М. Д.

– Људи праве смеће, а не метри
квадратни – рекла је Соња Радивојев.
Други захтев је упућен панчевачкој власти, од које траже да се следеће године из буџета определе средства за реконструкцију водоводне
мреже, јер је постојећа, која је изграђена почетком ове године, направљена од азбестних цеви. Доловци сматрају и да цена воде треба да буде коригована за села, а на тај начин би
Град подржао пољопривреднике.
– У складу са Стратегијом развоја
града, предлажемо да се плански
одржавају постојећа изворишта, не
само у Долову него и у осталим панчевачким селима, пре свега из безбедносних разлога – рекла је она.
Доловци су подржали захтеве пољопривредника (посебан текст о томе на шестој страни) да се преиспита
одлука о наплати накнаде за наводњавање.
Управо се ових дана у Панчеву
спроводи пројекат „Партиципативно
буџетирање”, у оквиру којег грађани
одлучују који посао ће бити финансиран из буџета наредне године. Соња Радивојев каже да њу као одборницу ниједном нису позвали у Месну
заједницу на састанак када је сеоска
власт разматрала предлог буџета за
2017. годину.
Доловци су се договорили и да се
убудуће једном месечно састају, а први следећи скуп кризне радне групе
заказан је за 24. децембар. До тада ће
за комуналне проблеме бити задужени Милан Радивојев и Соња Радивојев, а за питања из области пољопривреде ратари Јован Негован и Никола Бутуљ.
М. Д.

Влада Србије усвојила је Предлог
закона о буџету за 2017. годину, којим су планирани приходи у износу
од 1.092 милијарде динара, а и
укупни расходи од 1.161 милијарди
динара, с дефицитом од 1,7 одсто
бруто домаћег производа (БДП).
Планирани фискални дефицит на
нивоу републике за следећу годину
је 69,1 милијарду динара. У буџету
за наредну годину за Министарство

њу нове зграде тог јавног сервиса у
Новом Саду. У поређењу с претходним буџетом, сва ранија давања су
незнатно смањена, али се појављују,
поред зграде РТВ-а, још две нове
ставке у буџету: за финансирање
новина на Косову и Метохији, у износу од 38,66 милиона динара, као
и 1,6 милиона динара за билатералну сарадњу новинара из Србије и
Кине.

културе и информисања је намењено 1.524.579.000, а за медије око 4,7
милијарди динара, што је 440 милиона динара више него прошле године. Од овог увећања користи ће
имати само један медиј, и то Радиотелевизија Војводине, јер је 400 милиона динара намењено за изград-

За пројектно суфинансирање медијских садржаја следеће године ће
бити намењено 186,5 милиона динара, што је око 70.000 динара мање него ове године. О овом
предлогу закона коначну реч даће
републички посланици.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ШТА МИСЛИТЕ О УКИДАЊУ ДИРЕКТНЕ ЛИНИЈЕ ВОЗА ЗА БЕОГРАД?

Неопходно вратити стари ред вожње

М. ГАВРИЋ

Б. ИЛИЋ

Након завршетка реконструкције
пруге Панчевци неће моћи директном линијом воза да стигну до Београда. Поводом ове одлуке, која је
недавно донета, питали смо суграђане да ли она представља проблем људима који су за путовање до престонице користили железницу.
МИЛЕНА ГАВРИЋ, сервирка у вртићу:
– Чула сам да је укинута директна
линија воза за Београд. Мислим да
то ствара проблем грађанима који су
се определили за тај начин путовања,
а изискује и веће трошкове. Мислим
да би требало вратити на старо. Ја
најчешће путујем аутобусом, али раније сам ишла возом.
БИЉАНА ИЛИЋ, правник:
– Сматрам да укидање директне
линије за Београд представља проблем грађанима који су путовали возом. Скупље је, а и компликованије
због преседања у Овчи. Пре свега није

М. ХОРНУНГ

Н. РАЧИЋ

практично ни хумано због студената
и ученика. Требало би да се врати на
стари начин функционисања. Ја најчешће путујем колима, а понекад и
аутобусом.
МАРЈАН ХОРНУНГ, радник:
– Ја не путујем возом, али грађанима који користе то превозно средство, ова одлука сигурно представља
проблем. Губе време на преседању, а
сигурно и новац. Сматрам да би требало да се врати директна линија воза. Ја најчешће за Београд идем аутобусом.
НЕНА РАЧИЋ, пензионер:
– Укидање директне линије је срамотна одлука. Због чега грађани сада
морају да користе услуге приватних
превозника? С друге стране, постоје
људи који воле да путују возом. Ред
вожње би требало вратити на старо.
Ја најчешће за Београд идем аутобусом, али за воз је велика штета.

З. ПЕТРОВИЋ

В. ОЖЕГОВИЋ

ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, правник:
– Читао сам у новинама о тој одлуци и знам да се сада мора преседати
код Овче, а то је необично, јер је у
питању веома мала релација. Иако
не путујем возом, верујем да укидање директне линије представља проблем грађанима који користе то превозно средство и сматрам да би требало вратити онако како је било. Ја
најчешће у Београд идем колима.
ВЛАДИМИР ОЖЕГОВИЋ,
мобилни банкар:
– Не знам да ли ова одлука представља додатни проблем, јер нисам
упознат с тим колико је интересовање за превоз возом. У суштини, промене реда вожње нису испраћене
кампањом, а и медији нас не информишу довољно о целој ситуацији.
Стога сматрам да би пре свега на томе требало порадити. Ја најчешће
путујем колима.
Анкетирала С. Првуљ
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ПАНЧЕВАЧКИ ПРОЈЕКАТ ПРЕДСТАВЉЕН
НА ЕНЕРГЕТСКОМ ФОРУМУ

Енергетски ефикасни
и паметни градови
На VII међународном ЦЕДЕФ
форуму, одржаном крајем
прошле недеље у Београду,
учествовали су и представници Панчева. Они су говорили
о пилот-пројекту „Банатско
сунце за све”, који финансира
ЕУ у оквиру ИПА програма.
Пи-ар менаџер пројекта
Анђела Вила каже да је могуће остварити идеје у домену
енергетске ефикасности и да
фондови и средства постоје, те
да рад на стварању паметних

градова и борба за одрживи
развој не треба да представљају изазов.
Пројекат соларног система
за производњу топлотне
енергије у граду Панчеву
представља највећи соларни
пројекат таквог типа. Захваљујући њему, чак 360 соларних колектора би из енергије
сунца производило топлоту,
коју би Топлана Панчево користила за загревање санитарне потрошне воде за грађане, али и за повећање ефикасности рада саме топлане
током грејне сезоне.
У потрази за одрживим и
иновативним
моделима
градова, учесници форума

говорили су на тему паметних градова, износећи сопствена искуства и искуства
других градова.
Циљеви и овог енергетског
форума били су: да представи
примере добре праксе енергетске ефикасности у локалним самоуправама у Србији;
да укаже на значај примене
мера енергетске ефикасности у јавном сектору; да нагласи неопходност коришћења напредних технологија; да

укаже на моделе финансирања пројеката, али и да
подсети на значај домаћинског пословања и очувања
имовине и ресурса градова и
општина.
Овај скуп је организовао
Централноевропски форум
за развој (ЦЕДЕФ) у сарадњи
с Министарством државне
управе и локалне самоуправе, Министарством рударства и енергетике и Министарством грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријатом за енергетику Града Београда и
Агенцијом за заштиту животне средине Републике
Србије.

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР

Пријављивање излагача
до 15. децембра

Петак, 9. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КОНСТИТУИСАН НОВИ САВЕТ

ЗАЈЕДНО ДО ИНВЕСТИТОРА
Првом састанку
присуствовао
и државни секретар
Иван Бошњак
Представљен фонд
„Европски послови”
АП Војводине
Конституисању новог сазива
Савета Јужнобанатског управног округа, 2. децембра, у
Панчеву, присуствовали су и
државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак,
као и Јано Пушкар, стручни
сарадник у фонду „Европски
послови” АП Војводине. На
позив начелнице управног
округа Данијеле Лончар, на
првој седници су били представници свих општина и градова с територије јужног Баната, а након страначких избора који су одржани пролетос и постављања Данијеле
Лончар на чело округа ово је
била и прва седница у том сазиву.
Том приликом се разговарало о актуелној законској регулативи, али и о томе на који
начин створити нов пословни
амбијент који би привукао инвеститоре и допринео да округ
постане још развијенији.
– Водимо рачуна да активности буду усклађене у свим
подручним јединицама, као и
да не заобиђемо у том послу
неку локалну самоуправу. Договорили смо се да на седни-

цама износимо проблеме, како бисмо заједно пронашли
решења, а то нам је и задатак –
рекла је Данијела Лончар, начелница
Јужнобанатског
управног округа.
Државни секретар је навео
да су на састанку, који је био
затворен за јавност, разговарали и о управљању људским ресурсима, конципирању нових
буџета за 2017. годину, о међуопштинској сарадњи на европским пројектима, али и о усаглашавању локалних политика. Бошњак је најавио и могућност формирања посебних
окружних фондова.

– Велики акценат смо ставили
на завршетак послова који су у
надлежности министарства, а
спроводе их јединице локалне
самоуправе, попут уноса електронских података из матичне
књиге, што треба да буде завршено до краја ове године. Тек
тада ће се обезбедити пуна
примена Закона о општем
управном поступку. Наравно, у
плану су и заједнички пројекти – рекао је државни секретар
Иван Бошњак.
Електронске матичне књиге
ће допринети да грађани не буду
више курири између појединих
институција, већ ће оне моћи да

размењују те информације електронским путем.
Представницима локалних
самоуправа јужног Баната презентовани су и пројекти и послови којима се бави покрајински фонд „Европски послови”. Стручни сарадник у том
фонду Јано Пушкар изјавио је
да су у Панчеву представљени
јавни позиви и пројекти намењени локалним самоуправама
који ће бити спроведени током
следеће године, као и њихова
канцеларија у Бриселу.
Савет ће се састајати најмање
једном у два месеца, а уколико
буде било потребно, и чешће.

ЗАХТЕВ ВЛАДИ И МИНИСТАРСТВИМА

Ратари траже укидање накнаде
Пољопривредници из Панчева и околине упутили су Влади
Србије, Министарству пољопривреде и Министарству финансија захтев за укидање накнаде за одводњавање. Ових
дана су на адресе грађана почела да стижу решења за наплату, и то ретроактивно за
2015. и 2016. годину, а ратари
тврде да је споран начин обрачуна. По Закону о водама и мишљењу покрајинског омбудсмана, не постоји важећи правни оквир, јер се не дозвољава
корекција катастарског прихода по стопама изнад 100 одсто.
– Ове и прошле године су
стопе у висини од 700,88 одсто,
што далеко превазилази законски оквир. Пошто се у образложењу приспелих решења наводи

да је основ уредба из 2015. и
2016. године, која само представља подзаконски акт, сматрамо да постојеће уредбе као
такве нису усклађене с још
увек важећим Законом о водама, те послата решења за накнаду за одводњавање немају
законско правно дејство, јер
уредбе не могу бити старије од
закона – рекао је Јован Негован из удружења „Панчевачки
ратари”.
Пољопривредници из овог
дела Баната траже заустављање наплате накнаде за одводњавање и зато што она не представља цену извршене услуге
(одводњавања), већ је јавна дажбина, а као таква утврђује се
искључиво на основу законом
утврђених елемената.

О овоме су у августу разговарали и с новим министром
пољопривреде Браниславом
Недимовићем. Прошле године су сличан захтев упутили
надлежнима, након што је
покрајински омбудсман послао Уставном суду Србије
предлог за оцењивање зако-

нитости општег акта, а пољопривредници разговарали с
тадашњом
министарком
Снежаном Богосављевић Бошковић.
Надлежнима су сада оставили рок до 24. децембра, када ће се поново састати у Долову.

ШТА ЈЕ НАВЕО ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН?
Покрајински омбудсман је предложио Уставном суду да стопе по којима се утврђује висина накнаде за одводњавање
пољопривредног земљишта у годишњем износу према катастарском приходу прогласи противним члану 101. ст. 1.
Закона о водама. Ретроактивно тражење наплате накнаде
за одводњавање за 2015. и 2016. годину, по стопи од
700,88%, нема законски основ.

АКЦИЈА САКУПЉАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА

Здраво, чисто Долово
Излагачи заинтересовани за
бесплатне штандове који ће
бити постављени на платоу
испред градске куће, у оквиру предстојећег, шестог „Новогодишњег базара” имају
рок до четвртка, 15. децембра, да се пријаве.
Пријавни формулар је доступан на званичној интернет презентацији Града Панчева (www.pancevo.rs), а може се преузети и у Секретаријату за привреду и економски развој, на трећем спрату,
у канцеларији број 303.
Право учешћа имају правна и физичка лица која сама
производе и израђују своје
производе, а који се уклапају
у дух ове манифестације. Уз
комплетно попуњен формулар кандидати морају приложити: доказ о пребивалишту за физичка лица, односно седишту за правна лица
(решење о регистрацији у

Управи за трезор, министарству или АПР-у, или копију
личне карте за физичка лица) и најмање три фотографије различитих производа
које кандидат планира да
излаже на овој манифестацији.
Попуњени формулар треба
доставити на адресу: Градска
управа Града Панчева, Секретаријат за привреду и
економски развој, Трг краља
Петра I број 2–4, III/303,
Панчево, с назнаком: „Новогодишњи базар 2016”, или
предати лично на шалтеру
Градског услужног центра.
Током три дана „Новогодишњег базара”, од 28. до 30.
децембра, сви суграђани моћи ће да набаве све оно што
им је потребно за новогодишњу прославу, да купе поклоне, али и да уживају у забавним програмима за целу
породицу.

Удружење грађана „Еко 13”
реализовало је 27. новембра у
Долову пројекат под називом
„Здраво, чисто Долово”. Пројекат су подржали Секретаријат
за заштиту животне средине
Панчева и Институт „Тамиш”
Панчево, као и доловачка Месна заједница и ЈКП „Долови”.
Једна од највећих опасности за животну средину и
здравље људи јесте амбалажа
од пестицида која се после
употребе самих хемијских
средстава неправилно одлаже
или складишти. Често заврши
са осталим смећем или директно на њиви. Управо због
свега тога удружење „Еко 13”
покренуло је ову акцију. Најпре су 26. новембра у згради

Страну припремила

Марина
Димитрић

Месне заједнице стручњаци
Института „Тамиш” одржали
предавање на ову тему. Скренута је пажња на то како се
правилно одлаже амбалажа од
пестицида и разних других хемикалија.

Искоришћену амбалажу треба најпре испрати три пута и
исцедити у прскалицу. Затим
амбалажу треба пробушити на
неколико места и спаковати је у
пластичне џакове и одложити у
просторију која је под кључем.

Тако сачувану треба је предати
овлашћеним оператерима. Дан
касније, 27. новембра, у преподневним часовима, акција је
настављена, овог пута на терену, по селу. Пет трактора кружило је доловачким улицама и
прикупљало амбалажу од пестицида, а једна приколица је
била стационирана и у самом
центру села, где су мештани
могли да донесу овај опасан отпад. Више од педесет мештана
дало је свој допринос акцији, а
прикупљена је велика количина амбалаже.
Јелена Новаков, координаторка акције испред удружења
„Еко 13”, задовољна је одзивом мештана и сматра да је
урађен одличан посао. Поента
је да се, пре свега, код грађана
подигне ниво свести о овом
проблему, а сличне акције ће
се спроводити и у наредном
периоду како у Долову, тако и
у другим насељеним местима.
Н. Р.
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БИЗНИС ПЛАН НИС-а ЗА 2017. ГОДИНУ

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА

УЛАГАЊЕ У ПАНЧЕВАЧКУ РАФИНЕРИЈУ

Живимо здравије

Нафтни гигант
инвестира
28,6 милијарди динара
„Дубока прерада”
и гасна електрана
у Панчеву
Одбор директора НИС-а усвојио је прошле недеље бизнис
план компаније за 2017. годину. У складу с тим документом,
приоритети НИС-а остају инвестиције у кључне развојне пројекте – повећање оперативне
ефикасности, као и очување
профитабилности бизниса, упркос сложеним макроекономским условима и тржишним
приликама.
Одбор директора је потврдио инвестициони програм
НИС-а за 2017. годину у износу од 28,6 милијарди динара,
односно шест процената више
у поређењу са 2016. годином.
У области истраживања и производње НИС планира да повећа ресурсне базе реализацијом програма бушења и применом савремених геолошкотехничких мера. Поред тога,
руско-српски нафтни гигант
планира да повећа ефикасност коришћењем нових технологија, али и да оснажи своје присуство на тржишту
Европске уније.
Очување профитабилности
Према речима менаџмента,
НИС ће остати посвећен спровођењу мера за повећање оперативне ефикасности као кључном одговору на неповољне

тржишне трендове. Утврђено
је да у НИС-у потенцијал за
повећање оперативне ефикасности износи 9,9 милијарди
динара у периоду 2017–2019.
го ди не. Вадим Ја ковљев,
председник Одбора директора НИС-а и први заменик генералног директора компаније „Гаспром њефт”, истакао је
да ће реализација усвојеног
бизнис плана омогућити компанији НИС да и следеће године очува профитабилност и
настави реализацију кључних
инвестиционих пројеката, који су од великог значаја за
економију Србије и регион
Балкана у целини.
– Поносимо се чињеницом
да НИС постиже добре резултате, показујући отпорност на

утицај нестабилне макросредине. У 2017. години НИС ће
наставити реализацију бизнис
стратегије чији је основни циљ:
постати регионални енергетски лидер – рекао је Вадим Јаковљев.
Рафинерија срце НИС-а
У области прераде нафте НИС
ће наставити реализацију друге фазе модернизације прерађивачких капацитета и пројеката који су усмерени на повећање оперативне и енергетске
ефикасности. Нафтни гигант
ће следеће године наставити
активности на пројекту „Дубока прерада”, усмерене на проширење асортимана и максимизацију производње високопрофитабилних деривата у

панчевачкој рафинерији. Када
је реч о промету, компанија
планира даљи развој премијалних брендираних горива,
модернизацију малопродајне
мреже у Србији и земљама у
региону Балкана, као и развој
додатних услуга на малопродајним објектима НИС-а.
Бизнис планом за следећу годину предвиђене су активности
на изградњи термоелектране–
-топлане у Панчеву капацитета 140 MW, као и активности
на изград њи ветро парка
„Пландиште”. У фокусу ће бити и развој пројеката у области компримованог природног гаса, пре свега изградња
постројења за КПГ „Острово”
и даљи развој малопродаје у
овом сегменту.

АП ВОЈВОДИНА РЕГРЕСИРА ПРЕВОЗ УЧЕНИЦИМА

Подршка средњошколцима
Секретаријат за ову
намену издвојио
укупно 187 милиона
динара
Обнова школа у најави
Прошле недеље су свечано
потписани уговори о додели
средстава за регресирање превоза ученика средњих школа у
АП Војводини у оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине
– националне заједнице. Скупу су присуствовали представници локалних самоуправа,
општина и градова с територије АП Војводине. У свом поздравном говору потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице Михаљ Њилаш рекао је да Секретаријат из године у годину на овај начин

помаже локалне самоуправе,
тј. омогућава средњошколцима
регресиране путне трошкове.
Предвиђено је да ребалансом буџета од седамдесет милиона и осамсто хиљада динара, а по конкурсу из октобра
текуће године, Секретаријат на
основу потписаних уговора
проследи средства војвођанским локалним самоуправама,
општинама и градовима. За
регресирање превоза ученика

средњих школа за ову годину
Секретаријат је издвојио укупно 187 милиона динара. Вреди
истаћи да многе локалне самоуправе, у складу са својим могућностима, такође учествују у
подели трошкова ученичког
превоза. Тако је, на пример, на
територији општина Алибунар, Бач, Инђија, Кикинда и
Оџаци ђацима омогућен бесплатан превоз јавним транспортом.

Овом приликом је покрајински секретар представио и могућности инвестирања локалних самоуправа у зграде установа образовања у наредне три
године. На основу анкета, које
су прослеђене образовним
установама у АП Војводини,
добијен је увид у изузетно лоше стање зграда и објеката
предшколских, основних и
средњошколских образовних
установа, као и ђачких домова.
На недавно одржаном састанку представника Владе Републике Србије и Покрајинске
владе постигнут је договор о
инвестирању не само за изградњу нових објеката већ и за
поправку и санирање запуштених зграда образовних установа. За ту сврху на републичком
нивоу је задужена Канцеларија
за управљање јавним улагањима, тако да локалне самоуправе треба да аплицирају пројектима (са уредном техничком
документацијом) већ у јануару
следеће године.

У оквиру пројекта под називом „Поштујмо своју околину
– живимо здравије”, удружење грађана „Трећи миленијум” из Панчева приредило је
у среду, 7. децембра, у холу
градске куће, свечано отварање изложбе дечјих радова насталих током боравка малишана на фарми и у одмаралишту „Тамишки конаци”.
Према речима организатора овог едукативног програма, одлазак ђака у природу је
веома важан јер се на тај начин код малишана развија
позитиван однос према животној средини и природи.
Полазници су имали прилику
да се упознају с примарном
пољопривредном производњом – сточарством, повртарством и ратарством. Поред

тога, научили су како функционише једна савремена
фарма крава и како тече природан процес производње
хране. У оквиру пројекта
одржана је и ликовна радионица коју је водила академска сликарка Ивана Маркез
Филиповић.
У реализацији про јекта
учествују ученици панчевачког студија „Пчелица Д”,
ученици трећег раз реда
Основне школе „Бранко Радичевић”, као и полазници
ликовног атељеа „Мали геније” из Панчева. Овај пројекат удружења „Трећи миленијум” реализован је захваљујући финансијској подршци Секретаријата за заштиту животне средине
Градске управе Панчева.

ДАН ПЛАНИНА

Пројекција филмова
Поводом обележавања Међународног
дана планина Планинарско-еколошки
клуб „Соко” приредиће дружење љубитеља природе у недељу, 11. децембра, у
18 сати, у дворани
„Аполо”.
Том приликом ће
бити приказани кратки филмови о планинарењу и заштити
животне средине, а
све са идејом да се вратимо
природи. Филмови су настали током ове године на разним акцијама клуба, од Делиблатске пешчаре до Дурмитора, и већина ће бити премијерно приказана.

Уједно ће бити представљени пројекти ПЕК-а „Соко”:
„Вратимо се природи” и „Упознај своју природу”. Реч је о
едукативним програмима намењеним деци и младима који су реализовани под покровитељством Града Панчева.

ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА

Едукација о станишту

ТАКМИЧЕЊЕ „МИТА ТОПАЛОВИЋ”

Проглашена четири лауреата
На седмом такмичењу младих
талената „Мита Топаловић” за
соло певаче у категорији мушких гласова за основну школу победио је Александар
Франц из Панчева, а у категорији женских гласова најбоља
је била Даница Мркић из Београда. Такмичење је одржано у
суботу, 3. децембра, у сали организатора – Музичке школе
„Јован Бандур”.
Кад је реч о средњошколцима, лауреати су Јована Тимотијевић из Београда и Душан Дакић из Сомбора. Они су се издвојили по најбољој интонацији, интерпретацији и добром
познавању стилова певања.

Надметало се више од деведесеторо ђака из шеснаест школа, односно из тринаест градова

(Сомбора, Зрењанина, Ниша,
Крагујевца, Параћина, Београда
и других места, као и гости из

Темишвара). С обзиром на то да
је било много учесника, као и да
је конкуренција била јака, жири
је одлучио да подели више првих, других и трећих награда.
У жирију за средњошколце
биле су професорке певања:
мр Виолета Радаковић (ФМУ
Београд), др Милица Стојадиновић (АУ Нови Сад) и др Софија Пизурица (Народно позориште Београд), а о наградама
које су добили основци, одлучивали су професори који предају у школама у Зрењанину,
Сомбору и Београду, а председница је била проф. Татјана
Стојиљковић из панчевачке
музичке школе.
M. M.

Удружење грађана „Натура
екотим” недавно је реализовало другу фазу пројекта
„Упознајмо станишта, бринимо о њима”. Први део едукативног програма се односио
на активност обележавања
Светског дана станишта у
Градском парку и чланови
удружења су у сарадњи с панчевачким основним школама
приредили едукативни хепенинг 3. октобра. У наставку
пројекта активисти овог
удружења су на три локације
у граду поставили таблете
помоћу којих наши суграђани могу да се информишу о
најзначајнијим
врстама
биљног и животињског света у Панчеву.

Садржаји у уређају треба
да помогну Панчевцима да
схвате значај очувања станишта у нашем граду. Помоћу
њега Панчевци могу сазнати
која се заштићена природна
добра налазе на територији
града Панчева и зашто је важно сачувати их и бринути
се о њима. Таблети су постављени у Градској библиотеци,
Туристичкој организацији и у
екопавиљону у Народној башти.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Владају стомачни
вируси

Пише:
др Мирослав Тепшић
Прва асоцијација на зимске
вирусе и епидемије обично
је вирус грипа. Уз то иду неизбежне теме попут вакцинације, неких других превентивних активности и могућих последица по здравље
или радну ефикасност.
Ипак, када бисте здравствене раднике питали о актуелним заразним болестима,
вирусни гастроентеритиси
заузимали би високо место
по броју оболелих. Бол у
стомаку, мучнина, повраћање... често ће нас навести на
помисао да је храна узрок
ових тегоба. Ту могућност
не треба искључити, али не
заборавимо да контаминиране руке, предмети, контакт с повраћеним садржајем или столицом, могу чешће изазвати инфекцију него храна или вода. Поготово
се то односи на спорадичне
случајеве инфекције. Неретко повраћање и водени
проливи бивају удружени с
температуром, главобољом,
болом у стомаку и мишићима. Довољно је 24 до 48 сати
да би се симптоми развили
после инфекције. Опасност

од епидемије највећа је у
школама, вртићима, домовима старих, болницама и
на местима где борави већи
број људи. Када се у овим
ко лек ти ви ма по ја ви ин фекција, од неизмерног је
значаја предузимање мера
које ће спречити или макси мал но сма њи ти мо гућ ност заразе других лица.
Важно је ограничити контакте са зараженим особама, водити рачуна о хигијени ру ку и дез ин фек ци ји
предмета који су потенцијално контаминирани. Посебну пажњу треба посветити особама које помажу
оболелим лицима и раде на
припремању хране. Често
прање руку је главна мера
превенције, а посебно се
води рачуна о чистоћи одеће и обуће на којој вирус
може да борави.
Основни третман вирусних гастроентеритиса је
одмор и узимање довољно
течности како би се надокнадила она изгубљена повраћањем и проливима.
Обавезно се разређују сокови и безалкохолна пића како се губитак течности не би
још више повећао. Обично
долази до опоравка без компликација, а оне су могуће
код деце, особа са слабијим
имунитетом и старијих. Дете не би требало слати у вртић или школу најмање 24
сата после повлачења симптома. То се односи и на запослене одрасле, а особе
ко је при пре ма ју хра ну и
негују болесне не би смеле
да раде ове послове најмање
48 сати после повлачења
симптома.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Може и то:
нега за нула динара

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Нема изговора, можемо се
неговати без новца или с веома мало потрошеног новца.
Уз ове савете и мало воље
можете заблистати.
Сваки дан започните туширањем тела наизменично
топлом па хладнијом водом. Тако ћете подстаћи
циркулацију и вратићете
живот кожи. Потом истрљајте лице и врат коцкицама леда. Резултат ће бити
бољи тонус, а и микроранице ће зацелити. Ако имате
опуштену кожу лица, урадите масажу благим штипкањем јагодицама прстију пет
минута. Ефект ће бити фантастичан: лице ће вам током
целог дана бити затегнуто и
једро.
Пилинг пета, као и коже
захваћене целулитом, можете урадити талогом од кафе.
Половином искоришћеног
лимуна истрљајте лактове и
пете – кожа ће омекшати и
посветлети од лимунске киселине. Испирање је обавезно. Уместо третмана воћним киселинама у салону,

код куће можете постићи
сличан ефекат ако на чисто
лице ставите густи јогурт и
пустите да одстоји десет минута. Понављајте процедуру
четири пута на сваких седам
дана. За хидрирану сјајну
кожу потребне су нам омега
3 масне киселине, те стога
конзумирајте туњевину, сардине и скушу.
Да вам крајеви косе не би
били оштећени и суви, можете нанети мајонез, увити у
кесу и оставити пола сата да
делује. Након тога уобичајено оперите косу, али уместо
да ставите балзам, потопите
косу у лавор с млаком водом

и две кашике сирћета. Прелијте потом целу косу и не
испирајте. Власи ће бити
сјајне, меке и здраве.
Ако желите да експериментишете с бојом косе,
пробајте да урадите омбре
тако што ћете половину косе
уронити у претходно припремљен прашкасти сок црвене, наранџасте или плаве
боје у топлој води. Боја ће
бити интензивна и трајаће
неколико прања.

