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Село
Петицију потписало
око 300 (он-лајн 620)
појединаца
Опозвати одлуку о
замени дела Саве Сандића
скулптуром посвећеном
Книћанину
Петицију против измештања скулптуре „Две жене” / „Удовице” Саве
Сандића и постављања споменика
Книћанину на исто место за само неколико дана потписало је око 300 суграђана, док је њих 620 ставило свој
потпис на истоветну он-лајн петицију. Тај документ биће предат у петак,
11. децембра, на писарници Градског услужног центра, а иницијатори
акције, међу којима су уметници,
представници невладиног сектора и
стручњаци из различитих области,
тражиће да их у што скорије време
приме градоначелник Саша Павлов
и председник Скупштине Тигран
Киш.
Тиха кореспонденција
Како је наведено у тексту петиције,
грађани Панчева се противе измештању скулптуре „Две жене” јер она
оплемењује простор испред Градске
управе више од пола века.
„’Две жене’ / ’Удовице’ тај простор
чине племенитим и тихо и ненаметљиво кореспондирају са зградом
која припада модерни. На тај начин
оне додатно чувају и поштују наслеђе оригиналног модерног уређења
јавног простора. Та скулптура подсећа на време када смо као град били
центар окупљања југословенске
скулптуре и уметности уопште”, наводи се у том тексту.
Потписници петиције замерају
представницима Градске управе то
што се пре доношења одлуке о премештању споменика нису консулто-

вали с различитим актерима у локалној заједници и нису сучелили
своје аргументе са аргументима јавности, иако је реч о променама у јавном простору.
„Овакве промене не могу да се сагледају без уважавања мишљења
уметника и вајара о поменутој иницијативи. Ако живимо у демократском друштву, које подразумева партиципативност грађана у креирању
локалних одлука, а нарочито културне политике, нема оправданих разлога да поменуто уметничко дело буде
измештено”, стоји даље у петицији.

Као посебан проблем истакнуто је
и то што већина грађана и не зна да
је у плану да се на место „Двеју жена” постави скулптура посвећена
Книћанину.
„Укратко: не помера се важан симбол једног града да би се на његово
место насилно ставио други – него се
за тај други и нови тражи одговарајуће, ново место”, сматрају потписници овог документа.
Предложено је да ново место за
Книћанина буде тамо где се оди-

грала сама битка, „чак уз формирање и неког ширег, назовимо то
историјског парка ин ситу, а ако
то није могуће, онда у Книћаниновој улици, где најлогичније и пристаје”.
У петицији се говори и о нерегуларностима самог конкурса за израду споменика Книћанину, а уметнике и стручну јавност је посебно збунило то што је дат прекратак рок за
тако озбиљан посао, што у комисији
нема вајара, уметника ни представника цивилног сектора, те чињеница да је форма споменика задата а

да притом, очигледно, није било
озбиљне консултације са стручним
лицима.
Милитаризација простора
Неколико дана по покретању ове петиције до нас је стигло и писмо др
Ане Виленице, Александра Утјешиновића и Женске мировне групе о
истој теми. Како је ту наведено, јавни простор треба да буде место медијације између друштва и државе,
тачка у којој појединци могу да се