Петак, 9. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈЕДАНАЕСТ ГОДИНА СТАНОВАЊА УЗ ПОДРШКУ У „СПОМЕНКУ”

МОСТ ДО САМОСТАЛНОСТИ
Важна услуга за све
оне који напуштају
Дом
Град располаже са
шест станова
Највећи проблем –
запошљавање
Бројни гости, бивши и садашњи васпитачи, директори и
корисници Дома за децу и
омладину без родитељског старања „Споменак”, као и представници локалне самоуправе
и других институција социјалне заштите, окупили су се у
уторак, 6. децембра, у просторијама „Споменка” како би заједно обележили једанаестогодишњицу постојања изузетно
важне услуге коју Дом пружа –
становање уз подршку.
Реч је о услузи која је покренута 2005. године као пилотпројекат, уз подршку италијанског града Базана. Пет година касније њено финансирање наставила је локална самоуправа.
Домски синдром
Становање уз подршку настало је са идејом да се младим
људима, по изласку из Дома,
помогне при осамостаљењу
кроз смешај у стану у трајању
од најдуже 24 месеца, затим
кроз помоћ у запошљавању,
али и кроз продужени саветодавни рад са стручним радницима Дома.
– Од 2005. године до данас
45 особа прошло је кроз овај
програм. Млади људи имају
право на смештај у Дому до
навршене осамнаесте године,
односно до 26. године у случају да наставе редовно школовање. Након тога они треба да
начине свој први корак ка самосталности, што је за њих
преломни тренутак, у коме им
је подршка од пресудног значаја. Наиме, у моменту напуштања установе они имају такозвани домски синдром, јер
су боравили у некој врсти изолације, где су запослени задовољавали готово све њихове
свакодневне потребе. Да нема
услуге становања уз подршку,
они би по изласку из Дома били потпуно препуштени сами
себи – објаснила је Тања Лукић, директорка „Споменка”.
Када је пре једанаест година
покренута услуга становања уз

Гордана и Сузана данас живе своје снове
подршку, Град је располагао
са два стана, а сада их има
укупно шест и у њих се може
сместити петнаестак корисника. Тренутно услугу користи
дванаест младих особа. Највећи проблем с којим се они суочавају у периоду осамостаљења
свакако је немогућност запошљавања. Тренутно постоје
свега два до три послодавца
код којих млади из „Споменка” имају прилику да стекну
радно искуство или да добију
посао. У Дому се надају да ће и
кроз локалне градске конкурсе ова категорија лица бити
препозната, те да ће постојати
извесне олакшице у њиховом
запошљавању.
Приче из искуства
Присутни на прослави имали
су прилику да погледају кратак филм у коме је приказано
како у пракси изгледа становање уз подршку, а уживо су о
томе говориле доскорашње
кориснице овог програма Сузана Демић (27) и Гордана Гашић (26).
– У Дому сам била смештена
од 2003. године, а након тога
сам две године била корисник
услуге становања уз подршку,
што је трајало до пре нешто
више од месец дана. Боравак у
стану за мене је значио много.
У том периоду, одмах по завршетку студија на Факултету за
безбедност, добила сам прилику да обављам стручну
праксу у Градској управи. За
све то време смо и ја и сви
други корисници програма
имали подршку како у директорки установе, тако и у васпитачима, који су нас обилазили два до три пута недељно.
У свако доба смо могли да их

ПРОЈЕКАТ „ЕДУКУЈ СЕ, ЗАПОСЛИ СЕ”

Одржано елиминационо
такмичење
Дванаесторо учесника у пројекту „Едукуј се, запосли се”
квалификовало се за његов наредни циклус након елиминационог такмичења, одржаног
у четвртак, 1. децембра, у просторијама панчевачког Спортског савеза.
Као што је већ познато, овај
пројекат је намењен нашим суграђанима млађим од тридесет
година који се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање, а од октобра га
реализују Регионални едукативни центар „Банат”, у партнерству с Градом Панчевом,
Регионалним центром за друштвено-економски развој „Банат” и предузећем за вођење
пословних књига „Beba Company” из Панчева, уз финансијску

Страну
припремила
Драгана

Кожан

подршку Министарства омладине и спорта РС.
Након завршеног првог циклуса обуке у елиминационом
такмичењу своје бизнис планове представило је двадесеторо кандидата. Чланови комисије оцењивали су њихове
идеје, пословне моделе, презентације и јавни наступ, а
пресудне поене доносили су
одрживост и могућност генерисања новог запошљавања. У
наредни циклус пласирали су
се Никола Поповић, Тијана
Јан ков, Не бој ша Не дељ ко вић, Емилија Недељков, Небојша Бређан, Славиша Ракиџић, Мара Недељков, Милорад Лукић, Нада Роко, Сања
Љуба, Јована Миљуш и Гордана Гроздић.
Они ће проћи кроз двомесечну напредну обуку. Након
тога се одржава финално такмичење, а троје најуспешнијих добиће новчане награде у
износу од по 240.000 динара.

позовемо, какав год проблем
да смо имали. Након што сам
добила посао у Градској управи, уписала сам и мастер-студије на Правном факултету у Новом Саду и у међувремену сам их привела крају.
Остало ми је да одбраним мастер-рад. Данас радим, живим
срећно, самостално и далеко
боље, сигурније и стабилније и
захвална сам свима онима који су допринели томе – испричала је Сузана Демић.
Сличне утиске поделила је и
Гордана Гашић, која је из програма становања уз подршку
изашла пре нешто више од годину дана. Она је завршила Вишу
медицинску школу и по струци
је дипломирани физиотерапеут.
– Овакав вид становања је изузетно много допринео нашем

осамостаљењу. До изласка из
Дома живели смо скоро као у
хотелу – све су други радили за
нас. Захваљујући овом програму имали смо могућност да више уштедимо и да се боље снађемо, а увек су нам на располагању били васпитачи. И дан-данас се чујем с некима од њих.
Ти станови су јако битни за све
нас који после Дома немамо
куда. Они су нама буквално
степеница ка осамостаљењу,
мост који нам олакшава додир
с правим животом – рекла је
Гордана Гашић.
Про сла ви у „Спо мен ку”
присуствовао је и Миленко
Чуч ко вић, ре сор ни већ ник,
који је нагласио да ће Град и
убу ду ће по др жа ва ти ка ко
ову, та ко и дру ге услу ге
„Споменка”.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Пралине с бундевом

Домаће пралине? Tо делује тешко и компликовано.
Дуго их меркате и прижељкујете да их направите, али
се не усуђујете. Заправо,

врло је једноставно и не
може да не успе. Зато немојте оклевати и направите ово савршенство изгледа
и укуса.

Састојци: 100 г црне чоколаде, једна супена кашика маслиновог
уља, 170 г бундеве, 10 г кокосовог брашна и једна супена кашика
меда.
Припрема: За припрему овог слаткиша потребни су вам већа сликарска четкица и силиконски калуп за пралине (на пример, у облику коцкица). Бундеву ставите на плех обложен папиром за печење,
па је испеците у рерни на 180 степени. Када бундева омекша, извадите је из рерне, изгњечите и процедите. Затим оставите да се прохлади. У микроталасној пећници отопите чоколаду и уље, један минут на најјачој температури. Затим мешајте да се добије једнолична
маса и да се сва чоколада истопи.
Четкицу умачите у отопљену чоколаду, па премажите унутрашњост
сваке коцкице у калупу. Ставите калуп у замрзивач, па након десет
минута извадите и поново премажите чоколадом. Опет ставите калуп
у замрзивач на десет минута. Ако приметите да се чоколада за премазивање мало згуснула, вратите је у микроталасну и угрејте пола секунде. Затим промешајте и наставите мазање. За то време припремите фил тако што ћете помешати бундеву с кокосом и медом. Од ове
смесе правите куглице и стављајте их у припремљене калупе. Притисните мало прстом да се фино распореди, па ако је потребно, додајте
или одузмите мало фила. Немојте напунити калупе филом до врха,
зато што чоколада којом ћете затворити пралине мора имати контакт
са чоколадом на зидовима калупа, да се пралина не би распала.
Када су пралине напуњене филом, затворите их, то јест премажите сваку већим слојем чоколаде. Чоколада не сме да штрчи из калупа, јер ће имати ружан облик. Зато се побрините да све пралине
буду у висини зидова калупа. Овако припремљене калупе пажљиво
вратите у замрзивач и оставите тамо дуже време, најбоље преко ноћи. Сутрадан истисните пралине из калупа и уживајте.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
(ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА)

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ

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

САМО У ДЕЦЕМБРУ
ПРОМОТИВНЕ ЦЕНЕ
ПРОВЕРЕ СТАЊА КРВНИХ СУДОВА
• ХОЛЕСТЕРОЛ
• ТРИГЛИЦЕРИДИ
• LDL
• HDL
• ПРОЦЕНАТ МАСНОЋЕ У КРВИ
Цена појединачне анализе: 120 динара
Цена пакета: 500 динара
Спречите на време болести крвних судова

САМО СУБОТОМ
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКИ И
КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ДР ДУШАНОМ СТОЈИЋЕМ
Цена: 2.000 динара
ЕКГ СРЦА + КРВНА СЛИКА
+ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
Цена пакета: 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

• Стоматолошког центра„Никодент”
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР , НАЈБОЉА УСЛУГА
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МЕСЕЦ ДАНА ПОСЛЕ НЕМИЛОГ ДОГАЂАЈА

ИДЕНТИФИКОВАНЕ ЖРТВЕ ПОЖАРА
У СТАРАЧКОМ ДОМУ
С обзиром на то да
су тела била нагорела,
примењена ДНК
анализа

УСКОРО У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Споменик погинулима
у ратовима
У Градском парку ускоро
треба да буде постављен споменик нашим суграђанима
који су страдали у ратовима
вођеним на нашим просторима од 1991. до 1999. године.
На њему ће бити отиснута
имена и презимена шездесет
девет погинулих.
Тиме ће бити остварена
дугогодишња идеја и жеља

градских одбора Удружења
српских ратних ветерана и
бораца Народноослободилачког рата да се на тај начин сачува успомена на
њиховo страдање. Према првобитној замисли, требало је
да тај споменик буде подигнут поред зграде Полицијске управе, али се накнадно
одустало од те идеје.

ЗАПЛЕНА ВРЕДНА ПАЖЊЕ

Чувао у кући
сто килограма дувана

Власница дома и човек
који јој је уступио
просторије пуштени
из притвора, али и
даље под истрагом
Ових дана је завршена идентификација настрадалих у пожару у илегалном старачком
дому у нашем граду који је избио пре готово месец дана, 29.
октобра. У тој ватреној стихији настрадале су Мара Бајић
(85), Љубица Печеница (80) и
Мирса Станковић (84).
Како пише „Блиц”, идентитет Маре Бајић је могао одмах
да се утврди јер је она умрла
од гушења. Међутим, када је
реч о друге две жртве, њихова
тела су била потпуно угљенисана, тако да је примењена
ДНК анализа. Најпре су од
њихових ћерки узети биолошки узорци, а када су се поклопили са онима из жртава,
више није било двоумљења да
је реч о њиховим мајкама.
Подсећамо, пре тога је на
основу предлога Основног јавног тужилаштва упућеног 10.
новембра судији за претходни
поступак у Основном суду
укинут притвор за Љ. М., власницу Дома за старе, и С. С.,
који јој је издао тај простор.
Као образложење за такву одлуку наведено је да су спроведене све доказне радње и да су
саслушани сви сведоци.

Место на коме се догодила трагедија
Међутим, Љ. М. и С. С. су и
даље под истрагом, без обзира
на то што су пуштени на слободу.
Терете се да су починили тешко
дело против опште сигурности
у вези с кривичним делом изазивање опште опасности. Истрага је у току у Основном јавном тужилаштву и још увек се
саслушавају сведоци.
Портпаролка Основног јавног тужилаштва Јелена Самуилов је у изјави медијима најавила да ће јавност бити обавештена када буде био поднет
оптужни предлог.

Поводом овог случаја чуле
су се опречне реакције у јавности и медијима. Члан Покрајинске владе Предраг Вулетић и министар у Влади
Србије Александар Вулин изјавили су да су осумњиченој
власници старачког дома Љ.
М. пре по жа ра у ко ме су
страдале три особе, а повређено је њих једанаест, три пута уручивани налози надлежних да за тво ри иле гал не
домове који су били у њеном
власништву, али да се она
није на то обазирала.

– Ти „домови” уопште нису
били регистровани за пружање услуга смештаја и неге за
стара лица, већ као хотели,
пансиони итд. Пре сваког налога да их затвори, добијали
смо анонимне телефонске
притужбе против ње – изјавио
је после пожара Вулетић.
Међутим, има и оних који
за Љ. М. имају само речи хвале, као што је Звездана Вулек.
Она је неколико дана после
немилог догађаја у дому „Оаза” дошла у редакцију „Панчевца” и дала изјаву у којој је
бранила Љ. М.
Рекла је да је у том дому била смештена њена мајка и да
се особље увек беспрекорно
бринуло о њој.
– Моја мајка је имала тамо
одличан смештај. Власница
дома Љиљана је њој и осталим
корисницима обезбеђивала
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 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 је
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.

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
Панчевачки полицајци поднеће кривичну пријаву против једног четрдесетпетогодишњака зато што су приликом претреса његове куће
пронашли сто килограма резаног дувана, као и машине за
његово сечење и пресовање.
Он ће се теретити за недозвољено складиштење акцизних производа. За то кривично дело изричу се казне у
распону од шест месеци до
пет година.

Подсећамо, у акцизне производе спадају нафта, бензин, кафа, дуван и алкохолна
пића. Полиција гони оне који их шверцују зато што се
због њих смањују приходи у
државном буџету, а када је
реч о дувану, кафи и алкохолним пићима, угрожавају
се и фабрике које их производе и грађани, јер долазе у
позицију да купују те производе сумњивог и непровереног квалитета.

Судије и даље преблаге према насилницима
Иако је број случајева насиља
у породици у сталном порасту,
надлежне институције и даље
изричу најблаже казне починиоцима – упозорава се у извештају Покрајинског заштитника грађана.
У том документу се наводи
и да су сарадња институција и
њихово усаглашено деловање
поводом пријављених случајева породичног насиља још
увек недовољни.

Додаје се и да се након што
је Влада Србије 2011. године
усвојила Општи протокол о
поступању и сарадњи надлежних установа, органа и организација поводом случајева
породичног насиља, ситуација
побољшала, али и даље није
задовољавајућа.
У полицијским управама на
територији Војводине током
прошле године забележена су
8.133 захтева за интервенције

СВЕЧАНОСТ У ПАНЧЕВАЧКОЈ КАСАРНИ

Наши војници испраћени у Либан
У касарни „Растко Немањић”
7. децембра је приређен свечани испраћај припадника јединице Војске Србије која ће наредних шест месеци провести
у мировној мисији Уједињених нација UNIFIL у Либану.
Њихови задаци биће патролирање у граничном појасу,
спровођење медицинских и
хуманитарних акција у којима
се помаже локалном становништву, као и сарадња с колегама из шпанске и италијанске војне јединице у чије базе
ће бити размештени.
На испраћају наших војника
говорили су начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић и начелник Генералштаба Оружаних
снага Италије Клаудио Грацијано, који ових дана борави у
посети Србији.
Грацијано се у једном тренутку обратио члановима породица војника који ће отпутовати у Либан и рекао да немају разлога за бригу, с обзиром

Генерал Диковић с
на то да је у тој држави мирно и да ће имати добар смештај, исхрану, као и телефонске и интернет везе с породицама.
Мировна мисија Уједињених нација установљена је на

нашим војницима
основу резолуција Савета безбедности 1978. године, а наша
војска учествује у њој од 2010.
године. Циљ UNIFIL-a je чување граничног појаса између
Либана и Израела из кога се
израелска армија повукла.

Израел и Либан у једном
делу границе дели жичана
ограда, а на местима где се те
земље додирују, Израел је подигао бетонске бедеме. Те две
земље су званично још увек у
сукобу иако је од 1978. године између њих на снази примирје.
Припадници Војске Србије
су током прошле године учествовали у једанаест мировних мисија широм света, под
заставама Европске уније и
Уједињених нација. Највећи
део новца за њихове плате
обезбедио је УН, а мањи део
наша држава. У зависности од
чина, док су у мировној мисији, месечно зарађују неколико
хиљада долара и тај новац могу да шаљу кући, јер су им
храна и смештај плаћени.
Пре одласка у мировне мисије наши војници пролазе посебне припреме и ригорозну обуку,
захваљујући чему остављају добар утисак у свакој од држава у
којима су ангажовани.

ради заштите због насиља у
породици, што је за 1.035 више него претпрошле године.
Међутим, полицајци који су
интервенисали након пријава
жртава насиља у највећем
броју случајева су насилницима изрицали само упозорења,
иако, примера ради, имају
овлашћења да их приведу и да
им ограниче слободу кретања.
У извештају Покрајинског заштитника грађана се закључује да би строже понашање полиције сигурно у већој мери
превентивно деловало и одвраћало насилнике.
Према подацима свих полицијских управа у Војводини,
током прошле године је регистровано 2.297 жена које су биле жртве породичног насиља. У
извештају Покрајинског омбудсмана тај број се наводи као
алармантан, зато што је број
жртава порастао за 72,6 одсто у
односу на прошлу годину. Међутим, додаје се и да овај податак може значити да грађани
имају у већој мери поверење у
полицију него пре, па јој чешће пријављују насилнике.
Када је реч о казнама које
су судије изрекле за насиље у
породици током прошле године, оне су у највећој мери (98
одсто) биле новчане. Казне до
30 дана затвора су изречене у
два одсто случајева, а није изречена ниједна казна рада у
општем друштвеном интересу, нити је неко од насилника
кажњен са 60 дана затвора.
Током прошле године ретко
су изрицане заштитне мере, о
чему говоре подаци да су судије у војвођанским судовима само у једном случају одлучиле
да насилник мора да се лечи

од алкохолизма и такође само
једанпут забраниле виновнику
насиља да се приближава кући
у којој живи његова жртва.
У извештају Покрајинског
омбудсмана се скреће пажња
и на то да тужилаштва у Војводини исувише често користе
могућност тзв. опортунитета,
тј. одлагања кривичног гоњења у случајевима насиља у породици.
Покрајински заштитник грађана сматра да би примену тог
начела требало ограничити,
јер циљ и сврха реаговања институција на насиље у породици морају бити санкционисање
насилника и изражавање осуде
за оно што су урадили. С друге
стране, жртве породичног насиља морају имати поверење у
државне институције и бити
уверене да ће оне бити на њиховој страни и да ће их подржати. Одлагањем кривичног
гоњења починиоцима насиља у
породици шаље се порука да се
њихова одговорност умањује и
да држава толерише њихово
понашање.
У закључку извештаја Покрајинског заштитника грађана као посебно забрињавајуће
истиче се то да због породичног насиља у великој мери испаштају деца. Тај податак је по
мишљењу заштитника алармантан и захтева од институција да што хитније и брже поступају како би најмлађи били
заштићенији.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ЕПИЛОГ САГЕ О ИМОВИНИ НЕКАДАШЊЕ ГЛОГОЊСКЕ „СЛОГЕ”

„ЋУП АГРОСТОЈ” КУПИО ОБЈЕКТЕ
У ЦЕНТРУ СЕЛА
Не праве фарму, већ
магацин и паркинг
Пре нешто више од године, по
одлуци Управног суда Републике Србије, одбијена је тужба глогоњске Земљорадничке задруге „Демократија”, која
ни из трећег покушаја, након
две деценије спорења, није успела да, доказивањем правног
континуитета с некадашњом
Земљорадничком задругом
„Слога”, добије њену прилично вредну имовину.
Иако је о томе „Панчевац”
већ писао, није згорег подсетити да је „Слога” функционисала све до 1975. године, када
је припојена ПИК-у „Тамиш”.
Том приликом је у овај комбинат, без икакве накнаде, унето
преко триста хектара земље,
као и објекти попут кланице,
продавнице, бензинске пумпе... Све то, с процењеном
вредношћу од преко милион и

триста хиљада долара, власничком транзицијом „Тамиша” из 1997. године припало
је фирми ИСХ „Фриком”.
Ово предузеће је поменуту
имовину недавно продало познатој Индустрији меса „Матијевић”, која је задржала земљу,
а део објеката купио је глогоњски „Ћуп Агростој”, чији је
оснивач Драган Стојановић.
Неки чланови „Демократије” су пре неколико дана обавестили нашу редакцију да ће

поменути локални предузетник у тим зградама (које се
налазе у самом центру села)
отворити фарму, што не би
било у складу са законом.
Да ствар буде интересантнија, Стојановић је пре шестседам година и сам био члан,
тачније секретар те организације, и чак помагао да се наведена имовина, уколико је то
могуће, врати селу.
– Међутим, ту је све папиролошки било чисто, односно

легално укњижено на „Фриком”, који је ове године имовину продао Матијевићу. Од
њега сам, пре око пола године,
купио наречене објекте у Улици ослобођења, покрај бензинске пумпе, за шта постоји валидан уговор. Претходно сам
се у катастру уверио да у листу
непокретности није заведен
никакав судски поступак или
други облик терета. Реч је о
два плаца са зградама у хаотичном стању које ћемо темељно адаптирати. А што се
тиче нагађања да ће ту нићи
некаква фарма, о томе нема
ни говора: у једном делу ћемо
држати комплетну механизацију фирме „Ћуп Агростој”, а у
другом магацин зрнасте хране
– истакао је Стојановић.
Поменуто глогоњско предузеће је једно од водећих у
окружењу када је реч о производњи и промету пољопривредне хране.

ПИЈАЋА ВОДА У ШКОЛИ ОПЕТ ТЕМА У ЈАБУЦИ

„Чесмовача” поново бактериолошки исправна
Пре отприлике десетак дана
на улазним вратима јабучке
основне школе „Гоце Делчев”
освануло је обавештење да пијаћа вода са чесама није за
употребу.
Разлог за то, према речима
директора те установе Милосава Урошевића, био је налог
покрајинског санитарног инспектора, јер је на основу последњих
микробиолошких
анализа Завода за јавно здравље у води установљено присуство бактерије псеудомонас,
потенцијално штетне за људско здравље.
– Након обавештења инспектора поставили смо на
видно место упозорење да пијаћа вода није за употребу, а
деци смо је обезбедили преко
апарата с балонима. У међу-

времену смо за сваки случај
изменили и поједине славине
како бисмо избегли сваку сумњу да неисправност, можда,
не потиче од каменца. Слична
ситуација догодила се и почетком године, када смо такође морали да се водом снабде-

вамо алтернативно. Том приликом је и Град сугерисао да
санитарни инспектор и Завод
за заштиту здравља обављају
учесталије контроле. С тим се
апсолутно слажем, а кад год
буде постојала и најмања сумња у вези са исправношћу во-

де, поступићу на исти начин –
навео је Урошевић.
Упозорење је ипак скинуто у
уторак, 6. децембра, јер су по
три анализе са исто толико
фреквентних места дале повољне резултате. То је потврдила и Мирјана Остојин, пиар Завода за јавно здравље, која је навела да су сви узорци
исправни на микробиолошке
параметре, односно да су у
складу с прописаним правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
Што се школе тиче, и убудуће ће бити примењиван режим учесталије контроле, па
ће анализе бити рађене на сваких петнаест дана, а за сваки
случај ученицима ће и надаље
бити на располагању и аутомати с балонима.

ХУМАНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „СУНЦОКРЕТ” И ШКОЛЕ

Да Деда Мраз обрадује сиромашну децу
Удружење грађана „Сунцокрет” и Основна школа „Доситеј Обрадовић” осмислили су
акцију под називом „Убаци у
џак, да Деда Мразу посао не буде лак!”. Циљ ове идеје је прикупљање слаткиша, играчака и
школског прибора за новогодишње пакетиће, који ће припа-

сти деци из социјално угрожених породица из Омољице.
Организатори су путем медија и друштвених мрежа позвали суграђане, власнике трговинских радњи, да им дозволе постављање обележених
кутија у продавницама како
би људи добре воље могли у

њих да убацују производе.
Притом предузетници треба
да обавештавају купце о поменутој активности, као и да у
складу с могућностима и сами
помогну робним или новчаним средствима.
Сви који желе да пруже подршку организаторима, треба

то да им јаве на бројеве телефона 066/974-06-43 и 060/40604-13.
Акција траје од 5. до 25. децембра, а након тога биће направљени пакетићи којима ће
Деда Мраз обрадовати сваког
малишана понаособ на кућној
адреси.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Почела
је изградња паркинга испред
Цркве Вазнесења господњег.
Изложба фотографија тројице уметника – Томислава
Петернека, Горана Кукића и
Игора Мандића – отворена је
у петак, 2. децембра, у галерији Дома културе.
Банатско Ново Село: Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” обележило је две године постојања у суботу, 3. децембра, у малој сали Дома
културе. Оркестар те установе издао је це-де с румунским
традиционалним песмама.
Фестивал коледара, када су
Румуни из околних места изводили божићне песме, приређен je у недељу, 4. децембра, у спортској хали.
Долово: На неформалном
збору грађана одржаном у
суботу, 3, децембра, оформљен је кризни штаб који ће
се бавити проблемима у селу. Градоначелник Саша Павлов са својим сарадницима
присуствовао је седници месне скупштине у уторак, 6.
децембра, када се расправљало о предстојећем буџету. Рукометаши ће утакмицом у Новом Селу у суботу,
10. децембра, од 19.30, окончати успешну полусезону.
Глогоњ: У току су радови на
реконструкцији водоводне
мреже у Улици ослобођења,
а почело је прикључење водовода на градску мрежу.
Књижевно вече Светлане Лекић одржано је у петак, 2. децембра, у Дому културе, док
је на истом месту у уторак, 6.
децембра, изведена представа „Бајка о рибару и рибици”. Турнир у ПЕС-у (компјутерском фудбалу) биће
одржан у суботу, 10. децембра, а заинтересовани се могу се пријавити на број телефона 627-115.
Иваново: Дом културе је
отворио „Омладинску изложбу фотографија” у петак, 2.
децембра, у фоајеу Културног центра Панчева. Уз присуство епископа банатског
Никанора, у уторак, 6. де-

цембра, освештано је земљиште на којем ће бити грађена
будућа православна црква.
Јабука: Након десетак дана,
на основу последњих анализа
Завода за јавно здравље, пијаћа вода у школи поново је
исправна за употребу. Расписана је јавна набавка за реконструкцију пешачке стазе
поред школе. Почели су радови на прикључењу водовода на градску мрежу. Месна
заједница намерава да организује хуманитарни турнир у
малом фудбалу, а од прикупљеног новца биће купљени
пакетићи за децу из вртића.
Качарево: Градоначелник
Саша Павлов са својим сарадницима присуствовао је
седници месне скупштине у
среду, 7. децембра, када се
расправљало о предстојећем
буџету. Представа под називом „Пластика” биће изведена у петак, 16. децембра, од
19 сати, у Дому омладине.
Омољица: Изложба слика
уметника који су се бавили
темом геноцида над српским
народом отворена је у уторак, 6. децембра, у Дому културе, а говорио је др Вељко
Ђурић, директор Музеја жртава геноцида. Годишњи
концерт КУД-а „Жисел” биће приређен у недељу, 11. децембра, од 18 сати, у великој
сали поменуте установе.
Старчево: Аматерско позориште Дома културе наставља пробе за представу „Зла
жена”. Аутор Горски Кабадаја изложиће теракоте и
цртеже у четвртак, 8. децембра, од 19 сати, у галерији
„Бо ем”. Ветерани КУД-а
„Неолит” наступиће у недељу, 11. децембра, од 18 сати,
у Геронто ло шком центру
Панчево.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА У БРЕСТОВЦУ

Путовања
трију објектива

ДРУГА ГОДИШЊИЦА ЈЕДНОГ ОД НАЈАКТИВНИЈИХ УДРУЖЕЊА ЖЕНА

Новосељанке имале шта да покажу
Када је реч о друштвеном животу на селу, у последње време упадљив је тренд све бољег
организовања
припадница
лепшег пола. То је од несумњивог значаја ако се зна да
многе жене у руралним срединама тешко долазе до запослења, па им је свака врста
креативног окупљања и те како добродошла.
Једно од најактивнијих у региону је удружење „Новосељанке/Boboacele”, које је у суботу, 3. децембра, у малој сали
Дома културе прославило двогодишњицу.
Чланицама и гостима се

Страну припремио

Јордан
Филиповић

том приликом обратила председница поменуте организације – Снежана Баба.
– Било је много потешкоћа
у почетку. Још увек, рецимо,
муку мучимо с просторијама,
али нам на срећу у том погледу голубари излазе у сусрет. С
друге стране, као и свугде, и
код нас је увек проблем недостатак нов ца. Упркос томе

трудили смо се да направимо
што више рукотворина, попут
оних у декупаж техници, које
смо, уз традиционалне специјалитете, најчешће излагали. Познате су наше радионице шивења, па смо део новца добијеног од Града утроши ли за ку по ви ну ши ва ће
машине – навела је председница.

Но во се љан ке/Boboacele”
као своју славу обележавају
Спасовдан, а приређују неколико догађаја, попут манифестације „Банатски хлеб” или
изложби поводом Осмог марта, сеоске славе Духова или
Ускрса, када буде преко сто
ручно украшених јаја.
– У Треба споменути да је у
оснивању поменутог удружења учествовало седам жена, а
отада тај број иде узлазном
путањом, па их је тренутно
осамнаест. У томе пресудну
улогу игра ангажовање чланица, које су приредиле сијасет
радионица и учествовале на
преко педесет манифестација.
Нешто од тога дело је самих
Новосељанки, али им је од великог значаја била подршка
Града, Месне заједнице, фирми и појединаца, на чему им
је председница срдачно захвалила.

Изложба фотографија тројице вансеријских уметника –
Томислава Петернека, Горана Кукића и Игора Мандића
– отворена је у петак, 2. децембра, у галерији брестовачког Дома културе. Реч је о
жељи прекаљених аутора да
на непосредан начин промовишу уметничку фотографију у малим местима, како би
и у њима покренули интересовање за тaкозвану осму
уметност.
Догађај је најавила директорка Дома културе Невена Ђурић, а присутнима,
којих је било преко четрдесет, испред суорганизатора
– фото-клуба „Поњавица”,

обратио се Жељко Ђурић из
Смедерева.
Изложено је шездесет седам фотографија, формата
50 пута 70, а као што сам назив изложбе каже („Путовања три објектива”), сваки
уметник је у свом стилу приказао искуства из различитих делова света. Тако Петернекове фотографије бележе занимљиве и неочекиване ситуације из свакодневног
живота; Кукић је дочарао рефлексе у излозима широм
Европе, док је Мандић пренео доживљаје тренутака с
необичних места – од пустињских предела до најурбанијих градова.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 9. децембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бендова „Укратко Штеф”, „Goatmare & The
Hellspades” и „Раскид 13”.
Уторак, 13. децембар, 19 сати, сцена Културног центра: концерт „Моја мала концертна антологија” Наде Колунџије
(клавир, клавир играчка, музичка кутијица).
Среда, 14. децембар, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт групе „Диванхана” (БиХ).
Среда, 14. децембар, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: традиционалан новогодишњи концерт ученика соло певања.
Четвртак, 15. децембар, 18 сати, сала Музичке школе „Јован Бандур”: јавни час лимених дувача.

Књижевност
Петак, 9. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање књиге песама „Зид”. О књизи ће говорити
аутор Стојан Богдановић, књижевни критичар Васа Павковић и песник Милован Лукић.
Среда, 14. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: годишња промоција Књижевног клуба „Прота Васа
Живковић” из Панчева.
Четвртак, 15. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге „Жижи” Мирјане Узелац. О роману
ће говорити ауторка и писац Вуле Журић.
Петак, 16. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција романа „Не веруј речима” Јелене Миленковић Младеновић. О књизи ће говорити ауторка и Павица
Вељовић, афористичарка и књижевница, а одломке из романа ће читати Никола Ступаревић.

Изложбе
Понедељак, 12. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање девете годишње изложбе Удружења ликовних
уметника „Светионик” Панчево.

Представе
Понедељак, 12. децембар, 17 сати, дворана Културног центра: позоришна представа „Књига отисака” удружења „На
пола пута” и Југословенског драмског позоришта.
Четвртак, 15. децембар, 19.30, дворана Културног центра:
позоришна представа „Српска Лајка” Народног позоришта у
Београду и Народног позоришта Кикинда.

Тематски програм
Недеља, 11. децембар, 18 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: пројекција кратких филмова на тему планинарења, екологије и повратка природи Планинарско-еколошког
клуба „Соко”.
Среда, 14. децембар, 12.30, дворана „Аполо” Дома омладине: предавање на тему заштите деце у области високотехнолошког криминала, које организује Дом омладине Панчево,
у сарадњи с хуманитарном организацијом „Светионик” и
„Фондацијом Тијане Јурић”.

Програм за децу
Субота, 10. децембар, 12 сати, сцена Културног центра:
представа „Успавана лепотица” Позоришта за децу „Цврле”
из Београда.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„До крајњих граница”
Нине Садовски
Ели Лараби има сјајну каријеру, живи у предивном
стану и верена је за човека
својих снова. Ова заносна
плавуша жељно ишчекује
венчање с Робом још откад
су се упознали. Чини се као
да су њих двоје савршен
пар којем се смеши срећна
будућност: лепи су, успешни и заљубљени.
Међутим, тог судбоносног дана, само неколико
тренутака након што су се
заветовали на вечну љубав,
она сазнаје да њен изабраник није човек ког познаје
– он је плаћени убица који
живи под лажним именом
и испод харизматичне спољашности крије мрачну
прошлост. Уместо да ужива
на романтичном меденом

месецу на Светој Луцији,
Ели ће се наћи у опасном
вртлогу издаје и неизвесности из којег можда не
постоји излаз.

Два читаоца који до среде, 14. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како да знамо ко је заиста особа с којом смо у вези?”, наградићемо по једним примерком књиге „До
крајњих граница” Нине Садовски. 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.

Петак, 9. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КОНЦЕРТИ ПОВОДОМ ДАНА БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

„ДОН КИХОТ” У ИЗВОЂЕЊУ
ОСНОВАЦА И СРЕДЊОШКОЛАЦА
Обележена
стогодишњица
од рођења
Димитрија Парлића
Од наредне године
одржаваће се
такмичење
и за средњошколце
Концерти поводом дана Балетске школе одржани су у четвртак и петак, 1. и 2. децембра, у
дворани Културног центра.
Ученици припремних група,
основне и средње школе представили су се кореографијама
класичног балета и савремене
игре, али и народним играма.
Прво вече било је посвећено
и обележавању стогодишњице
рођења Димитрија Парлића,
по коме Балетска школа у нашем граду носи име. Приказан
је документарни филм о истакнутом балетском играчу и кореографу, у продукцији школе,
сачињен од архивских фотографија и снимака, који су,
углавном, из приватне архиве
његове ћерке Биљане Парлић
Милутиновић. У филму су хронолошки приказани његов живот и рад, интервјуи значајних
уметника с којима је сарађивао, а он се завршава приказом
тринаестоминутног дела приказа Парлићевог рада у сали па
све до извођења дела на сцени.
– Желели смо да направимо
колаж од кратких приказа из
његових најпознатијих балета,
да прикажемо делове из кореографија попут „Ромеа и Јулије”,
„Копелије”, „Лабудовог језе-

ра”, које се и данас игра у Народном позоришту, али, нажалост, не у доследном оригиналу... Приказали смо и неколико кореографија из савременог
опуса... Радио је по целом свету. Занимљиво је да је кореографију за „Ромеа и Јулију” на
музику Прокофјева урадио први – прича Татјана Крга, директорка Балетске школе.
Исте вечери су ученици
основне и средње школе који
похађају одсек класичног балета успешно извели други
чин балета „Дон Кихот”, за који је кореографију припремила професорка Ружица Јовановић. Ђаци из издвојеног
одељења у Алибунару гостовали су на концерту, а публика је
имала прилику да види и кореографије савремене игре које су припремили ванредни
ученици из Вршца и Београда.

За ђаке и професоре прошла
школска година је била успешна. У организацији школе
одржани су републичко такмичење и Фестивал балетских
школа Србије у Културном
центру, на којима је освојено
више награда и признања. Јована Радосављев, ученица
средње школе, на међународном такмичењу у Загребу
„Миа Чорак Славенска” освојила је награду у виду летњег
семинара у Умагу.
– Фестивал балетских школа Србије покрива само узраст
основне школе, али планирамо да наредне године организујемо ново такмичење које ће
бити намењено средњошколцима, од 14 до 20 година, и које ће се одржавати бијенално.
Носиће име по нашој наставници балета Костадинки Дини
Николић. Желели смо да јој

на тај начин захвалимо за сву
љубав према балету коју је
пренела на многе генерације,
за стрпљење и допринос који
је дала нашој школи, граду и
ученицима – објаснила је Татјана Крга.
Деценијски проблем који
ограничава рад школе јесте
мањак балетских сала, па се за
потребе рада средњошколаца
простор изнајмљује. Директорка се нада да ће Панчево
обезбедити средства за надоградњу постојеће зграде или
да ће се наћи нови простор у
којем ће услови бити бољи, како деца више не би вежбала
балет у подруму.
Тог дана када смо разговарале, правила је списак књига
којима ће се обогатити школска библиотека. Новац за ту
сврху обезбедило је Министарство просвете свим школама.
Курс у саставу Музичке
школе „Јован Бандур” Панчево, који је почео 1961. године,
1979. прераста у нижу балетску школу, у склопу Музичке
школе, а од 1995. школа се
одваја и започиње самосталан
рад. Од 2001. године носи име
истакнутог балетског играча и
кореографа Димитрија Парлића. Похађале су је многе истакнуте балерине, попут Ашхен Атаљанц, Марије Милановић, Ружице Јовановић, Светлане Вучинић Стојић, а многи некадашњи ученици школе
чланови су театара у земљи и
свету... Заједничко за све њих
је да никада нису заборавили
где су направили прве кораке,
па се данас враћају школи и
помажу је на разне начине.

РАЗНОВРСТАН РЕПЕРТОАР НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ ИНСТРУМЕНТУ

Мали тамбураши
„Вече уз мале тамбураше”, када
су наступили ученици основне
музичке школе „Јован Бандур”
из класе професорке Љиљане
Марјановић, одржано је у петак,
2. децембра, у сали те музичкообразовне институције. На традиционалном жичаном инструменту, уз клавирску пратњу
професорке Кристине Матијашевић, изведена су дела Брамса, Гречанинова, Бајића, Стојановића, Бетовена, Бокеринија,
али и дела из недавно објављеног уџбеника – збирке „Тамбурашке етиде” професорке Љи-

љане Марјановић и њеног колеге Будимира Стојановића.

– Репертоар је мешовит – све
оно што свирају током године:

од класичне музике до народних игара, староградских песама, па и нешто ново, оригинално, што смо ми направили
и компоновали. То је била лепа прилика да се све што је
разно врсно сада прикаже.
Неки ученици су искусни музичари и међу њима су лауреати и добитници многих награда – рекла је Љиљана Марјановић.
Додала је да је овај концерт
„загревање” за нову, пролећну
сезону, када им предстоје такмичења.

НОВА ПРЕДСТАВА ПРЕД ПАНЧЕВЦИМА

„ЗОНА Б” У „АПОЛУ”

Најлуђа ноћ

Пријатно вече уз блуз

Позоришна представа „Midsummer Night или Најлуђа
ноћ” одиграна је у среду, 30.
новембра, у дворани Културног центра. Режију потписује
Борис Костић, сценарио Стеван Васић, а играју Миленко
Павлов, Љиљана Ђурић, Маријана Мићић и Гојко Балетић.
„Митзомер” (у преводу средина лета) унео је сумњу у
партнерске односе, па је брачни пар одлучио да уради поли-

графски тест како би проверио
да ли су врућине утицале на
њихову верност. Кроз актуелну
тему – сигурност полиграфа –
на шаљив начин су приказани
проблеми данашњице: корумпираност, преваре, лажи...
Ово је друго извођење представе, а премијера је била 27.
новембра у „Академији 28”.
Комад је рађен у продукцији
„ДрамАрта”, „Академије 28” и
Културног центра Панчева.

Блуз-рок бенд „Зона Б” из Београда одржао је концерт у петак, 2. децембра, у дворани
„Аполо” Дома омладине. Иако
су их слушали летос, што није
тако давно, Панчевци су се
ипак ужелели музике овог састава.
Бенд је на почетку обрађивао блуз класике, али се већ
на свом другом албуму представио са две ауторске песме: „My Woman” и „Don’t

Put Me Down”, а на трећем
са петнаест.
Гост концерта био је Раде
Радивојевић, композитор, инструменталиста, аранжер и
продуцент.

Стране припремила

Милица
Манић
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ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА ЦАРУ КОНСТАНТИНУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЈУНАК НАШЕ МАШТЕ

„Кућа на ивици ноћи”
Кетрин Банер

Константин и његова
мајка Јелена су
иконографска
константа у живопису
Пред посетиоцима
осамдесет графика
– Србију нисмо још ни фотографисали, а камоли насликали. Вељко Михајловић деценијама обилази њене светиње
и изнутра слика њену душу.
Један од његових знаменитих
циклуса је посвећен цару Константину – речи су којима је
академик Матија Бећковић
отворио изложбу o великом
императору и првом хришћанском владару.
У Народном музеју од понедељка, 5. децембра, посетиоци
имају прилику да виде поставку „Константин”, коју чини
осамдесет графика академског
сликара Вељка Михајловића.
Он је верно забележио ликове
Светог Константина и Свете
царице Јелене, његове мајке.
– Скоро цео живот сам се на
неки начин бавио српским
културним наслеђем. Од 2010.
до 2012, када је почела прича
о Миланском едикту, већ сам
у свом корпусу на разним местима имао Константина. И
онда сам почео на тај „костур”
да додајем још „меса”, што је
трајало јако дуго, јер сам, поред Србије, обишао и Мађарску,

Румунију, Бугарску, Македонију, Хиландар у Грчкој, Црну
Гору, Републику Српску, Албанију, Италију и, наравно,
Ватикан. Кад сам завршио та
своја путешествија, склопио
сам ове цртеже и направио изложбу, која има 80 радова –
рекао је аутор.
Др Светлана Пејић, историчарка уметности, сматра да је
радове аутора могуће сагледавати у три слоја.
– Један нам нуди сама личност Константина, императора
кога је Вељко Михајловић одабрао као тему ове велике целине. Други је историчарскоуметнички, који нам показује
колико је Константин са својом
мајком Јеленом и крстом који
је она пронашла у Јерусалиму

постао још од десетог века иконографска константа у живопису не само на Балкану него и
шире, и нашао место, обично,
уз улазе у цркву. У трећем би се
могло размишљати о томе како
је уметник себи дао задатак да те
представе пронађе – објаснила
је Светлана Пејић.
Академик Матија Бећковић
истакао је значај Константинов за историју нашег народа,
али и важност сећања на њега,
као начин да му се одужимо.
– Цар Константин постаје
јунак наше маште. Сви га замишљају према својим уверењима, знањима, жељама, сновима. Не знамо како да му се
одужимо. Нагађамо шта би волео да је Србија из које је отишао, не знајући да ће га она

славити. Родио се у Нишу, који се звао друкчије у Србији
која није постојала, али није
заборавио ни Ниш ни Србију.
Захваљујући њему сачували
смо своју веру православну и
цркву од које смо чули своје
име, научили свој језик и писмо. Дошло је време да му се
дивимо и захвалимо за све
што је учинио а да није ни
знао. Доста смо се замајавали
с другим вођама и учитељима.
Да није било Константина, не
би било ни нас, а ако би нас
било, ко зна ко бисмо и какви
бисмо били. У сваком случају,
не бисмо били ово што смо, ни
овакви какви смо – нагласио је
Матија Бећковић.
Изложба ће бити отворена
до 17. децембра.

ПРЕДСТАВЉЕН ПРВИ ДОКТОРАТ У ФОРМИ СТРИПА

Побуна против примата речи над сликама
Докторат Ника Сузениса у форми стрипа под називом „Одравњивање”, који је прошле године
издаo „Harvard University
Press”, представљен је у понедељак, 5. децембра, у дворани
„Аполо” Дома омладине. О том
необичном научном раду говорили су наш суграђанин стрип-цртач Александар Зограф, Марија Новаковић, преводилац
стрипа на српски језик, и Иван
Умељић, уредник српског издања и издавачке делатности
Центра за промоцију науке, који је стрип објавио код нас.

„Harvard University Press”
закључује да је „Одравњивање” побуна против примата

ПОСТАВКА АЛФРЕДА ПЕЗЕЉА

Чудесна аурора бореалис
Самостална изложба „Чудесна аурора поларис” Алфреда
Пезеља, нашег суграђанина,
отворена је у уторак, 6. децембра, у галерији Градске библиотеке. Дела су инспирисана
појавом познатом под називом аурора бореалис (поларна
светлост), која се може видети
у поларним зонама.
– На Сунцу се, с времена на
време, дешавају ерупције, па

се маса електрона шаље у свемир. Ти електрони долазе и до
Земље. Земља се штити магнетним омотачем, али на половима је та заштита најмања.
Ту електрони продиру и настаје јонизација атмосфере,
што значи да се они убацују у

атоме гасова који су саставни
део атмосфере и они мењају
своја физичка својства – добијају разне боје и облике који су
јединствени. Појављују се обојене магле, траке на небу, завесе... – објашњава Пезељ.
На сликама се налазе и планине, бродови, делови пејзажа, којима аутор покушава да
приближи ову чудесну појаву
људима.

Алфред Пезељ је по занимању архитекта, а сликарством
се бави још од студентских дана. Учествовао је на бројним
групним изложбама, награђиван је више пута, а до сада је
имао двадесет самосталних
изложби.

речи над сликама у традицији
западне мисли. Сузенис користи модерну форму стрипа, јединствену по комбиновању
визуелног и текстуалног приступа, како би показао да су
слика и реч незаменљиви
партнери у креирању и преношењу значења. Аутор се критички осврће и на једнообра-

зност присутну у школама,
али и у вишим образовним
институцијама, која оставља
мало простора за самосталан
рад.
Стрип је добио више награда, међу којима је и награда
Америчке асоцијације издавача за врхунски академски рад:
за најбоље издање у оквиру
студија медија и културе и за
најбоље издање у хуманистичким наукама уопште. Добио је и
награду „Lynd Ward” Државног
универзитета у Пенсилванији
за најбољу графичку новелу, а
био је номинован у категорији
најбољег академског рада
2016. за једну од најпрестижнијих награда у свету стрипа
„Eisner Award”, која се додељује на сајму стрипа у Сан Дијегу у Калифорнији.

ДУО МЕНДЕЛСОН–МЛАДЕНОВИЋ

Премијерно изведен
„Фратр” Арва Парта

Концерт дуа виолинисткиње
Мине Менделсон и пијанисте
Бојана Младеновића из Ниша
одржан је у уторак, 6. децембра, у сали Музичке школе
„Јован Бандур”. Публици су се
представили сонатама Роберта
Шумана и Сезара Франка, а
премијерно су извели дело Арва Парта „Фратр”. Млади
уметници завршили су основне

и мастер студије на Факултету
музичке уметности у Београду.
Добитници су бројних награда
на републичким, савезним и
међународним такмичењима
и раде на Факултету уметности у Нишу. Менделсонова је
прва докторка виолине у Србији, а Младеновић је докторанд
клавира на Факултету уметности у Нишу.

Кастеламаре је острво довољно далеко од копна да
на њега многи забораве,
али не и довољно далеко да
избегне свим немирима великог света. У средишту
острвског живота налази се
кафић обрастао у бугенвилију, прозван „Кућа на ивици ноћи”, где се мештани
окупљају да разговарају и
оговарају. Амадео Еспозито, нахоче из Фиренце, налази на том острву судбину
у лику своје жене Пине, чија памет, доброта и непоколебљива љубав утичу на све
људе које среће. Једна грешка ће довести њихов брак
у искушење, а њиховој деци
– тројици синова и љубопитљивој кћери – донеће неизвесну будућност.
„Приповест пуна осећања,
маштовитих народних предања и прелепо написаних
страница о људима којима је
острво дом... Само немојте да
се изненадите ако наставите
да је читате до касно у ноћ,
омађијани...” (Денвер пост)

Ке трин Ба нер je бри танска ауторка. Дипломирала је енглески језик на
Кембриџу и затим је ради ла као про фе сор ка у
средњој школи. Пише од
сво је че тр на е сте го ди не
књиге за тинејџере, а „Кућа на ивици ноћи” је њен
пр ви ро ман за од ра сле.
Преведен је на 22 језика.
Кетрин живи у Италији са
супругом.

Два читаоца који до среде, 14. децембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како замишљате живот на острву?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кућа на ивици
ноћи” Кетрин Банер. 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
Од нуле до џеза
Горан Томин,
психотерапеут
МУЗИКА: Мој први избор када је култура
Панчева у питању је
„Панчевачки џез фестивал”. Мислим, а
знам да нисам једини,
да је тај фестивал најквалитетнија културна
понуда коју овај град
има. Због имена која
организатор фестивала
доводи, неретко се деси да је део публике из
иностранства. Што се
мене тиче – признајем
– у последњих неколико година у време трајања фестивала отказујем све своје обавезе како
бих могао да присуствујем.
И то свако ко је био на концертима, рецимо, Дејва Векла, Роја Харгрува, Кенија
Гарета и сличних великана
светског џеза, може да разуме. Ове године смо имали
Лија Коница (89), Џона Скофилда (64) и Енрика Раву
(77), што је укупно 230 година живота џез историје,
из различитих епоха и тачака на свету. У Панчеву. Зато
је привилегија бити на оваквом фестивалу. Поред класичног или „старог”, сваке
године се може чути и ново
и егзотично, тако да свачији
укус буде задовољен, а у
исто време публика буде
едукована.
ФИЛМ: Издвојио бих један
филм који сам у релативно
кратком року одгледао рекордан број пута. У питању
је „Младост” италијанског
режисера Паола Сорентина.
Верујем да је већини читалаца овај режисер привукао
пажњу својом чувеном „Великом лепотом”, филмом

који плени својом естетиком. „Младост” сам први пут
гледао у биоскопу са двоје
пријатеља. Након филма
смо отишли на пиће и све
троје ћутали неко време –
могло би се рећи да нас је
оставио без речи. Волим
филмове који ангажују интелектуално и емоционално,
а ово је један од њих. Мајкл
Кејн и Џејн Фонда гарантују
квалитет. А Сорентино уме и
лепо да пише. У књижарама
се може наћи његова књига
„Сви су у праву”.
КЊИГА: Иако је ово део
„Панчевца” резервисан за
културу, мало науке није наодмет. Поготово ако је интригантна, инспиришућа,
моћна, помало чак и језива.
Књига Чарлса Сифеа „Нула”
је научнопопуларно издање
издавачке куће „Stylos Art”.
На веома елегантан и инспиративан начин аутор објашњава концепт нуле, тај
чудесан феномен броја који
представља један од највећих парадокса, толико непојмљив да је био забрањен
у старој Грчкој.
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ХРОНИКА
ЗБОГ РАДОВА У УЛИЦИ
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА

Привремено измењене
линије АТП-а

Петак, 9. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ДИРЕКТОРИ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОБИШЛИ ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ

ИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА УЛАГАЊА
Павлов: „Јавили су се
први инвеститори”
Ускоро постављање
расвете
и канализације

Поводом почетка радова на
реконструкцији водоводне
мреже у Улици Димитрија
Туцовића АТП је саопштио
да ће та улица бити затворена за саобраћај на потезу од
Иве Курјачког до Книћанинове. Док ови радови буду
трајали, доћи ће до још неких измена на појединим аутобуским линијама.
Аутобуси АТП-а који иду
за Јабуку, Опово, Самош и
Качарево кретаће се улицама Димитрија Туцовића, Иве
Курјачког, Светог Саве, Светозара Шемића, а даље редовном трасом.
Што се тиче аутобуса на
линији 2, они ће такође ићи
улицама Димитрија Туцовића, Иве Курјачког, Светог Саве и Книћаниновом, а даље

редовном трасом. У повратку
ће саобраћати обрнутим редом.
Док радови буду трајали,
аутобуси који долазе из
правца Јабуке и Качарева
пролазиће кроз улице Светозара Шемића, Светог Саве,
Иве Курјачког и Димитрија
Туцовића, а даље редовном
трасом.
Када је реч о аутобусима
из Опова, Глогоња и Самоша,
они ће ићи улицама Светозара Шемића и Светог Саве.
За време трајања радова биће затворене аутобуске станице код млина у Горњем граду
и Преображенске цркве, као и
у Книћаниновој 1. Привремено ће бити уведено стајалиште код новог СУП-а, у Улици
Светог Саве.
М. Г.