сретну/окупе и јавно разговарају о
стварима од општег значаја.
„Одлука о постављању споменика
Книћанину чин је одузимања могућности становницима Србије и Панчева да утичу на процесе испуњавања и означивања јавног простора.
Иако знамо да писање петиција не
помаже и да је идеја демократије која се заговара данас празно слово на
папиру – не желимо да ћутимо о још
једном чину милитаризације града и
његово бојење у националистичке
боје”, написали су др Ана Виленица,
Александар Утјешиновић и представници ЖМИГ-а.
Они су одлуку о постављању Книћанина на тргу испред Градске управе назвали акцијом „родољубаца и
патриота који настављају да узурпирају наш град у националном и класном смислу” и подсетили на цитат
из Стеријиних „Родољубаца”, у којем
су апострофирани лажни, бестидни
родољупци, који „брину” за срећу
народа. Такође, једна од замерки се
односи и на чињеницу да се уклањањем „Двеју жена” (симболички)
уклањају „жене из јавног простора,
на част и славу обновљеној патријархалној констелацији неједнакости и
нове старе дискриминације”.
Како би градска власт опозвала
сопствену одлуку о измештању
скулптуре „Две жене”, новинар Ненад Живковић најавио је да ће се у
четвртак, 10. децембра, у 15 сати,
фотографисати поред наведеног
уметничког дела и те фотографије
послати представницима локалне
самоуправе.
Захтеве сличне онима које су изнели појединци и организације цивилног сектора из Панчева, почетком недеље су изнеле и две опозиционе партије (о томе на страни 4), те
постаје очигледно да ова врућа зимска тема поприма све озбиљније
оквире.
Д. Младеновић
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ИЛУСТРАЦИјА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Врх дна
Ваљда је мислио да је непосредан, духовит и шармантан. Свакако
је, на снимку се види, деловао као човек који пуца од самопоуздања.
Најважније је то што је изгледао и понашао се за наше услове уобичајено: политичар на високом положају као опуштено ћаска са
особама на (по његовом дубоком, можда и подсвесном уверењу)
нижем нивоу, како вербалном, тако и метафизичком. Ма – он доминира!
Ако тако посматрамо ствари, било је само питање момента у коме ће излетети неопростива реченица. Десило се то Гашићу, а могло је, част изузецима, скоро било ком другом припаднику српске
политичке елите, и локалне и глобалне феле, јер постоји заједнички именилац за ту врсту уобичајеног понашања, тј. њихова својеврсна општа карактерна црта – ароганција.
Поред чињенице да се ради о најобичнијем простаклуку, треба и
као приказ надменог грубог понашања читати сентенцу министра
одбране: „Што волим ове новинарке које овако лако клекну”.
А колико је „непосредности” сличне сорте било у тренуцима када нису биле укључене камере, као и ко је све из српског политичког „крема” непримерено комуницирао, не само с новинаркама и
новинарима већ и са себи подређенима, грађанкама и грађанима...,
е, то ни свемоћни полиграф не би могао да утврди.
Да видимо шта о овонедељној кључној речи каже Клајнов и
Шипкин „Велики речник страних речи и израза”.
„Ароганција: надменост, дрскост, напраситост, безобзирност.”
Али када целовито, феноменолошки проматрамо читаву нашу
„елитистичку” стварност, сврсисходније је само навести назив новог албума Рамба Амадеуса – врх дна.

***
На нашу велику жалост, као тема што се увек враћа иако је све време ту, намеће се питање да ли је Панчево прљаво. Нажалост, јер се
већ у старту не питамо да ли је чисто; та реч као да нам је страна,
као да покушава да искомуницира с неком другом, паралелном
стварношћу.
На улицама свакодневно налећемо на приказе утвара којих се
плаше одрасли; деца су почела да контају да је прљав град нешто
нормално, свуда на свету. Да ли треба да их препустимо тој страшној и погрешној илузији? Јок! Морамо да им нацртамо како треба да изгледа место које (употребићемо ваљда једину лепу фразу)
нисмо наследили од предака, већ позајмили од потомака. А с цртањем треба да кренемо од личног примера.
Лајтмотив анкете у овом броју „Панчевца”, која се бавила прљавошћу/чистоћом нашега града (страна 5), управо је то да ми сами
нисмо на потребном нивоу грађанске свести. Понављају се конструкције попут „некултура нашег народа”, „неваспитање грађана”,
„неваспитана нација”... Па, ко треба да култивише и васпитава потомке? Сви их ми, на овај или онај начин, имамо.
Еј, али хајде да будемо још реалнији, после интроспекције и самокритике сасвим природно на ред долази њена супротност: тачно
је и то да се зна ко је надлежан за чишћење града, као и да ЈКП
„Хигијена” на једног чистача има двадесетак административних
радника! И онда, у потпуном нескладу с таквим реалитетом, они
чији је посао да чисте град имају потребу да саопште јавности (а
ми информације пристигле из јавних предузећа објављујемо јер су
део јавног дискурса) како су успешно очистили две дивље депоније!? Честитке и поздрави!
Фотке, ипак, стварају посебну димензију, рекло би се, ону најреалнију. Има неколико тих приказа стварности на последњој страни
овог броја листа. Баците поглед.
И, подразумева се, ђубре у канту. Ако ју је неко поставио и нико
није поломио...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Зло тероризма
Да су Америка, Русија и Енглеска
ратовале против нацизма овако као
што то данас против Исламске државе чине чланице тзв. Антитерористичке коалиције, Адолф Хитлер
никада не би изгубио рат.
Четири године откако је почео рат
у Сирији, терористи ИД никада нису
били јачи, а након освајања великих
пространстава у Ираку и Сирији постали су безбедносна претња број један и у Европи.
Широм Старог континента на све
стране се на границама подижу бодљикаве жице, на аеродромима се
максимално пооштравају безбедносне процедуре, а полиција се обавештава чим неко на улици примети
сумњиви пакет или кесу. Из недеље
у недељу страх и паника су све већи.
Уместо да се велике силе безрезервно уједине и сложно поведу рат
против терористичке пошасти, фанатике који чине најстрашнија зла
у име ислама засипају тонама бомби. У западним, а у последње време
и у руским медијима готово свакодневно се објављују извештаји о то-