САОПШТЕЊЕ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Куповина камиона
добра инвестиција
Јавно комунално предузеће
„Хигијена” објавило је на својој страни на „Фејсбуку” да је
градска власт одлучила да издвоји новац из градског буџета за куповину двају половних
камиона који ће се користити
за одвожење ђубрета.

Наведено је и да је постојећи возни парк тог комуналног предузећа застарео и
да је недовољан за све већи
обим послова с којима се
радници „Хигијене” суочавају.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Загонетајте,
не зановетајте
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли волите да решавате загонетке и
зашто. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Краљевска превара” Стива Берија за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Волим да решавам загонетке, јер је то најбоља теретана за мождане вијуге.”
063/2508...
„Загонетне приче у деци
буде истраживаче, у одраслима децу. Топла препорука за хладне дане: не зановетајте, играјте се с децом, будите дете, загонетајте, одгонетајте...” 069/7223...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање шта их привлачи љубавним романима. Они ће освојити по један примерак књиге „Мефисто и Златокоса”
Срђана Крстића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Нисам велики љубитељ љубавних романа, али овај је одличан! Некад сам га имао, позајмио некоме и више га никад нисам видео.” 062/2137...
„У сваком љубавном роману, после свих расплета међу
заљубљенима, известан је само крај – сваки се заврши
трагично: или раскидом или
браком!” 063/7417...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.

Два инвеститора заинтересована су за улагања у новој индустријској зони, која се налази на путу за Јабуку – изјавио
је прошле недеље градоначелник Панчева Саша Павлов
приликом обиласка инфраструктурних радова који се
обављају на том месту.
Он је рекао да је ових дана
обишао будућу индустријску
зону и с представницима једне
фирме из Немачке која је потенцијални инвеститор и додао да су и они позитивно реаговали после оног што су видели. Према речима Саше Павлова, захваљујући томе постоје шансе да се у панчевачкој
индустријској зони отворе погони у којима би се могло запослити од две до четири хиљаде људи.
Павлов је посетио будућу
индустријску зону заједно с
Мајом Витман, директорком
Дирекције за изградњу и уређење града, Александром Радуловићем, директором ЈКП-а
„Водовод и канализација”, и
Владиславом Чолић, заменицом директора „Зеленила”.

Рашчишћавање терена за будуће инвеститоре
– Дошли смо овамо поводом
завршетка радова који се изводе у оквиру друге фазе инфраструктурног опремања будуће
индустријске зоне. До сада је
завршено асфалтирање, као и
постављање водоводне мреже
и уличне расвете и направљен
је прикључак до главног пута.
Захваљујући томе овде је све
другачије него што је било пре
неколико месеци и полако се
стварају услови да дођу страни
инвеститори – истакао је Павлов.

Маја Витман је подсетила
да је рок за завршетак радова
био 60 календарских дана, али
да је извођач тражио продужетак за још 22 дана због честих
киша и неповољног времена.
– Стога ће сви радови бити
комплетно завршени наредне
године. Важно је напоменути
да је завршен пројекат за постављање фекалне канализације и да је обезбеђена дозвола за радове. У току је процедура њихове пријаве, а када
се то заврши, они ће моћи да

почну. Осим тога, на основу
споразума са Електропривредом Србије у будућој индустријској зони ће бити постављен висо ко напонски кабл
који ће омогућити снабдевање електричном енергијом.
Вредност тог посла је два милиона динара, а израда пројекта и обезбеђивање неопходних дозвола обавеза је Покрајинског секретаријата и
Електропривреде Србије – додала је Маја Витман.
М. Глигорић

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ГЛОГОЊЦЕ И ЈАБУЧАНЕ

За шест месеци чистa водa
Ових дана почели су радови
на изградњи магистралног водовода дужине 17 километара
који води од Панчева према
Јабуци и Глогоњу. Тај посао,
вредан милион и сто хиљада
евра, треба да буде завршен до
краја маја идуће године.
– Колико је ово важно, довољно говори податак да ће, када радови буду завршени, сва
насељена места осим Банатског
Новог Села имати здраву пијаћу воду. То је посебно важно за
становнике Глогоња, зато што
су у води у том месту присутне
велике количине арсена. Због
тога смо прошле године у том
месту поставили био-чесму и
она ће радити све док се не заврши изградња водовода – рекао
је градоначелник Панчева Саша Павлов након што је обишао
место радова на водоводу.
Алек сан дар Ра ду ло вић,
ди рек тор ЈКП-а „Во до вод и

Радиће се све док
канализација”, обавестио је
новинаре да је ових дана завршено испирање магистралног
водовода према Качареву и
његово спајање с водоводном
мрежом у том селу.

буде суво време
– С техничке стране је све
спремно да вода буде пуштена, али чекамо скупштинску
одлуку. На првој наредној седници Скупштине одборници
ће се изјашњавати и о предлогу

одлуке о преузимању водоводне мреже у том месту. Када
добијемо сагласност за то, од
1. јануара ћемо бити потпуно
спремни да пустимо воду у
Качарево и да будемо надлежни за њену дистрибуцију –
додао је Радуловић.
Он је подсетио да је ових
дана, поред изградње водовода до Јабуке и Глогоња, у току
још један велики и важан посао, а то је реконструкција водоводне мреже у Улици Димитрија Туцовића. Када она
буде завршена, почеће радови
и у Улици Моше Пијаде.
На јавној набавци спроведеној за избор најповољнијег извођача за први посао победила
је фирма „Јединство” из Ужица, а реконструкција водоводне мреже у Улици Димитрија
Туцовића поверена је конзорцијуму фирми „Ветриком” и
„Беонант”.
М. Г.

ХУМАНИТАРНА СПОРТСКА АКЦИЈА „ПАНТЕРА” И „СРПСКЕ СПАРТЕ”

Прикупљана средства за Дом слепих
Клуб америчког фудбала
„Пантерс” из нашега града, заједно са удружењем „Српска
Спарта”, у среду, 30. новембра, организовао је хуманитарну спортску акцију ради
прикупљања средстава за куповину опреме за фискултурну салу у Дому слепих.
У Хали спортова на Стрелишту одигране су три утакмице
у флег-фудбалу, у којима су се
надметале мешовите, мушкоженске екипе свих категорија.
Поред домаћих „Пантера”,
овој акцији се одазвао и Клуб
америчког фудбала „Орлови”
с Новог Београда.
– Задовољан сам како је
протекла акција. Дом слепих у
нашем граду је једина таква
установа на целом Балкану и
заиста заслужује подршку и
помоћ. Наш циљ је био да
прикупимо средства за куповину опреме за фискултурну
салу Дома слепих, али и да

промовишемо и друге успешне спортове у нашем граду.
Хвала свима који су учествовали у још једној хуманитарној акцији, а ми се полако
окрећемо организацији пливања за часни богојављенски
крст – рекао је председник

удружења „Српска Спарта” Зоран Рајачић.
Ди рек тор До ма сле пих
Милорад Симоновић изразио
је захвалност удружењу „Српска Спарта”, Клубу америчког фудбала „Пантерс”, као и
гостима из Београда што су

организовали ову хуманитарну акцију. Резултат утакмица
је био у другом плану. Најважније је да су сви учесници
уживали у чињеници да су
учи ни ли још јед но ху ма но
дело.
А. Ж.

Петак, 9. децембар 2016.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 307 2.0 ХДИ,
136 кс, караван,
2004. годиште.
062/162-66-14.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ опел
мериву 2003. годиште 1.7ЦДТИ.
064/1443-223
(232021)
ПРОДАЈЕМ БМВ
316, компакт, 2002,
1.8, одличан.
060/028-14-80.
(232021)
ПРОДАЈЕМ комби
теретни, застава ривал 2004, регистрован, Б категорија.
060/028-14-80.
(232021)
ПРОДАЈЕМ форд
фијесту 2001, регистрован до краја
априла 2017, 1.100
евра. 060/600-2812. (232093)
ПЕЖО 206, 1.4,
2004, 5 В, може замена, на име.
064/134-06-30.
(231529)
ПРОДАЈЕМ голф 4
СДИ, 1893 цм³, дизел. Очуван, 1999.
годиште. Тел.
065/361-64-22.
(232143)
ВАРТБУРГ 1.3, бензин, голфов мотор,
1990, у возном стању, регистрован, први власник, није
фиксно, 500 евра.
064/365-66-05.
(232159)
ПРОДАЈЕМ кола ауди 100 аванти, регистрован до краја
фебруара 2017. године. 062/159-0050. (232156)
ФОРД ескорт, 1991,
бензинац 1.3, регистрован, Панчево.
Тел. 064/577-35-87.
(232191)

ПРОДАЈЕМ џип
хјундаи санта фе
2.2, у топ стању, први власник, 8.650
евра. 063/740-2241, 013/664-228.
(232286)
ОПЕЛ корса Д 2007.
годиште, петора
врата, 1.3 дизел,
тренутно, најмањи
потрошач на тржишту, власник.
065/848-58-66.
(232287)
КЛИО 1.2, 8 В,
2002. годиште, тек
регистрован.
064/163-58-84.
(232261)
ОПЕЛ корса 1.0,
2006, за то годиште
добар ауто и добра
цена. 063/348-720.
(232232)
ЈУГО корал 1.1,
2004. атестиран
плин, црвен, одличан. 064/142-55-93.
(232206)
ШКОДА фабија,
2004. 1.4 , 16 В, власник, одлично стање, погледати преко
пута „Танка”, Новосељански пут.
063/663-642.
(232213)
ФОРД фијеста 1.2,
бензин, 2005. регистрован, власник,
90.000 км, одлична.
Тел. 063/250-084.
(232359)
ПЕЖО 206 ХДИ караван, 2004, одличан, регистрован,
власник. Тел.
063/250-084.
(232359)
КЛИО 1.2, 16 В,
2004. годиште, петора врата, фабричко стање, све од
опреме, на име.
064/130-36-02.
(232361)
ПУНТО 1.2, 2007,
петора врата, власник, прешао 75.000
км. 064/130-36-02.
(232361)

ОГЛАСИ

ГРАНДЕ пунто 1.3
дизел, 2006, петора
врата, све од опреме, на име.
064/130-36-02.
(232361)
КЛИО 1.5 ДЦИ,
2002, троје врата,
клима, регистрован.
064/130-36-02.
(232361)
ПОВОЉНО пунто
1.2, 2008, као нов,
секвентни плин,
2.100 евра.
064/051-51-61.
(232352)
ФЛОРИДА ин, атестиран гас,
230.000 км,
350 евра.
064/367-97-58.
(232405)
МЕРЦЕДЕС 200
ЦДИ, 2005. годиште,
регистрован
до септембра,
прешао 200.000.
064/123-45-70.
(232385)
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СИТРОЕН берлинго
2006, 1.4, бензин,
гас, теретни, регистрован. 063/329340. (232417)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ
откуп свих врста возила, катализатора,
осталих секундарних сировина, продаја половних делова. 066/409-991,
069/203-00-44.
(231549)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000
евра.
065/809-11-83.
(232118)
КУПУЈЕМ стара и
неисправна возила,
долазимо на кућну
адресу.
062/198-47-74.
(232342)

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МЕРЦЕДЕС 220
ЦДИ, 2000. годиште,
караван, прешао
205.000 км, као нов,
може замена.
064/123-45-70.
(232385)
ПРОДАЈЕМ
трабант 601,
караван, исправан,
регистрован,
цена 310 евра.
064/329-49-19.
(232447)
ПРОДАЈЕМ доброг
југа. 063/371-084.
(232433)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од 80 до 1.500 евра.
062/193-36-05,
060/040-90-21.
(232374)
МАШИНЕ

КУЛТИВАТОР ИМТ
408, дизел с фрезом, 2010. годиште,
као нов. 061/68514-01, 627-832.
(232118)
ТРАКТОР ИМТ 533,
1978. годиште, стање одлично, кабина,
регистрован. Тел.
063/250-084.
(232359)
ПРОДАЈЕМ берач
змај 222, први власник. 063/190-3681. (232401)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу са каналом, 25
м2, на Тесли, преко
пута Фабрике сијалица Тесла.
063/305-729. (2317)
ИЗДАЈЕМ гаражу
металну на Содари,
повољно. 063/290712. (232157)
ИЗНАЈМИО бих гаражу на Котежу 2,
Ул. Стевана Шупљикца. 065/37715-70. (232311)
ГАРАЖУ издајем,
зидна, метална врата, грејање, струја,
Котеж 1. 061/22516-43. (232354)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја
половних, програмирање даљинских.
„Плус”,
Д. Туцовића 28.
353-463.
(232298)
ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер и половни делови од вешмашина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(232291)
ТВ самсунг 51, 30
евра и мобилни
HTC 20.
066/804-46-38.
(232363)

ШИВАЋЕ машине
штеперице и ендлерице, линија сто за
пеглање. 065/66575-10. (232657)
ЗАМРЗИВАЧ 410,
310 литара, фрижидери, веш-машине,
судо машине, сушара веша. 065/66575-10. (232367)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-8142. (232370)
ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, храст.
Мерење на лицу места. 065/501-56-51.
(228446)

БРИКЕТ тврдо пресован, са превозом.
Чековима на рате.
064/142-42-93. (и)
ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(230107)
НА ПРОДАЈУ култиватор ИМТ 506,
шпорети смедеревац и крека.
063/318-584. (2325)
ПОДАЈЕМ конструкцију за пластеник.
Тел. 065/236-60-16.
(232123)
ПЛИНСКИ решо са
електр. рерном, нова шиваћа машина,
купујем 4 железничка прага. 064/19531-80. (232115)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, услужно
клање, достава.
065/614-74-40,
064/317-35-29.
(232119)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
четири киловата,
АЕГ, исправна, коришћена лично, 100
евра. 063/800-0196. (232126)

ВИБРО жабе, скакавац вакер дизел,
једна половна и једна нова. Тел.
063/743-29-54.
(232180)
АГРЕГАТ ломбардини нов, дизел, снаге
10 киловата. Тел.
063/743-29-54.
(232180)

МОБИЛНИ телефон
нокиа 2130, нов
неотпакован, 5.000
динара. 064/866-2583. (232179)
КОКЕ носиље,150
динара комад, тритикал 20 динара килограм. 060/054-6770. (232130)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, као
нове, достава, монтажа, гаранција.
062/892-15-00.
(232129)

ПРЕТИС експрес лонац 4 л, машина за
резанце ростфрај,
машина за плочице,
политикин забавник.
013/314-233.
(232133)
ЕЛЕКТРИЧНЕ оргуље са две клавијатуре. 063/743-29-54.
(232180)

ПОВОЉНО продајем душек и двосед.
064/065-23-38.
(232158)
ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре,
регале, мост + регал, сто + столице,
спаваћа соба, комплет, ел. шпорет, ТА
пећи, теписи, амерички плакар, разно. 063/107-78-66.
(232206)

КРЕКА, грталица,
навигација, собни
бицикл, мали бојлер, стубни усисивач.
064/354-69-76.
(232207)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ више
пластеника, могућа
разна дужина, култиватор хонда 420.
063/663-642.
(232213)

НА ПРОДАЈУ крмача око 230 кг, 160
динара/кг, и јаре за
клање. 065/961-9214. (232216)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице
од 1.200, столови од
3.000, кревети од
9.000, кухињске
клупице од 7.000,
судопере 3.500.
Стара утва.
060/600-14-52.
(232284)
ТОВЉЕНИЦИ од 80
до 150 кг, прасићи
од 20 до 30 кг, могућност клања. 27530-49. (232271)
ПРОДАЈЕМ ТВ LG,
54 цм и шиваћу машину багат. Тел.
063/883-43-73.
(232280)
ТА пећ, 6 кв, са колицима, одлична,
130 евра. 063/375725. (232276)
ШПОРЕТЕ електричне, туш-кадице,
клупе, дурбин, двоглед, колица метална. 064/635-77-42.
(232301)
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ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, кухиња 10.000 динара,
нова. 371-568,
063/773-45-97.
(232245)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
3 кв. 065/543-24-64.
(232239)
ПРОДАЈЕМ половну
алтус веш-машину.
063/773-37-47.
(232240)
ТРАПИСТ од козјег
млека, димљени и
недимљен. 065/35781-38. (232229)
ПРОДАЈЕМ младу
козу, прозор 140 х
120, полован кауч.
064/901-86-14.
(232244)
ВЕШ-МАШИНА,
комбиновани фрижидер, телевизор,
51 цм, регал, тросед
мојца, угаона гарнитура, трпезаријска витрина, трпезаријски сто са шест
столица, кварцна
грејалица. Тел.
063/861-82-66.
(232305)
ЦРЕП Нови Бечеј - 9
динара, комбиновани фрижидер, два
мотора. 064/144-8844. (223301)
ЦРЕП мала кикинда
272. Тел. 013/378090. (232294)
КРЕКА весо пећ на
продају, повољно.
063/101-79-08.
(232293)
ПРОДАЈЕМ свињу
мангулицу и раж.
013/235-79-66,
062/431-815.
(232318
ШЛАЈФЕРИЦУ за
паркет, шлајферицу
за терацо, кантар
500 кг. 064/810-3091. (232311)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ
цер 4.5 кв. 352-114.
(232345)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице, фрижидери, замрзивачи,
шпорети, ТВ из Немачке, гаранција.
062/824-23-21.
ПРОДАЈЕМ салонит
плоче, бибер цреп,
мењам поломљене
црепове, продајем
преостали огрев дрвета, продајем балирано сено.
063/711-77-54.
(232376)
ПРОДАЈЕМ регал,
сто и столице, трпезаријска витрина,
плински шпорет.
065/344-85-77.
(232353)
ТА ПЕЋ 3 кв, комплетно исправна,
магнохром Краљево. 065/512-13-91.
(232350)

МАШИНА за прање
и сушење веша индесит.
063/158-27-50.
(232988)
ПРАСИЋИ, свиње,
балирана детелина
на продају.
Мића, Новосељански пут 175.
064/303-28-68.
(232425)

ПРОДАЈЕМ екстра
товне свиње, 100120 кг, свињу од 200
кг. 063/812-36-04,
062/691-205.
(232420)
ПРОДАЈЕМ кауч
1.80 х 2.00, очувано, троје врата, пуно дрво.
062/424-128.
(232422)

ПРОДАЈЕМ добар
електрични шпорет
алфа.
013/251-42-66.
(232414)

НОВ брачни дрвени
кревет, латофлекс
летвице, алергијски
душек и полован
електрични шпорет.
063/111-88-91.
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КУПОПРОДАЈА
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ТА пећ од 2,5 кв на
продају. Тел. 332013. (232467)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи 2, 3,
4 и 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
335-930, 064/36657-87. (232438)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, веш-машину,
исправне делове
веш-машине.
013/346-790,
064/129-73-60.
(232451)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи, добро плаћам,
долазим. 062/89215-00. (232129)

КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, и сво остало
покућство. 066/90079-04. (232145)

КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(232149)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала, књиге, разгледнице, ситне антиквитете. 013/23335-01, 064/265-8298. (232380)
КУПУЈЕМ акумулаторе, старе веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, каблове. 060/521-93-40.
КУПУЈЕМ исправне/неисправне ТА
пећи, свих врста.
064/366-57-87, 335930. (232428)
КУПУЈЕМ перје, старински намештaj,
сатове, слике, стари
новац, бижутерију,
флаше сифон соде,
старо покућство.
335-974, 063/70518-18. (232438)
СТРИПОВЕ откупљујем. 063/826-6572. (232358)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, није за рушење, на 8 ари, Панчево, Јове Максина
31, погледај па позови – 064/813-0021. (229435)

КОТЕЖ, кућа, стан,
са двориштем, повољно, 30.000, договор. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(4691)
НА ПРОДАЈУ кућа
од 100 м2, у центру
Панчева, на Корзоу,
може и за издавање,
искључиво као пословни простор
агенције, канцеларије.
023/857-069,
023/857-315,
064/575-57-04.
(231565)
ПЛАЦ у Старчеву
близу центра, 6 ари,
повољно.
060/028-14-80.
(232021)
ПЛАЦ, Баваништански пут, 15,5 ари,
грађевински.
060/028-14-80.
(232021)
ДВЕ стамбене јединице са гаражом,
грејање, ПВЦ, 3,2
арА, повољно.
064/124-48-15.
(232099)

ПРОДАЈЕМ кућу са
10 ари плаца, Горњи град. 064/13332-02. (231849)
ОМОЉИЦА, кућа
120 м2, 8.6 ари.
064/200-02-09.
(231786)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м2,
7.5 ари, продајем/мењам за панчевачки стан.
064/928-89-68.
(232140)
КУЋА, Панчево, Цара Душана 100, 176
м2, на 8 ари плаца.
Тел. 013/251-66-46.
(232154)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, Дечанска 2, поред Ул.
С. Сремца, власник.
Нова укровљена кућа, сви прикључци,
струја 3 х 25 А,
градска вода, канализација, уређен
паркинг, екстра локација, у самом насељу 300 м до школе, грађевинска дозвола. Грађена по
свим прописима са
клима блоком, све
прва класа, двориште 4,13 ари, објекат ограђен зиданом оградом, за
сваку препоруку.
Објекат 156 м2 бруто + 100 м2 поткровља, врх. 063/637673. (232151)

СТРЕЛИШТЕ, кућа
60 вм, 4 ара, сређена, усељива, власница. 063/449-090.
(232199)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Цара Душана, две
јединице, новија,
колски улаз, 5 ари,
помоћни објекат.
066/345-768.
(232281)
КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2, енергетски пасош, укњижена, власник.
065/258-87-77.
(232283)
КУЋА, 120 м2, на 5
ари, Преспаснка 15,
легализовано, 1/1.
063/307-674.
(232266)

ПРОДАЈЕМ кућу
приземну, две стамбене јединице, има
грејање, Панчево.
066/944-55-82.
(2321161)

КУЋА, центар, велики плац, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(232279)
НОВА МИСА, кућа,
8 ари, 100 м2,
36.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (232279)

ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(232235)

ТЕСЛА, куће у мирној улици, 80 м2,
плац 3.5 ара, канализација, 49.000
евра, договор, замена. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(2332273)
ПРОДАЈЕМ пољопривредно земљиште, 89,98 ари и
круњач. Тел.
063/193-78-40.
(2321660)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две куће за
мањи стан, уз доплату.
064/986-21-74.
(232164)
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ШИРИ центар, грађевински плац, 50
ари, комунално
опремљен. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (232258)
ЊИВА, 33 ара,
Скробара, на путу
за Црепају, 3.000
евра. 065/852-7199. (232250)

75 АРИ грађевинског земљишта, уз
асвалт, близу Скробаре, северна зона.
066/354-791.
(232241)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, Маргита,
180 м2 + 3 ара плаца, власник, 1/1.
063/740-22-41.
(232286)
ЊИВА од три ланца,
мраморачки атар,
код ћуке Чибук,
7.000 евра.
064/174-89-94.
(232290)
КОТЕЖ 1, 96 м2 +
40 м2, спратна, квалитетна, 57.000, договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(2132297)
ТЕСЛА, одлична.
62.000; велики избор кућа Панчево и
околина. „Лајф”,
317-634, 061/66291-48. (232297)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ, издајем део
куће у Качареву.
064/231-58-40,
066/506-66-66.
(232299)

ХИТНО, Омољица,
130 м2, ЕТ, 7 ари,
нова, 31.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)
ЦЕНТАР, 150 м2, 6
ари, 62.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)
ПРОДАЈЕМ више
плацева на Баваништанском путу, 4-15
ари. 064/009-94-34.
(223207)
ПЛАЦ на Баваништанском путу, 57
ари, до пута, објекат, струја, вода.
065/507-09-84.
(232307)
ПОЧЕТАК Војловице, лепа, два стана,
7.5 ари, 36.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(232325)
МИСА, троетажна,
сређена, 290 м2, 5.8
ари, 66.000, може
по етажама. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(232325)
ЈАБУКА, плац од 5,2
ара, један хектар +
један ланац земље
продајем. Тел.
063/173-23-84.
(232375)
ТЕСЛА, 80 м2, ЕГ,
3.5 ара, укњижена,
43.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(232348)

ЦЕНТАР Старчева,
200 м2, 14 ари,
укњижена, нова,
46.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(232348)

ВОЈЛОВИЦА, 119
м2, на 11 ари,
25.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232351)
КАРАУЛА 43 м2, на
50 ари, 23.500 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)
СТАРА МИСА, Банијска, 11,3 ара
плаца, 26.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)
СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68 м2, на 10
ари, 44.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли и ланац земље
у Баваништу.
063/227-693.
(232391)
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КУЋА претворена у
два локала, 161 м2,
одлична локација, 2
ара. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(232438)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли. 064/280-2280. Позвати после
16 сати. (232443)
ТЕСЛА, продајем
кућу на екстра локацији, за бизнис и
становање. 063/329464, 066/001-050.
(232434
ЈАБУКА, кућа 120
м2, 4 ара, власник.
063/765-82-60.
(232434)
СТАНОВИ
ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу,
Котеж 1, 90 + 40 м2,
власник, сређена.
062/102-32-46.
(232404)
ИЗДАЈЕМ башту,
повољно. 065/51599-22. (232396)

КУЋА на продају,
Кочина 3, Панчево,
код Зелене пијаце.
Звати после 18 сати.
064/231-60-24.
(232448)
ХИТНО на продају
плац 114 ари, Новосељански пут код
Мотела „Зрно”.
065/283-53-01.
(232442)

ПРОДАЈЕМ две куће
у Војловици са воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(232435)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву. 064/26403-14. (232436)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Трг Мученика 18.
Тел. 064/167-04-77.
(232444)

ПРОДАЈЕМ стан, 57
м2, Савска 14/27,
власник, солидан,
26.000. 060/321-5360. (230178)
ПОТКРОВЉЕ, Зелена пијаца, архив, 50
м2, 7.000 евра.
061/114-11-34.
(232457)
ТЕСЛА, двоипособан, у добром стању, 29.000. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(4361)
ДВОСОБАН, нижа
спратност, повољно.
„Весна 2”, 066/93700-13. (4361)
УЖИ центар, станови 53 -120 м2, 600 –
850 евра/квадрат са
ПДВ-ом. 063/323584. (228184)
56 м2 – 21.000, 40
м2, 15.000; 70 м2 +
двориште, 24.000.
063/377-835.
(230880)
ТРОСОБАН, 78 м2,
Котеж 2, продајем/мењам за стан,
кућу. 063/771-1568. (231131)
НОВА МИСА, трособан, 85 м2, ЦГ, I,
замена за мањи.
064/134-06-30.
(231529)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, 64 м2, Марина Држића 5,
Стрелиште, без посредника. 064/16757-95. (231594)
ПРИЗЕМЉЕ, стан
47 м2, Жарка Фогараша 33, ЦГ, паркет.
Тел. 065/239-16-55,
Новак. (231597)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у центру
Панчева, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(231825)
САЛОНСКИ стан 98
м2, I, подрум, гаража, сређен, Доњи
град, 50.000.
064/153-14-03.
(231906)
ДУПЛЕКС 60 м2,
центар, укњижен,
без посредника.
Тел. 062/444-842,
064/888-59-23.
(231915)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 55 м2,
или мењам за мањи
до 47 м2, близу Тамиша. 062/159-0050. (2342156)
ХИТНО, гарсоњера
Самачки, I спрат,
11.000. 062/556724. (232160)
КОТЕЖ 1, једноипособан, централно,
45 м2, функционалан, власник. 304854, 064/133-54-18.
(232017)

ПРОДАЈЕМ нов лукс
стан на Тесли, 52
м2, 31.000 евра.
064/444-42-90.
(232183)
ПРОДАЈЕМ стан 70
м2, Тесла, 520
евра/м2. 064/86748-48. (232185)
ДВОСОБАН, стан,
центар, II спрат,
грејање на гас, власник. 063/337-895.
(232200)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 23.500; 53
м2, 29.500, реновирани. „Гоца”,
063/899-77-00.
(231199)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, 52 м2, II,
гас, двособан, реновиран, 31.000; новоградња, 57 м2, лукс,
Куткова зграда,
45.000. „Гоца”,
062/504-504.
(231199)
КОТЕЖ 2, 50 м2,
једноипособан,
24.000 фиксно; 68
м2, двоипособан,
39.800, реновиран.
„Гоца”, 062/504504. (231199)
КОТЕЖ 1, 57 м2,
26.500; 57 м2,
32.000, II, 75 м2,
трособан, 47.000.
063/899-77-00.
(231199)
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ТЕСЛА, двособан, I
спрат, без посредника. 064/354-6976. (232207)
СОДАРА, војне
зграде, двоипособан, 62 м2, ЦГ, II
спрат, 38.000.
062/431-827,
063/693-696.
СОДАРА, двоипособан стан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ, интернет,
клима. 344-254.
КОТЕЖ 2, двособан, 53, 28.000; Котеж 1, двособан, 59,
I, договор. (338),
„Јанковић”, 348025. (232228)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, нов, I, договор,
двоипособан, 55, I,
29.000, гарсоњера,
28, 12.500; Зеленгора, 40, 22.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (232228)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72 м2, II,
39.000; 62 м2,
33.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(232217)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 28.000;
једнособан, 32 м2,
20.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.

СОДАРА, двоипособан, 64 м2, I, ЦГ,
37.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(232217)
ШИРИ ЦЕНТАР,
гарсоњера 23 м2,
ТА, тераса, сређена,
17.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(232217)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, III, Војвођански булевар, 31.000.
(300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(232217)

ДОЊИ град, 32 м2,
II, ТА и комплет реновиран, 26.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(232218)
СТРЕЛИШТЕ, 46 м2,
ПР, 27.0000, 61 м2,
VII, 28.500, 66 м2,
IV, 31.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(232218)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, Котеж 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(232264)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 30 м2, на
Стрелишту. Тел.
061/626-26-12,
068/524-52-99.
(232263)
ЈЕДНОСОБНИ, 31
м2, центар, 17.000;
Тесла 19.000. (334),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232270)
ТЕСЛА, 57 м2, двособан, II, ТА, тераса, 30.000. (334),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232270)
ДВОСОБНИ, 57 м2,
Стрелиште 26.000;
Котеж, 30.000.
(334), „Медиа”,
315-703, 064/22399-20. (232270)
ЈЕДНОСОБАН, Содара, ЦГ, квалитетно реновиран, одмах усељив, 25.000,
договор. „Дива”,
345-534, 064/24605-71. (2373)
ДВОИПОСОБАН,
Котеж, двострано
орјентисан, 62 м2,
тераса, 35.000 евра.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(2332273)
СТРОГИ центар,
двособан, ТА, од
27.000 - 35.000
евра, одмах усељиви. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(2332273)
ДВОСОБАН, Содара, ЦГ, 27.000 евра,
договор. „Дива”,
345-534, 064/24605-71. (2332273)

ДВОИПОСОБАН,
Тесла, ТА, две терасе, квалитетно, реновиран, ЕГ, алу,
договор. „Дива”,
345-534, 064/24605-71. (2332273)
МИЛОРАДОВИЋ,
новоградња, 80 м2,
трособан. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (232279)
КОТЕЖ 1, сређена
усељива гарсоњера,
договор. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(232279)
СОДАРА, Дунавска,
мањи двособан,
25.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (232279)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 28.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(232279)
МАРГИТА, новоградња, 58 м2, I,
усељив, 40.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(232279)

НОВА МИСА, једноипособан, I, у згради, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (232279)
КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ,
33.000, договор.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232278)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III,
тераса, 35.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232278)
СТРЕЛИШТЕ, центар, гарсоњера, 21
м2, VIII, ЦГ, 13.500.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232278)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V, ЦГ, 21.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. ((232278)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85 м2, VII, новија градња, 42.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232278)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, ВП, ЦГ,
тераса, подрум,
27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232278)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
ВП, ЦГ, тераса, одмах усељив, 18.500.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232278)
КОТЕЖ 2, дуплекс
84 м2, тераса, укњижен, 35.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232278)
ЦЕНТАР, једноипособан, 37 м2, IV, ЕГ,
новији, 27.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232278)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, две терасе, VII, 24.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(232278)
ТЕСЛА, једноипособан, 38 м2, новији,
V, лифт, ТА, 22.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(223297)
ТЕСЛА, двоипособан, светао, 70 м2,
VI, ЦГ, 36.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.

КОТЕЖ 1, 57 м2, II,
двособан, тераса,
ЦГ, 32.500. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(223297)
МИСА, леп једнособан, 37 м2, II, велика тераса, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(223297)
САМАЧКИ, ВП, 17
м2, ЦГ, комплетно
реновиран, прелеп,
13.300. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.

ГАРСОЊЕРА, Стрелиште, центар, ЦГ,
21 м2, подрум,
12.500, власник,
12.500. 064/635-7742. (232301)
ПРОДАЈЕМ , Тесла,
трособан, III, ЕГ,
ПВЦ, сређен, тераса. 060/745-05-75.
(232303)
СВЕТОГ САВЕ, четворособан + гаража, 66.000; центар
двособан, двоипособан, троипособан.
„Лајф”,
061/662-91-48.

САЛОНСКИ, 86
м2,
2
39.000; 116 м ,
16.000; 104 м2,
50.000, погодан и
као канцеларијски
простор. „Лајф”,
061/662-91-48.
СОДАРА, трособан,
39.000; троипособан, 43.000; војне
двоипособан,
43.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 317634. (232298)
7. ЈУЛА, 39 м2, ВП,
16.000; гарсоњера у
Самачколм, III, ЦГ,
11.500, договор.
„Лајф”, 061/662-9148.

ТЕСЛА, 35 м2, II,
23.000; двоипособан, VI, 37.000; двособан, III, 25.000.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(232298)
БЛИЗУ центра двоипособан, 30.000;
двособан комплетно
сређен, 38.000, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(232298)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, Стрелиште, 42
м2, II спрат, 19.000
евра. 060/131-81-66.
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ХИТНО, Содара,
двоипособан, ЦГ,
ВПР, тераса, две
спаваће собе,
43.000. 332-031,
063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
ЦГ, V, две терасе,
усељив, 31.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, сређен, два
лифта, 26.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)
СОДАРА, 83 м2, ЦГ,
I, две терасе, треба
да се реновира,
38.000. 332-031,
063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)
УЖИ центар, 17 м2,
ЦГ, III, само 11.000.
332-031, 063/83623-83. (679), „Трем
01” (232308)
СТРОГИ центар,
двоипособан, 63 м2,
V, лифт, 43.000;
трособан, 72 м2, VII,
45.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (232325)
ЦЕНТАР, дворишни,
сређен трособан, 82
м2, гаража, 33.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(232325)
КОТЕЖ 2, Војвођански, најлепши двособан, 53 м2, III,
35.500. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (232325)
ПОЧЕТАК Котежа,
прелеп трособан, 76
м2, II, 53.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (232325)
НОВОИЗГРАЂЕНИ
станови, Ц. Лазара,
трособни, 65 м2, једноипособан, 48 м2.
063/274-951.
232348)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, IV, ЦГ,
без улагања, 31.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(232348)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 м2, III, ЦГ,
усељив, 40.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(232348)
СОДАРА, војне
зграде, двоипособан, 61 м2, ВП, ЦГ,
сређен, 37.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(232348)
СТРУЧНО саветовање, израда уговора,
инвестиције, процена непокретности.
„Елпис” удружење,
Мите Топаловића 6.
(232378)
ЦЕНТАР, комфоран
једнособан, 47 м2,
II, ЦГ, усељив, одличан, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(232348)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ,
32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(232348)
ШИРИ центар, двособан, 57 м2, II, TA,
сређен, усељив, са
уграђеном кухињом
и плакарима,
38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(232348)

ТЕСЛА, једнособан,
30 м2, VII, ЦГ, без
улагања, 20.000.
(336),„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(232348)
ЦЕНТАР, једноипособан, дворишни,
47, гаража, 24.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, ТА,
III, 21.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ, једноипособан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипособан, 45 м2, 26.500.
(097), 064/348-0568. (232351)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2, 19.000;
двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232351)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, 56 м2, двособан, III, 36.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; двособан, 49 м2, 24.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)
ТЕСЛА, трособан,
70 м2, 36.000; двособан, 42 м2, 24.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)
СОДАРА, троипособан 65 м2 + две терасе, први спрат,
32.500. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232351)
СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двоипособан 70 м2,
36.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)
МАРГИТА, двособан, 42 м2, мало
двориште, 23.000
евра. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232351)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 28.000;
двособан, 46 м2,
23.000 евра; гарсоњера 23 м2, 13.000
евра. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232351)
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МИСА, једнособан,
35 м2, 16.000; троипособан, 123 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232351)
ДВОСОБАН стан из
социјалног програма, 18.800, „Елпис”
удружења, Мите Топаловића 6, од 10
до 14 сати. (232378)
СТАН на продају, V
спрат, 54 м2, ЦГ,
усељив одмах.
064/824-17-13.

СТРЕЛИШТЕ, стан
58 м2, V спрат, Гундулићева 5.
063/329-340.
(232417)
НОВА МИСА, већи
једнособан стан, новије градње, 34 м2.
060/034-20-04.
(232419)
ТЕСЛА, продајем 44
м2, I спрат, реновиран, празан.
062/424-128.
(232422)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, V, лифт, једноипособан, ЦГ,
26.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232356)
КОТЕЖ 1, Новосадска, гарсоњера, II,
27 м2, ЦГ, сређена,
21.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232356)
ТЕСЛА, двособан, I,
53 м2, TA, ПВЦ, сређен, 29.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232356)
ЦЕНТАР, двособан,
усељив, 56 м2, ЦГ,
IV/V, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.

КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локацијама. Агенција
(679), „Трем 01”,
332-031, 063/83623-83. (232308)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(232356)

ИЗДАЈЕМ намештену собу, Содара, за
ученике
и студенте.
064/439-40-89.
(232142)
ИЗДАЈЕМ новију кућу, 120 м2, са окућницом, у центру
Старчева.
Тел. 063/502-211.
(232153)

СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАВАЊЕ

КУПУЈЕМ стан до
15.000 и дајем ауто
(3.000), 12.000 кеш.
064/134-06-30.
(231529)
КУПУЈЕМ једнособан стан на Тесли,
приземље, са терасом. 062/191-75-35.
(232295)
КУПУЈЕМ кућу или
двособан стан. „Мустанг”, 069/226-6658. (232297
ПОТРЕБНИ једнособни и двособни
станови на свим локацијама. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (232279)
КУПУЈЕМО станове
и куће за потенцијалне купце, на свим
локацијама. Агенција (636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(232218)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру с парним грејањем. Центар. Звати после 16
сати.
063/697-360.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан - кућа, Стрелиште, без грејања,
намештен, звати после 17 сати,
063/811-82-54.
(СМС)
НА ТЕСЛИ једнособан намештен стан,
ЦГ, издајем.
063/320-637.
(231996)
СТАН за издавање,
двособан, комплетно опремљен за становање, у центру
града, 300 евра, у
цену урачунати сви
трошкови.
063/693-944.
(ф)

ИЗДАЈЕМ стан, реновиран и комплетно опремљен, 58 м2,
са терасом и гаражом. Улица 7. јули
3-д. 063/801-60-43.
(232174)
ИЗДАЈЕМ стан усељив одмах, зграда
нова, приземље,
центар. 063/262127. (232197)
ТЕСЛА, издајем
комплет намештен
двособан стан, близина „Авива”.
062/600-365,
064/482-18-14.
(232204)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
новој Миси, полусутерен. 063/83956-81. (232247)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Миса, 25 м2,
ТА, интернет, посебнан улаз. Тел.
061/132-54-21.
(232249)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 065/440-97-00.
(232334)

СОДАРА, једнособан, IV, ЦГ, 32 м2,
тераса, 17.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/80044-30. (232356)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
потпуно сређен,
ПВЦ столарија, храстов паркет, ново
купатило, власник.
064/260-534.
(232386)
ХИТНО гарсоњера,
центар, ЦГ, 12.000;
Тесла, 52 м2, 21.000.
064/059-88-47.
(232432)
ТЕСЛА, трособан,
IV, 30.000. Агенција
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-8915. (232438)
КОТЕЖ 1, двособан,
IV, 27.000. Агенција
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-8915. (232438)
АГЕНЦИЈА „Тесла
некретнине” посредује у куповини и
продаји станова и
кућа. 064/668-8915, Ул. Кнеза Михајла Обреновића 39.
(232438)

Петак, 9. децембар 2016.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ запосленом, на дуже, намештен двособан стан,
приземље, центар,
паркинг, централно
грејање, телефон,
клима, интерфон,
плаћање унапред,
150 месечно + депозит. 064/199-2018. (232236)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, ненамештен, Доњи град.,
063/126-92-77,
063/248-729.
(232212)
ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Стрелишту, звати
после 14. 063/75551-77. (232215)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, центар,
намештен, ЦГ, I.
„Јанковић”,
063/804-12-72.
(232228)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у приземљу, на новој Миси. Цена 100 евра.
060/552-34-32.
(232296)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(232328)

ИЗДАЈЕМ се стан у
центру, 45 м2. Тел.
064/679-29-20.
(232337)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан код Стоматолошког, 50 евра, полунамештен.
064/577-34-90.
(232341)
ДВОРИШНИ једнособан намештен
стан код Турске главе, на дуже. 331958, 063/361-529.
(232356)
СТАНОВИ, двособан намештен, трособан празан, сопствено грејање, Котеж 1. 061/225-1643. (232354)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
063/286-110.
(232406)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у Зеленгори,
без централног грејања, други спрат.
013/367-025,
063/609-006.
(232399)
ИЗДАЈЕМ стан, Содара, намештен, ЦГ,
кабловска. 063/84321-20. (232453)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру и
стан, нова Миса,
Тимочка 32. Тел.
013/371-635,
064/297-81-68,
064/993-71-74.
(232411)

ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан
на Миси. 063/88153-13. (232415)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан 30 м2, месечно
плаћање, Ж. Зрењанина. 063/747-5136. (232418)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у центру, централно, клима.
062/644-925.
(232425)

НАМЕШТЕН једнособан стан, ТА, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-4807. (232430)
ЛОКАЛИ

ПОТРЕБАН простор
150 до 300 м2, градски део, у селима
не, купујем.
062/140-67-16.
(231976)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, погодан
за сваку намену.
064/959-98-83.
(231806)
СТРОГИ центар, издајем локал 27 м2, у
Улици Сокаче, у раду 17 година, бутик
Helios. Слободан од
фебруара. 063/13004-07. (232169)
ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2,
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(232123)
ИЗДАЈЕМ потпуно
нов и опремљен локал, 20 м2 + магацин 10 м2, погодан
за апотеку, са свим
потребним ентеријером за рад, паркинг прилаз за пешаке, погодан и за
друге делатности, у
договору. 063/88782-96, 062/335-465.
(232190)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 064/850-7069. (232203)
ИЗДАЈЕМ локал
близу Аутобуске
станице и Зелене
пијаце. 064/488-3839. (232305)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, близина три школе.
060/351-03-56.
(232265)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, Вељка
Петровића, 22 м2,
150 евра. 063/234419. (232276)
МАГАЦИН, 130 м2,
камионски прилаз.
061/139-28-10.
(232393)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал у
Змај Јовиној, код
улаза у пијацу, 50
м2, локал је дељив
на два дела, 300
евра. 063/234-419.
(232276)
ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(232358)
ИЗДАЈЕМ комплетну ауто-перионицу.
Локал погодан за
ауто-механичара,
електричара или
вулканизера.
064/226-81-91.
(232416)
ЛОКАЛ на Зеленој
пијаци продајем.
061/200-73-09.
(232400)
80 КВМ, Дом омладине – Макси, издајем, 120 евра, продајем 20.000.
061/114-11-34.
(232457)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал с кућом,
Новосељански пут,
Панчево. Тел.
063/838-33-97.
(232455)
ПОСАО
ПОНУДА

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

КАЗИНУ „Coloseum
game”, потребне девојке за рад. CV са
фотографијом слати
на bojan976@icloud.com 069/22027-07. (232222)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Деја” потребан радник са искуством. Тел. 069/18519-81. (232220)
ИСКУСАН пекар ,
хлеб, сомуни, стари
хлеб, пециво,
150/џак. 064/12009-42. (232310)
ПОТРЕБНА куварица и помоћне раднице у кухињи.
013/377-230,
064/643-41-22.
(232327)
ШИВАРИ потребне
раднице са искуством за рад на
ибердеку и ендлерици. Тел. 063/330335. (232387)
ПОТРЕБАН искусан
штепер/ка за шивење коже. Звати од 8
до 15 сати.
331-385,
064/522-29-62.
(232409)
ПОВОЉНО издајем
новонамештену гарсоњеру.
063/848-04-12.
(232135)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РЕЛАКС, терапеутска и парцијална
масажа 064/011-3425. (СМС)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Хало Лесковац, потребне раднице, за
рад за роштиљем.
063/897-55-04.
ПОТРЕБАН радник
до 40. година за
ноћну смену. Предност спортисти,
младићи са Стрелишта или Тесле.
065/311-31-33. (и)
НА ПРОДАЈУ продавница здраве хране, у раду. 062/658100. (232186)
ПОТРЕБАН конобар, конобарица за
рад у Билијар клубу
„9”. 065/801-77-04.
(232268)
ПОТРЕБАН пекар.
062/617-579.
(232257)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
потребан радник.
063/865-27-76.
(23221)
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АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници,
уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00.
(231436)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
Тел. 060/691-01-13.
(229077)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО
ПВЦ, алу столарију,
сигурносна врата,
ролетне, венецијанери, стаклорезачке
услуге.
060/545-34-04.
(231491)
НЕГА болесника у
поподневним сатима. Тел. 377-321,
063/234-857.
(231620)

МЕДИЦИНСКЕ сестре: давање терапије, купање и нега
болесника.
063/737-59-60.
(230742)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике,
професор са искуством. 062/801-9758. (230714)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте завесе,
уграђујем, поправљам. 063/882-2509. (231885)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе са или без радника, могућност
хладњаче. Џаја,
065/403-58-43.
(231968)
СЕЛИДБА 1.000 динара, радници, попуст ванградска.
064/026-13-26.
(231185)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина,
славина, бојлера,
котлића. 063/83684-76. (231896)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/28366-41, 064/317-1005. (232122)
МАТЕМАТИКА, часови (основци,
средњошколци), искусна дипломирана
професорка математике. Центар.
343-370. (232127)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање,
кровови, кречење,
бавалит фасаде, радимо повољно.
063/865-80-49.
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте.
Припрема пријемних, контролних испита. 064/462-3764. (232131)
ЧАСОВИ енглеског
језика и преводи.
Професор. Центар.
Тел. 064/190-14-17.
(232137)
ПОВОЉНО спремам станове, пеглам
веш, долазим на
ваш позив. 066/94053-48. (232148)

МАСАЖА релакс.
Нина,
061/224-50-39.
(223162)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове
инсталације, машинска одгушења
санитарија.
062/382-394.

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (232168)
ПОПРАВКЕ, столарија, браварија, санитарије, монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан, 063/865-80-74.
(232175)
ДРВОСЕЧА исећи
ће моторном тестером свако дрво које
вам смета.
063/369-846.
(231471)
МЕДИЦИНСКА сестра пружа сваки
вид помоћи старијим особама.
063/293-530.
(232198)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно,
педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(232194)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(232202)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, вентили,
славине, одгушење
канализације
одмах.
063/269-173.
(232254)
ЕЛЕКТРИЧАР, по-

правке: израда инсталација, индикатори, бојлери, купатила, ТА. 062/271661, 061/132-85-43.
(232249)
НУДИМ помоћ покретним и полупокретним особама:
нега, кување и спремање станова.
061/683-09-29.

ДЕДА мраз у вашој
кући. 063/224-435.
(232231)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а. 064/866-2070. (232233)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење, кошење, одношење, чишћење
плацева, шупа, подрума. 060/035-4740. (232243)
РАДИМО све физичке послове, рушења, обарање дрвећа, шибља, разбијање бетона, итд.
064/122-69-78.
(232243)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах. 377-930,
064/586-85-39.
(232292)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 062/15602-07. (232122)
МАЈСТОР, керамичар, искусан, квалитетан.
064/227-43-70.
(232274)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари,
селидбе и све остало, најповољније.
065/361-13-13.
(232269)
КРОВОВИ, поправке, мењање црепа,
летви, старог црепа
и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији
у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(232288)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351073, 064/157-20-03.
(232316)
ПРЕВОЗ ствари или
робе комбијем или
пик-апом. 062/640060. (232316)
АКТИВНЕ, пасивне
вежбе и масажа непокретних, полупокретних особа. Физиотерапеут,
069/552-03-71.
(232332)
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ПОТРАЖЊА

ВРШИМО све врсте
физичких послова
утовар/истовар, селидбе, сечење, цепање дрва, кошење
и копање, чишћење
подрума, тавана,
шупа, одвоз шута и
старог намештаја, и
сл. Дејан,
065/440-97-00.
(232333)
МОЛЕРСКИ радови,
фарбање столарије,
изолација зидова,
мајстор Павел.
063/809-66-61.
(232323)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор.
Центар,
013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(232340)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и
лакирање паркета.
064/341-79-60.
(232362)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера,
шпорета, индикатора, инсталација,
разводних табли.
Мића,
064/310-44-88.
(232357)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови,
плафони, глетовање, кречење, повољно. 060/521-93-40.
(232378)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, бојлере, склопке и остале
поправке.
060/521-93-40.
(232378)
ЧАСОВИ енглеског
за све узрасте. Припрема за FCE.
063/875-88-83.
(232371)
VILAGER бензинска
косилица у гаранцији, летње гуме мишелин 195/65/15,
женски бицикли.
066/804-46-38.
(232364)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, крчење, кошење.
064/196-17-32.
(232388)
ДУГОГОДИШЊЕ искуство, уградња
свих врста зидних и
подних плочица.
Ненад.
064/128-38-49.
(232390)

ЗАМЕНА црепа, поправка крова, чишћење олука.
065/535-24-56.
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
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ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-1477, 013/311-514.
(230299)

НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима.
Преводи. Сигуран
успех. Тел. 061/65604-04, 352-892.
(232394)
ЧАСОВИ хемије, повољно. 062/193-4659. (232402)

ДИМЉЕЊЕ меса и
прерађевина од меса. 063/179-01-78.
(232410)
ОРЕМ, култивирам
баште. 063/809-3589. (232412)
ПРЕВОЗ робе и селидбе, камионом и
комбијем. Повољно.
Божа.
060/154-95-18,
063/836-90-68.
(232440)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 22 године
искуства 013/25178-97, 063/782-5148. (232439)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером. 064/66485-31, 013/342-338.
(СМС)

ПАРКЕТ постављам
и хоблујем, мајстор
с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега.
Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(229033)
БАЛТОКАД када,
обнова глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(229033)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(231249)
СЗР „МАКИ”, постављање, хобловање,
полирање и лакирање. Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(231104)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
канализације, замене, поправке.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(231842)
ПЕРФЕКТ, зидање,
малтерисање, керамика, кречење фасада, бетонирање,
кровови.
063/122-14-39.
(232115)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
електричар, аутоелектричар, обезбеђење аутомобила,
објекта.
063/800-01-96.
(232126)
СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(232196)
ОДВОЗ шута и других непотребних
ствари, песак, сејанац. 064/144-88-44.
(232206)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(232261)

ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина,
сушара, замрзивача,
фрижидера, овлашћени сервис „Фриго Пеђа”. 013/301300, 063/771-24-16.
(232230)

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.
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(232206)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(232206)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(232206)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, пакова-
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ње ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs.
(232206)

СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(232206)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп наВОДОИНСТАЛАТЕР,
мештаја. Иван.
одгушење купатила,
063/107-78-66.
канализације, водо(232206)
водне адаптације,
замена вирбли, венЗИДАМО куће од те- тила, батерије, санитарије, све за воду,
меља до крова, радимо фасаде, малте- 00-24 сата, пензиорисање, адаптације нерима екстра попуст, долазим одстанова.
www.pangradjevina.rs. мах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
064/206-50-91.
061/348-20-00.
(232225)
КРОВОВИ, поправ- МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, гипс
ке, мењање црепа,
летви, старог црепа плафони, зидови,
термоизолација, маи поставке новог
крова, црепа, рого- теријал. 060/131-81ви, патошење, изола- 70. (232349)
ције, најјефтинији у ГИПС, спуштени
граду, пензионерима плафони, преградни
зидови, амстронг,
екстра попуст.
термоизолација, ма013/235-39-21,
теријал. 060/131-81064/290-45-09,
70. (232349)
061/348-20-00.

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила
и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст,
долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33.
(232289)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (232103)
ДУБИНСКО прање
намештаја у вашем
стану. Прање тепиха, одвоз, довоз.
066/001-050,
063/329-464.
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РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу:
ролетна, венецијанера, тракастих завеса,
роло-комарника,
хармо-врата, тушкабина, роло-челична заштитна врата,
тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији са највећом гаранцијом,
проверите. 013/344594, 063/894-21-80.
ОВЛАШЋЕНИ „Електросервис” поправља: веш-машине,
бојлере, шпорете,
пећи, електроинсталације, одмах.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
РАЗНО

РЕЛАКС ,забава, разонода и уживање.
061/602-02-62.
(СМС)
МУШКАРАЦ, 54 године, тражи жену за
повремена дружења.
064/068-15-82.
НЕМАЧКИ пензионер тражи слободну
жену од 55 – 60 година за заједнички
живот. 013/236-7295, 064/026-03-84.
(232260)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство
на име Милан Радаковић, ОШ „Бранко
Радичевић”, Панчево. (и)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман
у центру Златибора,
повољно. 063/70944-97. (232184)
ЗЛАТИБОР, издајем
нов апартман, 1300
метара од центра.
063/112-74-77.
(232338)
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На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима
које су стекле статус лица која самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе
(„Службени лист града Панчева”, број 38/12 и 21/13),
градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
лицима која су стекла статус лица која самостално
обављају уметничку или другу делатност
у области културе, ради остваривањa права на
уплату доприноса за пензијско, инвалидско и
здравствено осигурање у 2017. години

EVEREST DMD d. o. o. предузеће за производњу и
монтажу фасадне столарије, расписује

КОНКУРС

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Omladinskih brigada br. 88, u izvršnom predmetu koji se vodi pred Javnim izvršiteljem Goranom Škerom iz Pančeva, ul.Nikole Tesle br.15, lokal br. 3 u predmetu Posl. broj I.I.158/2016, protiv izvršnog dužnika
Mišković Jovana iz Beograda, na osnovu Zaključka o prvoj javnoj prodaji I.I.158/2016 od 30. 11. 2016.godine,
oglašava prvo javno nadmetanje sledeće nepokretnosti:

I Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско
и здравствено осигурање има лице које испуњава следеће услове :
1. има својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које је
утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом
2. има пребивалиште на територији града Панчева
3. није остварио укупан приход у претходној години,
који прелази износ просечне годишње бруто зараде на
нивоу града Панчева
4. не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства-супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи или усвојилац и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана – куће где станује.
II Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање стиче се на основу следећих доказа (документи не смеју бити старији од
шест месеци) :
1. Формулар-пријава за остваривање права на уплату
доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено
осигурање
2. Образац 1 - изјава
(преузима се на званичном сајту града, или на шалтеру Услужног центра)
3. Уверење надлежног репрезентативног удружења у
култури о чињеницама уписаним у евиденцију
4. доказ о пребивалишту
5. потврда Пореске управе Филијале Панчево о пријави укупног прихода
6. потврда Републичког геодетског завода – Службе
за катастар непокретности Панчево, о катастарским
приходима на непокретностима, Жарка Зрењанина
19, Панчево,
7. Оверена изјава о броју чланова заједничког породичног домаћинства.
III Рок, начин објављивања и достављања пријаве:
Пријаве на позив се могу поднети закључно са 30. 12.
2016. године.
Пријаве са доказима се достављају путем Услужног
центра Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4 , са назнаком:
за „ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе, ради остваривање
права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање”
Јавни позив je објављен, на званичној интернет страници града Панчева. Додатне информације могу се
добити на телефон 308-906, или путем
email-a: nevenka.kljajic@pancevo.rs.

– porodična stambena zgradа, broj zgrade 1, ulica Matije Gupca br. 80 u Starčevu, postojeća na kp.br.1934

ПАНЧЕВАЦ: 013/301-150

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС” број 135/2004 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

– pomoćna zgrada, broj zgrade 2, ulici Matije Gupca u
Starčevu, postojeća na kp.br.1934,
Sve opisano i upisano u List nepokretnosti broj 3525 KO
Starčevo.
Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje
upisana nikakva stvarna prava niti tereti koji ostaju posle izvršene prodaje.
Vrednost nepokretnosti koja se prodaje kao useljiva,
utvrđena je u iznosu od 2.717.202,40 dinara. Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti, odnosno 1.630.321,44 dinara.
Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a
prvo nadmetanje će se obaviti 27. 12. 2016.godine u
14.00 sati u kancelariji javnog izvršitelja Gorana Škera iz
Pančeva, ul. Nikole Tesle br.15.
Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 27.
12. 2016. godine od 09 do 09.30, uz obaveznu prethodnu
najavu javnom izvršitelju, na telefon 013/355-885.
Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene
vrednosti predmetne nepokretnosti, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56 kod Komercijalne banke a.d.
Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj I.I.158/2016”.
Zainteresovani kupci su dužni da na javnom nadmetanju
dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom
nadmetanju.
U slučaju da na javnom nadmetanju kao zainteresovani
kupci učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ukoliko javni izvršitelj dodeli predmetnu nepokretnost najpovoljnijem ponuđaču, u tom slučaju jemstvo drugog i trećeg ponuđača se zadržava kod javnog izvršitelja, do uplate ukupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najpovoljnijeg ponuđača, u roku od 15 dana.
Kupac kome se dodeli nepokretnost dužan je da položi
cenu po kojoj se nepokretnost proda, u roku od 15 dana
od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost.
Kontakt telefon: +381 11 440-96-01.
Kontakt mail adresa: workout@b2kapital.rs

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта, „Telenor” d.o.o. Омладинских
бригада 90, Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
за Појекaт базне станице мобилне телефоније „Панчево 19”, на катастарској парцели бр. 2376/3 К.О.
Панчево, улица Стевана Шупљикца бр. 24, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615 у
периоду од 08. до 19. децембра 2016. радним даном
од 10 - 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

за пријем у радни однос на позицији:
радник монтер фасадне алуминијумске и ПВЦ столарије – 3 извршиоца
Пријаве на конкурс слати на email или доћи лично.
Контакт особа:
Драган Јовановић; Моб. +38163/858-47-27
e-mail: everestdmd@gmail.com

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 06. 12.
2016. године донето Решење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље Бела Анта у Долову, носиоца пројекта
Wellbury - Bela Anta д.о.о., Улица Игманска бр. 15, из
Београда.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја
на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број
72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и
145/2014.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА ЈАВНУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ЗА ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО-СУПЕРМАРКЕТ, СПРАТНОСТИ П И П+1 И ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА,
НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ СПРАТНОСТИ П И ТРАФОСТАНИЦЕ СПРАТНОСТИ П
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ ТОП. БРОЈ
4735/9 К.О. ПАНЧЕВО У УЛИЦИ МИЛОША
ОБРЕНОВИЋА, СА ОБУХВАТОМ УП-А КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА ДЕО УЛИЦЕ МИЛОША ОБРЕНОВИЋА - ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
ТОП.БРОЈ 8057/1 КО ПАНЧЕВО, израђеног од
стране Предузећа за извођење геодетских радова
„Geovizija” d.o.o, Ул. С. Касапиновића бр.14, Панчево, број УП 4735/9-16, за инвеститора „Teslago” д. о. о. из Панчева, улица Светозара Милетића број 3.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг
Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI
спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 609, у времену од 10 до 15 сати у периоду
трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
09. 12. 2016. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу
поднети примедбе, у писаном облику, на Нацрт
урбанистичког пројекта, за време трајања јавне
презентације, Градској управи града Панчева,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I,
број 2 - 4, Панчево.

Петак, 9. децембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 4. децембра 2016. године, у 86. години преминула је наша драга
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Обавештавамо све запослене и пријатеље
да је преминуо наш пензионер

Заувек нас је напустила

СВЕТЛАНА КЕБИЋ
Поносни и захвални на времену проведеном с
њом, и заувек тужни.

НОВИЦА СТОЈАНОВИЋ

ДРАГИЦА ИЛИН

Брат ТОМА, ЦИЦА, НЕВЕНА, ИВАН, ЛАЗАР,
ИВАНА, МИЛОШ и ЈАКОВ
(65/232336)

Запослени Јавног комуналног предузећа
„Зеленило” Панчево ће се увек сећати Новице, као драгог друга и колеге.

Сахрањена је 5. децембра 2016, испраћена од њених најмилијих. Заувек ће живети у нашим срцима.

2. децембра 2016. године престало је да куца велико срце наше драге мајке и баке

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево
(2/ф)

Ожалошћени: ћерке РАДОВАНКА и ЂУРЂЕВКА
с породицама, рођаци и пријатељи
(49/232306)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 5. децембра 2016, у 73.
години преминуо наш драги

Сахрана је обављена 5. децембра 2016. године.
Хвала ти на брижности и топлини. Заувек у мислима и срцима.
Твој син РАЛЕ, унук УРОШ, ЈАСМИНА и МАЈА

Последњи поздрав сестри, свастики и тетки

Последњи поздрав драгој куми

СВЕТЛАНЕ КЕБИЋ

(64/233336)

МИРОСЛАВ ИЛИЋ

ДРАГИЦИ
ИЛИН

ДРАГИЦИ ИЛИН
Уморна душо, почивај у миру.
МИЛЕВА, АЛЕКСАНДАР и МАРИЈА БРЕЂАН
(39/232246)

од МИРЕ, РАДЕТА,
ЈЕЛЕНЕ и ОЉЕ
с породицама

1944–2016.
Сахрана је обављена 7. децембра 2016, у 15 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син ГОРАН, ћерка РАДИЦА
с породицом, братанац БОРКО с породицом и
остала родбина и пријатељи

СВЕТЛАНИ
КЕБИЋ

Драгој

1947–2016.
Тата, отишао си, а ниси се опростио од нас, оставио си нам тугу и бол. Нека те чувају анђели.
Супруга БИЉАНА
и ћерка ДАНИЦА с породицом

ДРАГИЦИ
ИЛИН

Много смо те волели.
Почивај у миру.
Породица ГЛАВИЧ

ЛЕНКА са ћеркама

Породица ЈАЊИЋ

(10/232214)

(50/232306)

(66/232336)

СВЕТЛАНИ

Породице
МИХАИЛОВИЋ
и КРУЉЕВИЋ

од ЛУДВИГА, МАЦЕ

(67/232336)

(75/232335)

и НАТАШЕ

Последњи поздрав драгој пријатељици

(4/232132)

СВЕТЛАНИ
КЕБИЋ
последњи поздрав.

гој

2. децембра 2016. напустио нас је наш вољени
супруг и отац

ЈОВАН ГРУЈИЋ

ДРАГИЦА
ИЛИН

Последњи поздрав дра-

(91/232423)

(77/232464)

Последњи поздрав

С поштовањем и тугом

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
Најдражој и најбољој супрузи, мајци, баки и
прабаки

СВЕТЛАНИ
КЕБИЋ
Знали смо се цео живот.
Недостајећеш свима.
ЛЕЛА, МИРОСЛАВ,
ЈЕЛЕНА и МАРЛЕНА

Последњи поздрав драгој

РАДОЈКИ МИХАЈЛОВ

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

(100/232456)

1930–2016.
последњи поздрав од супруга СТЕВАНА
с породицама ЈОВИЧИН, ЖИВАНОВ,
ВАЈАГИЋ и ДУПОР

Последњи поздрав ујаку и деди

(78/232365)

бака СМИЉИ
8. VIII 1932 – 6. XII 2016.
Последњи поздрав колеги

ЈОВИЦИ ЧАВИЋУ
Недостајеш нам.
ЈОВАНКА, ДАЦА и ЈЕЛА с породицама

од ПЕРИЦЕ, ЦИЦЕ и СТЕФАНА
(101/4691)

(1/232110)

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

ЈОВИ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

од МИХАИЛА с породицом
(56/232322)

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Петак, 9. децембар 2016.

Последњи поздрав колеги

ЂУРИ БЕГОВИЋУ

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ”
(32/Ф)

1. децембра 2016, у 93. години преминуо је наш
драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав поштованом

Последњи поздрав поштованом

Последњи поздрав драгој снаји

ЂУРИ
БЕГОВИЋУ

ЂУРИ
БЕГОВИЋУ

БОСИЉКИ
ЕРДЕЉАН

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЂУРЂА, син
ЈОВИЦА, ћерка
ЈОВАНКА, снајка
СЛАЂАНА, зет ГОРАН,
унуци БОЈАН
и БОЈАНА, брат ЈОВО,
синовац МИЛАН,
синовка МАРА, синовка
ДРАГАНА, синовац
БАТА, унучићи ДЕЈАНА
и МАРКО као и остала
ожалошћена родбина и
пријатељи

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЂУРЂА, син
ЈОВИЦА, ћерка
ЈОВАНКА, снајка
СЛАЂАНА, зет ГОРАН,
унуци БОЈАН
и БОЈАНА, брат ЈОВО,
синовац МИЛАН,
синовка МАРА, синовка
ДРАГАНА, синовац
БАТА, унучићи ДЕЈАНА
и МАРКО као и остала
ожалошћена родбина и
пријатељи

1. V 1939 – 5. XII 2016.
Никада те неће
заборавити твоји: заова
ЛЕЛА, зет СЛОБОДАН,
ВЛАДИМИР
и БРАНИСЛАВ
с породицама

(8/232143)

(7/232143)

3. децембра 2016. године преминула је наша мајка и свекрва, у 90. години

(61/232330)

Последњи поздрав вољеној супрузи

БИСЕРКА БОКШАН
Сахрана је обављена 6. децембра у Новом Козјаку.

29. новембра 2016, у 92. години преминула је наша

Син ДУШКО и снаја АНДРЕЈКА

БОСИЉКИ
ЕРДЕЉАН

(97/232445)

1. V 1939 – 5. XII 2016.

РАДМИЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ
ПЕТАР НИКОДИМОВИЋ
Сахрана је обављена 3. децембра 2016, у 13 сати,
на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга СМИЉКА, унук СТОЈАН
и породица

1925–2016.

Никада те нећу заборавити.
Твој супруг СЛОБОДАН
(60/232330)

Драгој мајци последњи поздрав и вечно хвала за сву
брижност и посвећеност.
Последњи поздрав снаји
Твој син ЈОЦА, снаја СНЕЖАНА, унука САЊА
и пријатељи МИЛЕ и АНКИЦА

(44232254)

(21/232189)

Вољени никад не умиру док живе они који их воле, који се сећају

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 5. децембра 2016. преминуо наш драги

МИЛОРАДА БОДИРОГЕ
БОСИЉКИ
ЕРДЕЉАН

ИСИДОР ЧОБАНОВИЋ
9. IX 1938 – 4. XII 2016.

Последњи поздрав од његових најмилијих
(11/232150)

5. децембра престало је да куца велико
срце нашег супруга, оца, деде и таста

од девера БОЖИДАРА
с породицом

МИЛАН НИКОЛИЋ

1950–2016

С неизмерном љубављу породица
(69/232339)

(52/232317)

1948–2016.
Седмодневни помен даваћемо у суботу, 10. децембра 2016, у 10 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, синови
ВЛАДИМИР и НИКИЦА, сестра ЉИЉАНА
и сестричине АЛЕКСАНДРА и ДЕСАНКА

Последњи поздрав драгој снаји и стрини

Последњи поздрав великом и добром човеку,
нашем

(84/232381)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

Последњи поздрав

Последњи поздрав најдражем брату и ујаку

БОСИЉКИ
ЕРДЕЉАН

ВАСА ЈОВАНОВ

ВАСИ
ЈОВАНОВУ

1950–2016.
Наш вољени је преминуо 29. новембра 2016.
Вечно ћемо га памтити.
Ожалошћени: син СЛОБОДАН, снаја ДАНИЈЕЛА
и унука ТИЈАНА
(53/232319)

Последњи поздрав куму

МИЛАНУ
НИКОЛИЋУ

од брата САВЕ, снаје
ОЛГЕ, синовице ЉИЉЕ
и зета ГОРАНА
са синовима

од сестре ЉИЉАНЕ,
зета НИКОЛЕ
и сестричина
АЛЕКСАНДРЕ
и ДЕСАНКЕ

(40/232248)

(83/232380)

1. V 1939 – 5. XII 2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји: девер
МИРОСЛАВ, ЗОРАНА
и ДАЦА с породицом

куму МИЋИ
од породице НОВАКОВ и баба ЗОРЕ
(31/232221)

(62/232330)

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав нашем зету

МИЛОРАД БОДИРОГА
Увек ћеш живети у нашим сећањима.
ВЕСНА и ЂУРА с породицама

МИЋИ
БОДИРОГИ
МИЛОРАДУ БОДИРОГИ

МИЛОРАДУ БОДИРОГИ

(68/232337)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

ИЛОНКА, МЛАДЕН, МИЛАН и ДУШИЦА

Породица БАЊАЦ

од породице др САВИЋ

(71/232339)

(70/232334)

(63/232333)

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

Петак, 9. децембар 2016.

С тугом и болом у срцу обавештавамо родбину и
пријатеље да је 6. децембра 2016. у 71. години
преминула наша драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У недељу, 11. децембра 2016. навршава се четрдесет тужних дана
откада си отишао без поздрава

РАДОЈКА ВУЛЕВИЋ
рођ. Васић
1946–2016.
Сахрана ће се обавити у Панчеву, 9. децембра
2016. у 13 сати на Старом православном гробљу.
Тугују: супруг ЉУБИША, синови БОЈАН и ДЕЈАН,
снахе САЊА и ОЛИВЕРА, унуци СОФИЈА,
ТЕОДОР, ЕЛЕНА и остала родбина и пријатељи
(81/232373)

Последњи поздрав драгој тетки

У недељу, 11. децембра 2016, навршавају се две
године откако је заувек отишао наш вољени супруг и отац

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

ЂОКА ТОМИЋ
Губитак деде био је болан и оставио празнину у нашим срцима.
Жао нам је што се више не можемо заједно смејати његовим шалама и очи у очи причати о свему. А сада када седимо без њега, погледамо на његово место и видимо празнину. Твоје срце је престало куцати. Није било дана да нас ниси звао. Оставио си шесторо
унучића и отишао на далек пут. Волимо те, деда, много.

Слике не бледе, успомена је вечна...
ЈУЦА и ОГЊЕН
(72/232344)

Тужно сећање на мог драгог брата

Ожалошћени: супруга, ћерке, зетови и унучићи ЈЕЛЕНА, ЂОРЂЕ,
НИКОЛА, КАТАРИНА, ВУК и НИКОЛИНА
(59/232329)

14. децембра навршиће се две тужне године откада није с нама наш вољени супруг, отац и деда

РАДОЈКИ ВУЛЕВИЋ

На Новом гробљу, 10.
децембра 2016, у 10.30,
дајемо четрдесетодневни помен

БОГДАНА ПЕТРОВА БОЦУ
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.
Заувек у мом срцу.
Сестра ЉИЉАНА с породицом
(45/232263)

од породица ЈАДРАН, ТОНЧИЋ,
КОНРАД и ПОПОВИЋ
(89/232403)

Последњи поздрав драгој пријатељици

Последњи поздрав драгој колегиници

РАДИСЛАВ ПЕКИЋ
КРСТИ
ПЕТРЕСКОМ

Време пролази, а бол и туга заувек остају. Много
нам недостајеш.
Супруга АНДРИЈАНКА, син ЖЕЉКО, ћерка
САЊА, унуци УРОШ и НЕМАЊА

Породице ПЕТРЕСКИ
и ПЕТРОВСКИ

(88/ф-2025)

ДРАГЕ КУЗМАНОВИЋ

(28/232211)

12. децембра 2016. навршавају се три године откад није с нама наша драга

6. децембра навршило
се пет година од смрти
наше драге

Годину дана је прошло откако те нема...
И ништа не може да буде као пре, јер у сваком
делу живота и душе недостајеш превише. Волимо те.
Твоја породица
(41/232251)

РАДОЈКИ
ВУЛЕВИЋ

ЈЕЛИЦИ
РАДОСАВЉЕВИЋ

од породице
МАЛЕШЕВИЋ

од КАТЕ, ДАЦЕ,
МИЛОСАВЕ, ДРАГИЦЕ,
ЖУЖЕ и РАЈКЕ

(95/232437)

(96/232442)

После кратке и тешке болести преминула је наша

НАТАЛИЈЕ
СТУПАР

ДРАГОЈЛА БЕШЛИН
Много нам недостајеш.
Њени: БОРА, ДЕЈАН, ИВАН, МАРИЈА, СУЗАНА,
АЛЕКСАНДАР и ТЕОДОР
(85/232385)

Ћерка СВЕТЛАНА са
синовима ДУШАНОМ и
АЛЕКСАНДРОМ
(51/232315)

Четрдесет дана откад
није с нама

ЈЕЛИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ
1952–2016.
Наша вољена преминула је 6. децембра, али ће
заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг ЖАРКО, син СТАНКО, као
и остала родбина и пријатељи
(94/232436)

Вечан ти помен, с љубављу.

(92/232424)

Син МИРОЉУБ
с породицом
(93/232430)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
1930–1998.

1957–2014.

Вашим одласком заувек је нестао и део мене.
Несрећна супруга и мајка ВОИСЛАВА
(13/232158)

(43/232251)

(42/232251)

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

Пролази тужних шеснаест година откада ниси
с нама

Заувек у нашем сећању.

Твоји најмилији

ЗОРАН

МИЛЕНА и ДРАГАН
СПАСИЋ

МИРОСЛАВА
СТАНИМИРОВИЋ

РАДИВОЈЕ БЛЕЧИЋ

ЋУКОВИЋ

ДРАГЕ
КУЗМАНОВИЋ
Хвала ти за сва наша заједничка дружења.
Успомене остају.
Кум ЛАЗА и другови
ЈОЦА, ЗОРАН
и АНДРИЈА

Комшија, чувамо те од
заборава.

СЕЋАЊЕ

8. XII 2013 – 8. XII 2016.

РАДОВАН

ДРАГЕ
КУЗМАНОВИЋ

ПОМЕН

МИЛЕНИЈА КОСТАДИНОВ
11. децембра навршавају се две године, и скоро све је исто као пре,
само твог осмеха и подршке нема, само су нам остала сећања.
Твоји најмилији
(80/232369)

МИРЈАНА
ЦВЕТАНОВИЋ

МИЛОСАВА
ЧИКА

2014–2016.
Заувек ћемо те носити у
нашим срцима и мислима.
Син ПЕТАР
с породицом

2000–2016.
Твој лик ће увек остати
у нашем сећању.
Твоји најмилији

(82/232379)

(79/232368)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Петак, 9. децембар 2016.

У суботу, 10. децембра 2016, у 11 сати, на
Новом гробљу, даћемо годишњи помен
нашем вољеном

Драги наши

15. децембра навршава се пола године откада није с нама наш драги отац, супруг,
деда и пријатељ

МИЛИЋЕВ

ЈОВО ЏЕНОПОЉАЦ

ЗДРАВКУ ЦРНОБРЊИ

ЖИКА

ЈОВА

12. XII 2011 – 12. XII 2016.

26. VI 2012 – 26. XII 2016.

По доброти те памтимо, с поносом те увек
спомињемо.
Почивај у миру.
Породица ЦРНОБРЊА

Породица ЏЕНОПОЉАЦ

(57/232324)

(55/232321)

С поносом и поштовањем чувамо успомену на вас.

Породица

Прошла је тужна година откада ниси с нама

Драги брате, прошла је
година дана бола и туге

СЕЋАЊЕ

(27/223210)

ЈАГОДИЋ

15. децембра 2016. године, навршава се година од смрти наше драге

ЗДРАВКО
ЦРНОБРЊА

ЗДРАВКО
ЦРНОБРЊА

БЛАГОЈА МОМЧИЛО ЈОВАНКА
2006–2016.

МАРИЈЕ ВИДЕ

Сестра НЕВЕНКА
с породицом

Сестра МАРТА и зет
ИЛИЈА с породицом

(74/223347)

(73/232346)

Заувек ће остати у нашим срцима. Памтићемо је по великој доброти.

2016–2016.

МИЛАН с породицом
(16/231176)

13. децембра навршава се
тужна година откада нас
је напустила наша драга

ПОМЕН

Син ЛАЈОШ, снаја ВЕРА, унуци НИКОЛА и МАРИЈА,
снаја ВИОЛЕТА и зет ПРЕДРАГ

2011–2016.

(9/232141)

Сећање на наше драге

МИЦА

ЂУРО ЈОВИЋ

КРЧАДИНАЦ

2015–2016.
Оставио си нам успомене, љубав која се не заборавља и тугу која не пролази.
Твоји: супруга НАДА, синови ДЕЈАН и МИЛАН
с породицама
(54/232320)

ВАСА

БОСА

БОРКА

1967–2016.

1988–2016.

1996–2016.

СТАНИКА
ВУЛОВИЋ
Време пролази, ал туга
и бол нам остају.
Твоја деца: син ЗОРАН,
снаја ЈАСМИНА, унук
МАРЈАН и унука МАЈА
с породицом

Мицо, ти си светлост у
тами нашег живота. Једини цвет што у нашој
души мирише. Сваким
даном волимо те све више.
Мама, тата и брат
(33/232226)

(35/232234)

12. децембра навршавају се две године откако
није с нама наш

СЕЋАЊЕ
на оца, бабу и деду

Њихови најмилији

СЕЋАЊЕ

(3/232128)

ЖИВКОВИЋ
МИХАЈЛО

9. децембра навршавају
се четири године од растанка с нашим драгим

ВИДОСАВА
БОГУНОВИЋ

6. X 1970 – 15. XII 1996.

СЛАВКА
АЛЕКСИЋ

Твој ЂОРЂЕ

Никада те нећемо преболети.
Твоји најмилији

10. XII 2002 – 10. XII 2016.
Прошло је четрнаест тужних и болних година.
Само време пролази,
бол остаје исти за тобом.
Твоја породица: супруг
и деца

(5/2321389)

(47/232282)

(34/232227)

Прође тужних девет година како оде моја вољена.

ЗОРАНОМ
ЈАКШИЋЕМ

ЗВЕЗДА

ЈОВАН

1944–2004.

1938–2004.

ВЛАДИМИР
РАДУСИНОВИЋ

С љубављу и поштовањем син и унук НИКОЛА
(48/23230)

ЈЕФТА
МИЦКОВСКИ
9. XII 2001 – 9. XII 2016.

Време нија ништа променило. Волим те тата.
МАРИЈА с породицом

Сећање на тебе никада
неће умрети.
Твој син ЖИВКО
с породицом

(20/232182)

(76/232360)

РАКИЏИЋ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

ЂУРА

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

1982–2016.

СТЕВАН

ЈОВАНКА

МАВРО БАРИЋ

1986–2016.
1996–2016.
2006–2016.
С љубављу и поштовањем ЗАГОРКА БАРИЋ, ЈЕЛЕНА и СЛАВИЦА
(87/232396)

Петак, 9. децембар 2016.

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ТУЖНО СЕЋАЊЕ

11. децембра 2016. навршавају се две године од смрти нашег драгог супруга, оца
и деде

10. децембра 2016, у 12 сати.
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10. децембра навршава
се четрдесет дана откако наш драги Радомир
није с нама

РАДОМИР
КРСМАНОВИЋ
КРЛЕ

СТЕВАН ПУТНИК

ВОЈИСЛАВА ВЛАЈКОВИЋА
1939–2014.

Туга у срцу и мислима остала је док живим.

Живот није вечан, сећања и успомене јесу.

Мајка НАДА

Супруга ВЕРА, син ДРАГАН и унуци
ВОЈИСЛАВ и АЛЕКСАНДАР

(18/232178)

(12/2312529)

Тога дана посетићемо
његов гроб, на гробљу
Котеж, у 11 сати.
С поштовањем и љубављу чуваћемо успомену
на тебе.
Супруга НАДА, браћа
ХРАНИСЛАВ
и МИЛАДИН и снаја
МИЛОДАРКА
с породицом
(6/232139)

11. децембра навршава
се годину дана без нашег

И после годину дана тешко нам је, и не можемо
да поверујемо да је заувек и прерано отишао
наш драги зет и теча

10. децембра 2016. године, у 11 сати, на Новом
гробљу даваћемо шестомесечни помен

11. децембра навршава
се шест месеци откад
није с нама наш

Најмилији наши

СТЕВИЋ

САЊА
и
МОМИР
1976–2009.
1940–2009.
Седам и седам и по година туге и бола, само сећања.
Живите у нашим причама и срцу.
Сека – ћерка, мајка – супруга и наша родбина
из Ужица и Ниша
(14/232162)

13. децембра навршава се шест година откако
није с нама

РАДИНКИ ДИВЈАК

СТЕВАНА
ПУТНИКА
Синови МИХАЈЛО и
ДУШАН
и супруга ВЕСНА

Искрено жали и тугује
породица СТАНИШИЋ

1923–2016.
С љубављу коју смрт не прекида, тугом коју време неће излечити, живећеш у нашим мислима и
срцима до краја нашег живота.
Твоји: ћерка ВЕРА, син СТЕВАН, снаја ЗОРИЦА
и унук НЕНАД с породицом

(37/232328)

(58/232326)

(19/232181)

СТЕВАН
ПУТНИК

ПОМЕН

Навршава се шест тужних месеци откад није с
нама наша вољена

ЖИВКО
ДАВИДОВСКИ
БАТА
1967–2016.
Утехе нема, заборав не
постоји. За нас постоје
само сузе, туга и неизбрисив бол.
Бато, волимо те.
Твоја сестра
СЛАВИЦА, зет МИЋА
и твоји МАЈА
и БРАНИСЛАВ

ДУШАН ЛАЗАРЕВСКИ
Његови најмилији: супруга КРСТА, ћерке
ЗОРИЦА и СЛАВИЦА и унука СНЕЖАНА
(24/232195)

(23/232193)

ДРАГАН
ПУХАЛАЦ
5. XII 2012 – 2016.

НЕНАД
МИЋИЋ
19. I 2013 – 2016.

Четири године туге и бола без моје деце.
Ожалошћена тужна и неутешна мајка ЗОРА
(25/232208)

11. децембра навршиће
се шест месеци од преране смрти мога брата

ВЕРА ТУРНИЋ
15. VI 2016 – 15. XII 2016.
У суботу, 10. децембра 2016. године, у 11 сати,
посетићемо њен тихи, вечни дом на Новом православном гробљу. Драга наша, време пролази,
бол не престаје, али успомену на тебе носимо у
нашим срцима.
Ћерке НАДА и ОЉА с породицама
(86/232389)

У суботу, 10. децембра
даваћемо шестомесечни помен

10. децембра 2016. даваћемо шестомесечни помен драгом

У суботу, 10. децембра
2016. године, у 11 сати,
дајемо годину нашој

СЕЋАЊЕ

ЖИКЕ

ЛОРЕНЦУ ВИДЕВСКОМ

Шест месеци неверице,
туге, боли, суза...
Ко те је познавао, зна
шта смо изубили.
Сестра ЗОРИЦА
с породицом

из Јабуке
1958–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ДУШАНКА, син ДАЛИБОР, ћерка
ЛИДИЈА, снаја МИЉАНА, зет ИГОР,
унук АНДРИЈА и унука ЛАРА

(17/232177)

(98/232448)

Шестомесечни помен

РУЖИЦА
МУСТАФИЋ
ПЕРКИ
БУКАЗИЋ

СОЊИ ВАРИ

1935–2016.
Прошло је пола године
откако ниси с нама.
Син ДРАГАН
с породицом

Много нам недостајеш.
Нећемо те заборавити.

(29/23217)

8. XII 2015 – 8. XII 2016.

ЗОРКА
ЈАНКОВИЋ
12. XII 2012 – 12. XII 2016.

Твоја породица

Прође година, а нема
дана да ниси с нама и
мислима.
Брат БОРА
с породицом

Много нам недостајеш.
Твоја ћерка НАДА,
зет ДРАГАН
и унука МИЛЕНА

(26/232209)

(38/232242)

(90/232406)

ГАВРИЛО
НЕШКОВИЋ

ЛОРЕНЦ
ВИДЕВСКИ

ЖИКА
ДАВИДОВСКИ

Чувамо вас од заборава.
Породице МИЦКОВСКИ и СИМОНОВИЋ
(99/232450)

из Омољице
10. децембра дајемо шестомесечни помен мами,
свекрви и баки

Година за нама, без

СОЊЕ
ПЕРКИ БУКАЗИЋ
БАТА, ИВАНА и БАНЕ
(36/232237)

БУКА и ЗОЈА с децом
(30/232218)

ДРАГОЉУБ
НИНКОВИЋ
6. XII 2009 – 6. XII 2016.
С поштовањем супруга
МИЛАНКА с децом
(22/232189)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

9. XII 2014 – 9. XII 2016.

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

Тата, с поносом, љубављу и тугом чувам те од
заборава.

АЛЕКСАНДАР БУНЂА

Твоја ћерка ВЕРА

9. XII 2010 – 9. XII 2016.
Заувек остајеш у нашим срцима и сећању.
Твоји најмилији

(15/232165)

(46/232277)
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

РОЂЕНИ

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

Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . .11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

Добили ћерку
27. октобра: Викторију – Јелена Еређин и Предраг Бранков; 7. новембра: Анђелу – Александра Столић и Слађан Станојевић; 8. новембра: Катарину – Јелена и Зоран Сладаковић;
12. новембра: Доротеу – Данијела Митић Анђеловић и Далибор Анђеловић; 13. новембра:
Милу – Јелена и Иван Пемац; 14. новембра: Николију – Добрица и Новица Тоневски; 17.
новембра: Неду – Невена и Драган Богдановић; 18. новембра: Симону – Александра Рангелов и Дејан Мирчић; 19. новембра: Милу – Маја Николић и Лазар Самарџић; 20. новембра: Сару – Снежана Дивљачки и Јован Стојић; 21. новембра: Анђелу – Зорица и Мирослав Пукета; 22. новембра: Ану – Виолета Бошњаковић и Златко Поволни, Лару – Сњежана и Јован Андић, Милицу – Јасмина Вукојевић и Милош Недељков; 23. новембра: Луциу
– Марина и Ондреј Куталек, Ирину – Драгана Младеновић и Слободан Бубњевић, Невену –
Ивана и Александар Булајић, Мирну – Виолета Мичић Мареш и Милан Митић; 24. новембра: Софију – Невена Илић и Никола Перић; 26. новембра: Софију – Биљана и Филип Николић; 28. новембра: Јану – Милица и Данко Дучић, Анђелу – Ивана и Лука Чичић.

„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

Добили сина

СОС телефон за жртве насиља у породици

2. новембра: Валентина – Маја Оморјан и Милан Думитрашко; 9. новембра: Марка – Бојана Николић и Синиша Дадић; 16. новембра: Ђорђа – Ивана и Никола Жикић; 17. новембра: Филипа – Јасмина и Верослав Радивојевић; 18. новембра: Матију – Славица и Зоран
Трифуновић, Давида – Ана и Милослав Кошут, Адама – Сабина и Данијел Немчек, Луку –
Драгана Поповић и Вук Бабић; 19. новембра: Филипа – Вера и Сава Милошев, Милоша –
Татјана и Дејан Милошев; 20. новембра: Илију – Маријана и Срђан Нићивојевић; 21. новембра: Уроша – Ивана и Миљан Младеновић; 22. новембра: Андреја – Јелена и Марко
Маринков, Рељу – Јована и Владимир Јакшић; 24. новембра: Лазара – Тања и Александар Илић, Страхињу – Слађана Ристић и Александар Кличарић; 25. новембра: Ивана –
Бригита и Владимир Васиљевић, Страхињу – Драгана и Слободан Масловарић, Виктора –
Маја и Ђорђе Кутањац; 30. новембра: Андреја – Драгана Гоја Ђурков и Данијел Ђурков.

бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . .0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3370-031,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ВЕНЧАНИ
17. новембра: Милена Курбалија и Звонимир Оравец, Надежда Пријић и Иван Тричковић; 19.
новембра: Пирошка Киш и Драган Спасојевић, Миланка Крстић и Ненад Смилић; 24. новембра: Ружица Марковић и Никола Шатлан, Љубица Накић и Богдан Николић, Маја Марија Ђорђевић и Владимир Панајотовић, Александра Михић и Ален Цветановић, Валентина Перић и Срђан Радојковић; 26. новембра: Марија Марић и Александар Маричић, Душка Димитријевић и
Зоран Перић, Александра Петровић и Владимир Стојковић, Тања Терзић Убовић и Дарко Бајић; 1. децембра: Илијана Рођан и Миладин Милчић, Ивана Урошевић и Јовица Берић.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Повремене главобоље су последица изузетно стресних ситуација у којима ћете се наћи. Нећете дизати главу од посла, али
нећете много напредовати. Пробајте да обавите разговор с партнером који се већ дуго одлаже.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Ситуација на послу ће се кра-

Пријатељи, непријатељи, љу-

јем седмице приближити кулминацији. Ваши живци су као струне, али водите рачуна о томе шта
и када треба да кажете. Не започињите препирке, јер ће оне прерасти у озбиљну свађу.

бави, лажи... На коју страну
кренути? Обновите своје старе
пословне контакте. Могуће је
потписивање неког великог уговора. Новац стиже, али шта урадити са срцем?

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Размислите о својим флерто-

Цео свет вам је под ногама. Чи-

вима и ставите знак „стоп” на
њих ако желите да сачувате своју везу. Средите сва потребна
документа у вези с кредитима.
Поплаћајте рачуне и ником не
позајмљујте новац.

ни вам се да вас ништа не може
зауставити на путу којим сте кренули... Успорите мало. Нађите
златну средину, идите корак по
корак. Смањите трошење.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Велико рашчишћавање је пред
вама, а случајни сусрет може
прерасти у једну стабилну везу.
Пословни контакти су у малој
стагнацији и засад се своде само
на обећања без реализације.

УМРЛИ
29. октобра: Љубица Печеница (1936), Мирса Станковић (1932); 16. новембра: Драгиња
Јојић (1943); 17. новембра: Звезда Ивковић (1935), Драган Величковић (1953), Јано Валента (1955), Видосав Марковић (1940); 18. новембра: Борбала Беркањ (1932), Десанка Јеринић (1936), Петар Павловић (1924); 19. новембра: Бранко Маринковић (1956), Етелка Шараи (1935), Нада Ђукић (1948); 20. новембра: Катица Женарју (1937), Доста Грба (1931),
Лепосава Ожеговић (1927), Симонка Грујевски (1930), Петронела Илић (1946), Павла Миленковић (1937); 21. новембра: Јожеф Бониш (1925), Магдолна Урбан (1929), Ева Бисак
(1945), Миљка Милошевић (1930), Милка Кљајевић (1940); 22. новембра: Анка Иванчевић
(1937), Миодраг Миленковић (1953), Предраг Максимовић (1965); 23. новембра: Рада Симић (1944); 24. новембра: Сима Голубовић (1939), Павлинка Несторовски (1932), Јоца Каначки (1929), Благица Мамојка (1954), Душан Пантелић (1947), Иван Ракиџић (1948); 25.
новембра: Ана Ранков (1937), Стеван Јеминовић (1936), Новица Стојановић (1950), Никола
Пендев (1949), Љиљанка Савановић (1933), Ружица Стојнов (1930), Нада Јовановић (1936);
26. новембра: Милојка Делић (1930), Данка Козомора (1927), Ференц Немет (1952), Рајко
Кољанин (1931), Ружица Станимиров (1930), Василије Вујовић (1930); 27. новембра: Марија Репек (1936), Дарко Никодијевић (1963); 29. новембра: Васа Јованов (1950), Божо Тасић
(1951), Радмила Милосављевић (1925); 1. децембра: Миленка Бот (1938).

Све што сте пропустили, биће
ове седмице актуелно. Осећаћете
задовољство када отворите новчаник. Пуни сте позитивне енергије. Интуиција вам је на високом нивоу, па је искористите.

Околности ће вам омогућити
да упознате особу која ће врло
брзо променити ваш љубавни и
пословни статус. Пројекат око
кога се већ дуго ангажујете добија зелено светло. Труд се исплатио.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Осећај кривице и расправе с

Ситни здравствени проблеми

партнером могу довести до прекида везе. Могуће је да ће вам се
јавити неко из прошлости, али
све остаје у домену „могло је...”.
Очекујте новчани добитак.

ће вам добро доћи да мало предахнете и да на миру размислите шта и како даље: остати на
истом послу или прихватити нови. Тајне везе неће остати тајне.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Признајте себи шта стварно желите од живота. Незадовољни сте
својом љубавном ситуацијом.
Идите на краћи пут, јер вам то
може донети занимљив сусрет и
могућност за промену посла.

(19. 2 – 20. 3)
Покажите да и повлачење има
своје предности. Тиха вода брег
рони. Партнер вам показује своју љубав и то вас чини јаким и
задовољним. Право је време да
урадите оно што стварно желите.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић
ИЗ СРПСКЕ
ЦРЊЕ
У ПАНЧЕВО

Упаљач за
експлозив

Неправилност (грч.)

Комфор,
удобност
(лат.)

Симбол
алуминијума

Престоница
Бангладеша

АНАГРАМИ
Јаје
(лат.)

Ове године
(скр.)

Крепкост,
животна
снага (лат.)

Ујак
одмила

(2) СПРАВА ЗА МЕРЕЊЕ
Пустиња у
Индији
Народи

Ознака за
тону
Један (рус.)

Декаметар
(скр.)

Држава у
Азији

Држава у
Афици

Испитна
комисија
(скр.)

TO НAM MEРA
Предлог уз
локатив
Птица
грабљивица

Врелина,
спарина
АУТОР
КРАТКИХ
ПРИЧА

(1) КРИВОТВОРИТЕЉ

ЛАФ ТО ФИКСИРА

На силу
узимати

Наука о
вину

Име певача
Џонса

Житељка
афричке
арапске
земље

ВИДИ
СЛИКУ
На ту
страну

(3) НОВИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРС

СИЛНО ГРЕЈАНА ЕРА

Увођење
дигиталног
система

Немачки
писац
(Томас)
ЕМИЛИЈИНЕ
Присилити,
ОДАБРАНЕ
приморати
ПРИЧЕ

Див,
горостас
Које припада мени
Ознака за
метар

Предлог уз
датив
Симбол
азота

Одлика
ијекавице
Саставни
везник
Вулкан на
Сицилији

РЕШЕЊА – Анаграми: (1) фалсификатор, (2)
манометар,
(3)
соларна
енергија.
Скандинавка: Дака, овум, енологија, Том, т,
Тар, оморина, о, Нада Малек, дигитализација,
„Кракатит”, титан, Ман, моје, ије, к, наморати,
Етна.

Роман
Карела
Чапека
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ЈЕДНО ЈУТРО НА СТАРОМ БУВЉАКУ

КАДА НАРОД НЕМА ПАРА...
Књиге Сиднија Шелдона и Вање Булића, плоче групе „The
Police” и Весне Змијанац... Половне патике, очерупан тепих,
„шарпланинске” штрикане чарапе... Па, прибор за пецање,
стари модел „епсона”, бицикл
„од Марије Терезије” и разни
„препотопски” модели лампи...
Ако се све набројано може
негде пронаћи на једном месту – онда је то сасвим сигурно бувљак. И то онај легендарни – стари, који се из године у
годину шири као каква „епидемија”.
А то довољно речито говори
у каквом времену живимо...
Стари бувљак на први поглед
асоцира на сцене карактеристичне за Бангладеш, Сомалију, Хаити... Роба разбацана без
икаквог реда и поретка, маса
људи јури на све стране као у
мравињаку, а заглушујућа бука и галама озбиљно прете
бубним опнама.
Да ли је то сурова реалност
нашег, због разних погрешних
политика и неуспешних транзиција, напаћеног друштва?!
Врло могуће, јер сваке недеље,
раном зором, многи тамо траже сламку спаса тако што за
бедну цркавицу покушавају да
раскрчме последње ствари из
куће.
А остали су у потрази за багателном робом најширег могућег асортимана из разноразних побуда – једни због немогућности да то купе у скупим
продавницама; други, само да
„паре очи” (зато што немају ни
филера); трећи, како би испунили недељно јутро у јединственој пијачној атмосфери...
Роба и на прузи
Последњих година ова невероватна тржница, један од „симбола” Панчева, раширила се
унедоглед. И то у неколико
кракова – од улица Стевана

ћи – положено). Има ту свачега старог, али богме и ганц новог, и притом уз мало стрпљења може да се „улови” за непојмљиво мале паре. Понуда
се креће од игле па дословце
до локомотиве, која се једва
пробије пругом. Једва, јер роба затрпа и саме шине, куда се
возови тек повремено (за разлику од неких минулих времена) таљигају ка стајалишту
Војловица и фабрикама у јужној зони.
И то је од праскозорја па до
нешто после поднева једно од
најживљих места у галаксији:
транге-франге трговина цвета
на све стране, уз обавезну вику, цику, буку и, неизбежно,
ценкање.
Ништа без ценкања
Ту атмосферу тешко је описати, а делић свакидашње расправе купца и продавца отприлике изгледа овако: „Петсто! Ало, бре, рођаче, је л’ не

зидни сат, дајем џабе – за осамсто динара!” „Може за шес’то?”
„Хеј, брате, па то је уникатна
роба кожом опасана – седамсто!” „Много је...” „Шес’то пе’есет?!” „Ај’, можда, кад се вратим...” „Е, тад је поново осамсто, па ћемо Јово наново...”
Успут се може чути и какве
све главобоље сатиру наше мучене пензионере. Док само
стидљиво гледуцкају обућу –
два старија човека међусобно
се јадају: „Па, не могу ни половну обућу да пазарим кад
ми је пензија четири и по хиљаде динара!” „Уфф, и мене
уби кредит за угаљ.”

пристојан оброк. Можда хиљадарку на дан. Притом мора
да порани око 4 ујутро или ће
му место заузети нека (не)лојална конкуренција.
„Комшија” Љубашко каже да
због „резервације” локације
проведе и целцату ноћ на лицу
места – дође још у 22 сата и књава у аутомобилу. И он има „делукс” робу из иностранства –
јакне, патике, чарапе... Врло је
флексибилан, па је у моменту
био спреман да патике са осамсто динара спусти на шестсто...
Ту је и Мића Кобац, овде зарађује да прегура до стицања
услова за пензију. Продаје „све

купују чак и изношену обућу за
двеста-триста динара... Прода
по два-три пара, што је, ипак,
некаква допуна мизерне пензије, а уз то воли да изађе међу
људе.
Шта тек рећи за Слободана,
ратног војног инвалида који је
пре четири године остао без
примања и отада се бесомучно
тужи с државом. Покушава да
прода понеку кафу, али јако

слабо иде. И он је сагласан с
претходницима да народ нема
пара...
Понуда велика,
цене минималне
А купци? Има их разних фела...
Рецимо, Душан Панчевац
долази кад год није блато и
киша. Битно је да се порани,
па се овде може наћи све оно
чега нема у продавницама –
разни алати, делови за мотор... Увек се ценка, јер је то
традиција, а прави продавци
нађу разумевања.
Радивоје Станковић, Лесковчанин на „привременом
раду” у Панчеву, наврати на
бувљак скоро сваке недеље.
Овог пута је нашао неке повољне маказе за троструко мање паре него у продавници.
Драган Радојчић ретко наиђе, евентуално прошета с
клинцем да убије време...
С друге стране, Ненад Анастасовски не пропушта ову
„забаву” кад год има времена.
Највише га занимају делови за
конзоле, бушилице, брусилице... Ценка се, али су трговци
јако „тешки”. Не спори да се,
ипак, могу наћи интересантне
ствари, попут уметничких
слика, за које продавци и не
слуте колико вреде. Овог пута
је натрчао на слушке за осамсто динара, а иначе су минимум тридесет евра...
Тако изгледа један дан обичан на старом бувљаку, једном
од најнеобичнијих места...

µВ. Ђурђевић

?J. Филиповић

Понешто се и прода...

Уникатна роба, а скоро џабе

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

Густ „саобраћај” у оба смера
А тек каква је најезда на
бофл! Тешко је не забезекнути
се пред призором када се распомамљене тинејџерке рњају у
гомилама разбацане одеће. Оне
ће се, можда, већ колико увече,
као неком чудотворном магијом трансформисати у „естрадне старлете” и поносно носити

Шупљикца, с једне, и Првомајске, с друге стране, до Баваништанског пута, где импровизоване тезге покривају
сваки расположиви педаљ и
протежу се колико год поглед
носи...
С обе стране друма који води ка Старом Тамишу, Долову
и другим јужнобанатским местима сваког недељног преподнева непрегледна колона
креће се у мимоходу и „вреба”
шта је све изложено (боље ре-

ви’ш каква је то ватростална
посуда?!” „Немој зезаш, дај за
чет’р’сто?!” „Ма, нееема шансе – чет’ристо педес’ и шлус,
ни кинта више!” „Ево руке!”...
Ипак, не заврши се увек договором, као на пример надметање око цене за офуцану
абажур-лампу: „Ма, ајде, бре,
за сто?!” „Сто педесет динара
и ни макац!”
Колико наш народ воли да
пазари испод цене, показује и
следећа сцена: „Имам одличан

Лампе из свих епоха, пронађите Аладинову...

живо” – делове од „апеена”,
брусилице, бушилице, керамику, порцелан, гардеробу... У
зимском периоду на „радно
место” стигне до 5 сати, а лети
до око 3, али каже да овде постоји неки неписани фер-плеј.
Тврди да је, за разлику од политичара, сарадња међу „ко-

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.

Пекинезерке
Мешанке нижег раста, које у себи имају крви пекинезера, старе око три месеца, траже нови дом.
Здраве, веселе и разигране, желе да некоме
улепшају тмурне зимске
дане. Очишћене су од паразита, а када за то дође време, предвиђена је и бесплатна
стерилизација.
Моментално се налазе у Омољици, али је могућ бесплатан
превоз до новог власника након што буде потписан уговор. Све
информације се могу добити на број телефона 069/198-51-22.

И апотека је ту, а гаранције?
поменуте панталоне, блузе и
мајице њишући се уз „грандиозне” хитове у задимљеним опскурним клубовима...
Међуколегијална сарадња
Продаваца има не зна им се
број. Један од њих, суграђанин
Стева, иако кувар по занимању, већ читаву деценију сваке
недеље држи место на самој
раскрсници, малтене на пешачком прелазу. Није му лако, јер постоји ризик да га поткачи неко возило. Продаје
технику, одећу и разну другу
робу из Немачке и све је „ди
бесте”. Цене се крећу од педеесет до неколико стотина динара, али једва да заради за

легама” на завидном нивоу и
све се регулише договором.
Мирослав, који преко недеље
ради на грађевини, овде покушава хонорарно да заради од
продаје вунених чарапа и вуне
на кило. Каже да народ никад
мање пара није имао, јер је тог
јутра продао само пола киле. С
причом о немаштини у потпуности се слаже и Милинко из
Зрењанина; дошао је први пут,
нуди разне „шкаламоције”, али
није зарадио ни за бурек... Ни
бака Ана није задовољна, али то
је не спречава да са својих
осамдесет пет година, кад год је
пријатније време, распродаје
вишак ствари из куће, а људи

Чупавци
Преслатки штенци, који ће бити средњег раста, недавно су избављени од
опасности којима су били изложени на
јабучким улицама, јер би тешко преживели да их хумани суграђани нису
збринули и одвели код ветеринара.
Сада се ови чупавци сасвим добро
осећају, с тим што једна женка има
проблем с ногом, али су сви изгледи да
ће и то ускоро бити санирано.
Уклоњени су им паразити, обезбеђена је и стерилизација, а све остало се
може сазнати на број телефона
061/152-52-14.

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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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМОВ РЕВАНШ СУБОТИЧАНИМА
Три утакмице за
седам дана
На реду је Шамот

СК ПАНЧЕВО ПРОСЛАВИО РОЂЕНДАН

НАЈЛЕПШИ ПОКЛОН
– МЛАДИ ТАКМИЧАРИ
Стреличарски клуб Панчево
је у недељу, 4. децембра, лепо
организованим турниром у
Хали спортова на Стрелишту
обележио 35 година од свог
оснивања, али и три и по деценије успешног рада.
Већ по традицији, надметање у нашем граду је увек и
најпосећеније, па су се и овог
пута такмичили најбољи
стреличари из целе Србије,
али и гости из Црне Горе.
Оно што све поклонике овог
спорта може посебно да радује, јесте податак да стреличарство побуђује све више
интересовања у нашој земљи,
па је приметан велики прилив младих такмичара, што
је било евидентно и на турниру у нашем граду.

СК Панчево је форсирао
своје најмлађе такмичарке и
такмичаре, који су први пут
учествовали на неком турниру. Конкуренција је била изузетно јака, али то није спречило наше суграђане да још
једном постигну одличне резултате.
Кадети Урош Јакоб и Ана
Велимиров још једном су потврдили да тренутно немају
премца у Србији, па су и овог
пута освојили најсјајнија одличја, док се Стефан Кљајић
окитио бронзаном медаљом.
Старија пионирка Ана Новаковић заслужила је сребро, а
млађа пионирка Ива Јакоб
бронзу. У гађању компаунд
стилом сениор Стефан Жикић
освојио је сребрну медаљу.

ВЕЛИКИ УСПЕСИ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ЂОРЂЕ ШТУЛИЋ ШАМПИОН
Наш суграђанин Ђорђе Штулић нови је првак Србије у
картинг шампионату наше
земље. Такмичење у којем се
возе четворотактни рентал
картинзи с „Хондиним” агрегатима запремине 390 кубика
било је веома интересантно и
неизвесно до самог краја.
Шампиона је одлучивала
последња трка, тачније последње од два надметања која су одржана тог викенда. То
је на крају био Ђорђе Штулић, са два поена више од
другопласираног такмичара
и десет више од возача који је
заузео треће место.
Како искусни возачи често
наглашавају да је увек најтеже када се у последњој трци
одлучује о титули, тако је било и младом Ђорђу 8. октобра, на картодрому Ада Хуја у
Београду. Ипак, он је одличном вожњом успео да оствари
изванредан резултат и окити
се шампионском титулом.
Наш суграђанин је ове сезоне постигао одличан успех

Же сток ру ко мет ни окр шај
одиграо се прошлог викенда
на паркету Хале спортова у
нашем граду. Тринаесто коло Суперлиге донело је и војвођански дерби, дуел Динама и Спартака. Суботичани
су у првом делу шампионата
савладали Панчевце и, уз новосадску Војводину, једини
су којима је то успело у овој
сезони. Дакле, дошло је време за реванш... Храм спорта
на Стрелишту и овог пута је
био испуњен готово до последњег места. Иван Петковић је добро „наоштрио” своје
пулене, а Бранко Радановић је
екипу повео у још један окршај... Није било лако, јер су и
Суботичани сјајан тим, али
овог пута су наишли на квалитетнијег ривала: Динамо–
Спартак 19:18.
Био је то дуел двеју најбољих одбрана у елити, баш као
што је тренер Петковић и најављивао. Ипак, у првих пет
минута гости су се боље снашли, па су три пута погодили
мрежу Динама (1:3). А онда је
кренула „машинерија” у црножутом... Огњен Радоњић,
„плејмејкер” панчевачког тима, правио је дармар међу Суботичанима, Петар Жујовић је
са два поготка држао прикључак, а када је Срђан Комланов
у седмом минуту постигао
еврогол из мртвог угла, скоро
из корнера, и довео Динамо у

С крила у мрежу: Срђан Комланов у продору
вођство (4:3), па голман Радуле Радуловић одбранио пенал
гостима, трибина панчевачке
хале је прокључала. У стрелце
се убрзо уписао и Иван Дистол, па још једном Радоњић и
на семафору је засветлуцао
резултат 9:5. Учинило се тада
да ће гости претрпети катастрофу, али врло брзо Спартак
се консолидовао, збио своје
редове и преузео иницијативу
на терену. На одмор се отишло
с предношћу гостију од једног
гола (10:11).
Голом Павла Бандуке Динамо је већ у првим тренуцима
другог полувремена изједначио, а онда је на сцену ступио

БОДОВИ ОСТАЛИ У ШАПЦУ
Утакмицама четрнаестог кола у среду, 7. децембра, настављена је трка за бодове у Суперлиги. Момци које предводи
Иван Петковић гостовали су у Шапцу, где нису приказали
партије које су их красиле ове сезоне, па су остали без
бодова: Металопластика–Динамо 20:19.
Ипак, овај пораз, ако се из њега извуку поуке, не би
требало много да боли. Много је важније да у суботу, 10.
децембра, Динамо савлада Шамот и тако у плеј-оф пренесе
бодове против директног конкурента.

и у шампионату наше земље
у „класи 5” до 125 кубика. Он
је у тој конкуренцији, у својој
другој сезони, освојио титулу
вицешампиона државе, иако
је два пута тријумфовао у последњем тркачком викенду.
Манифестација на којој су
додељена
признања
за
САКСС шампионат (Спортски ауто и картинг савез Србије) приређена је 27. новембра на Београдском сајму, када је одржан и Сајам спорта.

Миљан Буњевчевић. Иако је
његов тим био са играчем мање, популарном Бамбију то
није сметало да изрешета мрежу Суботичана. Таман колико
је било потребно да одржи Динамо у вођству од једног гола... Ушло се у неизвесну завршницу. Нервоза се све више
увлачила у редове и једног
другог тима... Иван Петковић
је од 53. до 55. минута морао
да узме два тајм-аута. Исплатило се. У самом финишу Жујовић и Бандука су били прецизни, није више било времена за Спартак. Велика победа
Динама!
– Очекивано, јако тешка
утакмица. Спартак је одлична
екипа, про шле го дине је
играо у СЕХА лиги и има
озбиљне играче. Надам се да
је публика уживала у овом
празнику рукомета. Резултат
на семафору показује да је
ово био сусрет двеју одличних
одбрамбених екипа. Јако је
битно што смо победили и
хтео бих да честитам мојим
момцима на томе. Дозволили
смо Спартаку да постигне само седам голова у другом полувремену. Са ова два бода

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ „СЛОЖИО” И СЛОГУ
Традиција је настављена. Кошаркаши Тамиша су и у деветом колу овогодишњег издања
КЛС-а успели да тријумфују у
Краљеву, баш као што су то чинили и у протекле три године.
Бојан Јовичић, тренер панчевачких кошаркаша, знао је шта
му је чинити пре овог дуела.

СТИЖУ ТРОФЕЈИ СА СВИХ ТАКМИЧЕЊА

БАДМИНТОН ЈЕ У МОДИ
Први викенд у децембру био је
веома успешан за играче Бадминтон клуба Панчево, који су
се такмичили на три турнира.
Од 2. до 4. децембра у Словенији је одржан велики интернационални
јуниорски
турнир, на којем су боје клуба
из нашега града браниле Анђела Витман, Виктор Бурјан и
Сања Перић, као и тренер Милица Ускоковић.
У женском дублу, у конкуренцији девојчица до трина-

ест година, Анђела и Сања
освојиле су сребрну медаљу.
У недељу, 4. децембра, у
Железнику су одржани Б и Ц
турнири у сингл конкуренцији
у бадминтону.
Члан БК-а Панчево Стефан
Мијатовић освојио је своју прву
златну медаљу на Б-турниру,
док је Никола Борка зарадио
сребрно одличје на Ц-турниру.

смо ближи нашем циљу, а то
је пласман у плеј-оф – рекао
је Иван Петковић.
Најефикаснији у редовима
Динама био је Огњен Радоњић, са пет голова. Петар Жујовић и Миљан Буњевчевић су
по четири пута били прецизни, Срђан Комланов је три
пута савладао голмана Спартака, Павле Бандука је дао два
гола, а у листу стрелаца се
уписао и Иван Дистол.
– Сјајан меч. Јако чврсте одбране на обе стране. Не памтим када сам последњи пут
одиграо утакмицу на којој је
постигнут овако мали број голова. Изузетно тежак меч и веома важна победа за нас. Идемо даље, окрећемо се наредним изазовима – истакао је
млади бек Динама Миљан Буњевчевић.
Већ у среду, 7. децембра,
Панчевци су гостовали у Шапцу, где су одмерили снагу с
Металопластиком, а у суботу,
10. децембра, поново играју
пред својим навијачима. У Халу спортова на Стрелишту долази Шамот, још једна чврста
и неугодна екипа. Утакмица
почиње у 18 сати.

Запажене резултате на такмичењу у бадминтону које је
одржано у Железнику имали
су и чланови БК-а Динамо.
Софија Карановић је
освојила сребрну медаљу и
тако потврдила прво место
на националној Б ранг-листи. Надметали су се и Огњен Крашна и Вељко Цуканић.

Тактику за Краљево почео је да
прави после тријумфа над Напретком, с пријатељима из
клуба. И успео је у својим намерама, заједно са играчима и
људима који воде спортски колектив из нашега града: Слога–
Тамиш 79:91, по четвртинама:
16:25, 23:26, 22:22 и 18:18.
Већ на самом почетку утакмице било је јасно да су Панчевци у град кошарке дошли
по победу. Припремали су се
за то толико озбиљно да су у
Краљево кренули дан раније,
како би што спремнији и одморнији дочекали дуел са
Слогом. Тако су и започели
утакмицу. Тамиш је водио са
6:0, па са 18:9... Слога није
имала решења за Душана Милошевића, Адама Мирковића,

Николу Симића, Владимира
Величковића...
Тамиш је кључну предност
стекао у првом делу утакмице,
јер се на одмор отишло с резултатом 39:51. Домаћи кошаркаши покушавали су агресивнијом игром да смање
предност, али у овом мечу су
наишли на квалитетније и
расположенијег ривала. Никола Симић и његови саиграчи
су мајсторски сачували високу
предност и тако забележили и
трећи тријумф у низу.
Екипу Тамиша је до нових
бодова предводио Душан Вулетић, који је постигао 22 поена, а остварио је и пет успешних скокова. Сјајан је био и
капитен Никола Симић, који
18 пута био прецизан, али тре-

ба рећи да је у другом полувремену од пет покушаја убацио
свих пет „тројки”. Одличну
партију су пружили и Душан
Милошевић (17) и Владимир
Величковић (13 поена). Похвале за тријумф у Краљеву
свакако иду и на адресе Александра Илкића, Игора Кесара,
Младена Витковића, али и
осталих момака који су бранили боје клуба из нашега града.
Тамиш је сада на четвртом
месту на табели, са скором од
шест победа и три пораза, а у
суботу, 10. децембра, дочекује
Смедерево. Уз праву подршку с
трибине на Стрелишту, лакше
ће стићи до новог тријумфа.
У утакмици десетог кола
Прве српске лиге Крис-крос је
на свом терену савладао Врбас
са 74:72, по четвртинама
22:15, 15:17, 22:19 и 15:21.
– Моји момци су пружили
сјајну игру и у једној „шаховској партији” успели су да дођу до треће победе у низу. Победник се није знао до последње секунде. Утакмица је била
права првенствена, а велики
број гледалаца имао је шта да
види и ужива у лепоти кошарке – рекао је тренер Крис-кроса Петар Марковић.
Клуб из нашега града сада
има скор од пет победа и пет
пораза, а у наредном колу путује у Бачку Тополу на мегдан
са истоименим домаћином.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КУП ОБРЕНОВЦА
Такмичари Карате клуба Младост из нашега града учествовали су прошлог викенда на турниру „Куп Обреновца 2016”.

У конкуренцији око 300 бораца из 30 клубова Михаило
Пантелић је освојио најсјајније одличје, сребром се окитила
Дариа Берацка, а бронзе су заслужили Тара Ђурђевић и Лука Станојковић.

МИЛОШ
НАЈУСПЕШНИЈИ
На митингу у нашем граду који је организовао Пливачки
клуб Динамо, под називом
„Куп Панчева”, запажене резултате остварили су и чланови ПК-а Спарта.

Милош Михајловић је освојио златне медаље у тркама на
100 и 200 м краул у групи такмичара рођених 2000. и 2001.
године, док је у апсолутној
конкуренцији зарадио бронзана одличја. Због тога је проглашен за науспешнијег такмичара у својој групи.
Ања Јакимовски је освојила
сребрне медаље на 100 м леђно и 100 м делфин.

СЈАЈНИ ПИОНИРИ
Млади такмичари Џудо клуба
Панчево учествовали су прошлог викенда на два турнира
и на оба су постигли вредне
резултате.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ПОВЕЛЕ, ПА СТАЛЕ

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
субота, 15 сати

Борцу бод у мечу
са Смедеревом
Утакмицама осмог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Суперлиги за одбојкашице.
После пораза од лајковачког
Железничара на свом терену
панчевачке „лавице” су на
програму имале једно од најтежих гостовања ове јесени –
пут у Обреновац и мегдан с
лидером шампионата. Девојке
које с клупе предводи тренер
Александар Владисављев су на
тај меч отишле као потпуни
аутсајдери, па иако нису успеле да направе изненађење, намучиле су једну од најбољих
екипа у српској елити: Тент–
Динамо 3:1, по сетовима
16:25, 25:13, 25:17 и 25:11.
Панчевке су одлично „отвориле” утакмицу, којој је присуствовало око 300 поклоника
игре преко мреже. Предвођене новајлијом у екипи Јеленом Медаревић, одбојкашице
Динама се нису уплашиле великог ривала. Играле су храбро и потпуно су надиграле
лидера на његовом терену.
Нина Коцић је играла одлично, била је нерешива енигма
за девојке из Обреновца, а запажену партију је пружила и
Драгана Марковић, капитен
Динама. Све похвале за игру у
првом сету заслужују и Николина Ашћерић, Јелена Лазић,
Милена Спремо и Сања Ђурђевић. Лако, чак и неочекивано, „лавице” су потпуно демолирале једног од главних кандидата за шампионску титулу.
А онда су стале...
Одједном, као да су се уплашиле победе, као да нису веровале да могу освојити макар
бод у мечу с лидером, Панчев-

ПРВА ЛИГА
Суботица: СПАРТАК–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Б. Паланка: ПАНОНИЈА – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ
субота, 18 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Н. Село: ДОЛОВО–СЛАВИЈА
субота, 19.30
Б. Паланка: ЛАВОВИ–ВЛАДИМИРОВАЦ

ке су дозволиле Обреновчанкама да потпуно преузму контролу над утакмицом, да се
врате у меч, преокрену резултат и на крају тријумфују.
Од ловца на велико изненађење „лавице” су одједном постале лак плен. Тент је додао
гас, загосподарио ситуацијом
на терену, а одбојкашице Динама су почеле да греше и да
поклањају поене и тешко стечено вођство... Девојке које
предводи тренер Маријана Боричић лако су изједначиле на
1:1, а потом су и у преостала
два сета кажњавале бројне грешке екипе из Панчева. Одбојкашице Динама као да више
нису имале ни снаге ни воље
да се супротстављају лидеру.
Већ у суботу, 10. децембра,
„лавице” ће бити на новом великом искушењу. У Халу
спортова на Стрелишту долази
суботички Спартак, тим за
свако поштовање, али и екипа
с којом може да се надиграва.

Узбудљив и до самог краја
неизвестан меч одиграли су одбојкаши Борца и Смедерева
прошлог викенда у нашем граду. Био је то меч осмог кола
Прве лиге, у којем се водила
жестока борба за сваку лопту и
сваки поен, али из кога су задовољнији изашли гости: Борац–
Смедерево 2:3, по сетовима
18:25, 25:20, 30:32, 25:21 и 9:15.
Коначан исход довољно говори о спортској драми. Иако
су и у овом мечу играли десетковани и изгубили први сет,
одбојкаши Борца се ниједног
тренутка нису предавали. Зато
Мирослав Фаркаш, Немања
Милетић, Иван Булић, Стефан
Владисављев, Владимир Кнежевић, Бојан Познић, Милан
Зиндовић, Александар Гаврилов, Давор Милошевић, Радо
Спасојевић и Абид Хаџибеговић заслужују похвале, без обзира на пораз.
Победник је одлучен у трећем сету. Борац је водио са

20:16, потом је сет ушао у егал
завршницу... Старчевци су
пропустили чак пет сет-лопти,
Смедеревци су искористили
своју трећу...
Нову победу у шампионату
Друге лиге „Север” остварила
је и Одбојка 013. Девојке које
предводи Иван Крговић су у
осмом колу на свом терену савладале Елан Волеј из Србобрана с 3:1, по сетовима 18:25,
25:17, 25:23 и 25:18.
– Наш приступ утакмици у
првом сету био је недопустив.
То нам се не сме поновити.
Ипак, у три преостала сета девојке су показале карактер, да
су тим који се никад не предаје.
Наташа Божић је сјајно „дириговала”, Александра Петровић
је још једном доказала да је најбољи средњи блокер у лиги, а
морам похвалити и капитена
Александру Гаић, која је преузела одговорност у преломним
тренуцима – рекао је тренер
Одбојке 013 Иван Крговић.

НАДМЕТАЊЕ ПЛИВАЧА У НОВОМ САДУ

ПУНИ КОФЕРИ „ЗЛАТА”
Отворено првенство Србије у
пливању и митинг под називом „Воша 2016”, на којем су
учествовала 424 такмичара из
52 клуба из: Србије, Словеније, Румуније, Црне Горе, Македоније, Мађарске, Хрватске
и БиХ, одржано је прошлог
викенда у Новом Саду.
У тако јакој конкуренцији
одличне резултате су остварили и чланови ПК-а Динамо.
Боје клуба из нашега града
бранили су: Ања Цревар, Борис Стојановић, Петар Петровић, Наташа Праскало, Вања
Грујић и Дуња Нишић.
Најуспешнија је била Ања
Цревар, која је освојила осам

златних медаља – четири у јуниорској и четири у сениор-

ској конкуренцији, и то у дисциплинама: 200 м делфин,

100 м делфин, 100 м мешовито и 200 м краул.
Петар Петровић је тријумфовао у тркама на 50 и 100 м
леђно, а Борис Стојановић је
освојио златну медаљу на 50 м
краул и бронзу на 100 м краул.
Наташа Праскало је била друга на 200 м мешовито и трећа
на 50 м краул.
Одличне су биле и пливачице
ПК-а Спарта из нашега града. Јована Богдановић је освојила
златне медаље на 50, 100 и 200 м
прсно у апсолутној категорији,
па је проглашена за најуспешнију такмичарку. Валери Швигир
је тријумфовала у тркама на 50
м делфин и 50 м леђно.

ПЕТО МЕСТО У ПРВОЈ ЛИГИ

Стране припремио

Александар
Живковић

Овог викенда

У суботу долази
Спартак

АКТИВНОСТИ ЏК-а ДИНАМО

На „Трофеју Браничева” у
Пожаревцу Нина Албијанић је
освојила сребрну медаљу, а
њен брат Лазар се окитио
бронзаним одличјем.
На турниру у Футогу, у међународној конкуренцији пионира, Немања Нишић и Филип Паланачки заслужили су
бронзана одличја.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Девет екипа која су биле подељене у две групе надметало се прошлог викенда у Беочину, на турниру у оквиру
Прве џудо лиге Србије. Екипу Ди на ма пред во ди ли су
тренери Љубомир и Славко
Станишић, а са скором од
две по бе де и два по ра за,
клуб из нашега града је заузео треће место у групи, односно пето место у коначном
пласману.
Екипу су сачињавали: Игор
Омаста, Алекса Стојадинов,
Филип Ринковец, Иван Остојић, Никола Достић, Иван
Мељников, Стојан и Игор Секулић, Александар Балог,
Урош Ћирић и Младен Буља.

У првом мечу Динамо је поражен од ЏК-а Безбедност из
Новог Сада, потом је савладао
Омладинац из Степановићева,
а у трећој рунди је изгубио од
кикиндског Партизана. У последњем дуелу Панчевци су

савладали екипу Џунса из Новог Сада.
Млади џудисти Динама надметали су се у Пожаревцу, на
турниру „Трофеј Браничева”. У
конкуренцији 322 борца из 26
клубова, наши суграђани су

освојили деветнаест медаља.
Панчевцима је припао и пехар
намењен најуспешнијој екипи,
а Урош Ћућа је проглашен за
најбољег млађег пионира.
Златне медаље су освојили:
Марија Стојановски, Милица
Секуловић (две), Алекса Ђуровић, Немања Јурица, Ђорђе
Јакимовски, Милош Стојановић, Андријана Кртенић и
Урош Ћућа. Сребром су се
окитили: Матеја Стојановски,
Милена Секуловић, Матеја
Зубовић, Јелена Стојановски и
Андријана Кртенић, а бронзе
су заслужили: Филип Ћирић,
Никола Мирковић, Никола
Митић, Филип Максимовић и
Петар Мљач.

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СМЕДЕРЕВО
субота, 20 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
субота, 19 сати
Б. Н. Село: БНС–ПАРТИЗАН
субота, 17 сати
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ
недеља, 15 сати

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО

3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО

2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЕЛАН ВОЛЕЈ

3:1

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО

19:18
20:19

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ

31:25

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

28:31

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ТАМИШ

79:91

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС

74:72

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО
Голубинци: ЈАДРАН–БНС

59:78
20:0

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де6)
Избор Р. Радојевић
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ЗБОР РУКОМЕТНИХ СУДИЈА ПАНЧЕВА ОБЕЛЕЖИО РЕДАК ЈУБИЛЕЈ

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА УСПЕХА
ФОТО: НЕБОЈША НЕЛЕ МАРКОВИЋ

У петак, 2. децембра, Збор
рукометних судија Панчева обележио је редак и леп
јубилеј – шездесет година
постојања и рада. Лепо организованој
свечаности
присуствовали су рукометни радници из целе Србије,
а како то увек бива када
Збор рукометних судија организује неку манифестацију, нису изостала ни
бројна признања и захвалнице за све појединце који
су дали допринос раду ове
организације.

ФОТО: НЕБОЈША НЕЛЕ МАРКОВИЋ

Збор ру ко мет них су ди ја
Пан че ва осно ван је 6.
септем бра 1956. и од свог
пр вог да на не пре ста но
ра сте и усавр шава се. Пе тар Пу пић, Дра ган Бу -

квић, Бран ка Ма рић,
Ми ли вој Се ку лић, Фа би јан Мартон и многи други
делиоци рукомет не прав -

де про сла ви ли су пан че вач ки збор, а са да њи хо вим путем иду не ки нови
клин ци...

– Изузетно сам почаствован када видим све наше
пријатеље на једном месту.
Ту су, бар за нас рукометаше, најјача имена: Велимир Марјановић, Драган
Буквић, Слободан Вишекруна, градоначелник Саша Павлов и да не набрајам
све великане рукомета који
су нам одали признање и
дошли на нашу прославу –
рекао је Владимир Николић, први човек Збора рукометних судија Панчева.
Ова организација својим
деловањем далеко превазилази значај свог оснивања.
У Панчеву је традиција да
судије учествују у свим
областима рада у рукомету
– од његове промоције,

ОВАЦИЈЕ ЗА ЉУБУ
Челни људи Збора рукометних судија заиста ништа нису
препустили случају. На својој свечаности поделили су велики број захвалница и признања.
Имали су и коме, јер су јубилеју присуствовала заиста
велика имена српског рукомета. Ипак, можда највише
овација и најдуготрајнији аплауз добио је Љубомир Стевковски, секретар градског рукометног савеза.
Рукометни радници знају зашто.
Легендарни Љупче је то заслужио.

преко мини-рукомета, до
развоја мини-лига, и тако
дају свој допринос раду Рукометног савеза града. И у
време СФРЈ људи из панчевачког збора имали су најважније функције. Били су
председници рукометних
савеза и њихових скупштина, како Југославије тако и
Србије и Војводине.
– Судије са ових простора
биле су одувек доминантне.
Поменућу господина Петра
Пупића, доајена рукомета и
интернационалног судију.
Перјаница новијег времена
и женског суђења је Бранка Марић, с колегиницом
Зорицом Машић, а много
се уздамо у судијски пар
Секулић–Јовандић. Они су
сада на листи Европске
федерације, а очекујемо да
ускоро постану и судије
светске организације – рекао је легендарни Драган
Буквић, један од најстаријих чланова Збора и човек
који је изазвао речи велике захвалности бројних
млађих колега.
Тренутно Збор рукометних судија Панчева има
око шездесет чланова.

Ланчани низ
Окови: имаш жељу да их покидаш, скинеш са себе, да се ослободиш. То би да урадиш аргументом, урликом, медитацијом. Покушаваш, тражиш начин, али ти не иде, као да те нека виша сила држи заробљеног.
Онда се у неком моменту пустиш и, у мислима, плуташ као
перце. Слобода је ту, све време. И, истовремено, спознаш да ни
аргумент, ни урлик, ни медитација нису били узалудни. То је
ланчани низ, мора се радити на себи.

И судар
Уздаш се у неког. Страствено. Постане стуб твог бивствовања.
Обујмиш га и чврсто стегнеш, а непромишљено, често и пречврсто, као да си га обавио ланцима. Потом се деси магија: ватра
се претвори у лед.
Пртљаг је спакован, наставак пута неминован. Останеш сам,
баш какав си и рођен, и судариш се са истином: нема ту посебне магије, то је живот, он је сам по себи магичан.

A. Живковић

ПРЕД БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ
Чланови КК-а Динамо полако приводе крају још једну успешну такмичарску
сезону. Пред њима је једно
од најважнијих такмичења
ове јесени – Балканско првенство за кадете, јуниоре и
млађе сениоре, које ће бити одржано од 9. до 13. децембра у Сарајеву.
Захваљујући резултатима
оствареним током године, а
посебно на недавно завршеном Првенству Србије, за
место у репрезентацији наше земље изборило се четворо младих и перспективних
бораца Динама.
Кадеткиња Миња Варсаковић наступиће у категорији преко 54 кг, док ће

ФОТО: НЕБОЈША НЕЛЕ МАРКОВИЋ

ДИНАМОВЦИ „НАПАДАЈУ” ТРОФЕЈЕ

кадет Дарко Спасковски
дебитовати у категорији до
52 кг. Урош Петровачки се

ове године такмичи с јуниорима у категорији до 61
кг, а млађа сениорка Сања

Варсаковић у категорији
преко 68 кг.
Такмичари су током целе године вредно тренирали и у клубу очекују да ће
им зенит форме бити управо на Балканском првенству. Надметање у Сарајеву
биће одлична провера за
кандидате што конкуришу
за Европско првенство, које ће у фебруару бити одржано у Бугарској.
С такмичарима у Сарајево
путује и Предраг Стојадинов, шеф стручног штаба
КК-а Динамо, а његови савети су од велике користи за
ове младе борце, који полако граде своју репрезентативну каријеру.
A. Ж.

Разлика
Комад гвожђа као комад гвожђа. Тротоарска коцка као тротоарска коцка. И ход као ход по њој. Нема разлике.
Богами има. Гвожђе може да те, видели смо, стеже, а можеш
њиме и да стежеш. Тротоар, схватили смо, служи и за долазак,
и за заустављање, и за пролазак. Ходати мораш, а то, логично
је, нико не ради идентично.
У томе је ствар, то је лепота малих разлика.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Викторија
Алексић,
средњошколка:
–
За викенд планирам
да се одмарам од
школе, уз гледање
филмова и серија
код куће. Такође,
можда ћу увече изаћи
с друштвом.

Анђела Радуловић,
гимназијалка:

Алекса Стојанов,
гимназијалац:

– У петак ћу ићи у
Културни центар на
прославу дана школе.
Планирам и да увече
изађем с другарицама,
а можда ћу имати и
такмичење у џуду.

– Највероватније ћу
за викенд изаћи с
друштвом у град, и то
на неки панчевачки
сплав. Остатак
времена ћу
искористити за
одмарање и гледање
телевизије.
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