ме како су захваљујући тим бомбардовањима постигнути огромни успеси.
Грађани Србије који су 1999. године скоро три месеца били бомбардовани могу само да сумњају у то. Иако
су против нас те године били најсавременији авиони, „авакси”, радари,
сателити и друга техника, нису успели у оном што су намеравали.
Да све буде страшније, показало се
да су рат који се води на Блиском истоку и тероризам Исламске државе
из месеца у месец све повезанији јер
у њих нису уплетени само интереси
верских фундаменталиста већ и
оних који купују њихову нафту и тиме их директно помажу.
Иако лудило верског рата и тероризма на први поглед изгледа километрима далеко од Србије, то је само
привидно. Наши медији су ових дана објавили да је у Босни ухапшена
муслиманка из Новог Пазара пре
него што је активирала бомбу и извршила терористичку акцију. На
срећу, осујећена је у томе и ових дана под оружаном полицијском пратњом треба да буде пребачена у Србију. Ова прича има и другу страну:
„опасна терористкиња” је млада девојка која је завршила Филолошки
факултет у Београду с највишим
оценама. Била је скромна, обична и
повучена особа све док није упознала
младића задојеног мржњом према
свему што се не слаже с нормама
најрадикалнијег ислама, који ју је
заврбовао за терористичке циљеве.
Нажалост, према безбедносним проценама, још су хиљаде таквих.
М. Г..

Осрамоћене
Тешка су времена за припаднице
лепшег пола. Док се министар из
реда „љубитеља клечећих новинарки” жестоко презнојава, навелико
извињава (првенствено шефу своме) и на препад претвара у екстремног феминисту, а истовремено

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

се у граду (и Граду) ствара гунгула
због одлуке главешина да протерају
„Две жене” и петиције која је уследила, све чешће проблеме с јавношћу имају и поједине просветне
раднице.
Након већ чувене професорке музичког из Врања, чије су фотке (иако
тврди да нису њене) пре више од месец дана тектонски затресле планету
Србију, на помолу је нова афера педагошко-порно-фото типа. Сада је
на тапету још увек неименована васпитачица запослена у вртићу на Палилули, чије су наводне „радове” под
уметничким именом Весна пре неки
дан открили родитељи на неком беспризорном сајту.
Уследила је харанга на поменуту
девојку, која је, и то се мора признати, попут своје сапатнице из Врања,
више него наочита. Зато и не треба
превише да чуди то што су је на тим
скаредним мрежама случајно открили воаје... родитељи деце која
похађају то обданиште. Сасвим
„случајно”...
Али сасвим намерно је чињеница
да је на сцени изопачење друштва у
којем живимо, па патриоте „распродају” отаџбину, попови „мрсе” усред
поста, гинеколози болују од трипера... и зашто би онда чудило да се
смерни педагози одају ласцивним
работама.
С друге стране, обе ове жене добијале су само похвале на послу и притом тврде да с тим проказаним особама немају никакве везе. Веле да је
посреди забуна, изгубљен телефон
или освета остављеног партнера.
Не тако давно сличан проблем
имала је и просветна радница из извесне сеоске школе, када јој је бивши
муж сместио да је припадница озлоглашене секте. Само она зна колико
је било тешко доказати да „просуто
перје” није њено...
Зато, опрез – пре него што неког
ставимо на стуб срама. Можда смо
баш ми следећи...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Велика Србија се протеже све до Косова!
• Ми имамо углед као ретко ко у свету. Не дај боже ником да се
угледа на нас.
• Направио сам једну велику грешку у животу. Уместо да капитал
стварам, ја сам га читао!
• Принели смо жртву нашим боговима. Гласали смо за њих.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

У раљама живота. И у „гаражи”.
Преблизу центра града, ових дана
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАРОД ЈЕ НА МУКАМА, АЛИ НИШТА НЕ ПРИЗНАЈЕ.
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АКТУЕЛНО

Петак, 11. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ВРЕМЕ ЗА ПРАЗНИЧНО ДЕКОРИСАЊЕ

Следећег понедељка, 14. децембра, почеће постављање
новогодишње расвете у Панчеву. Тај посао ће трајати недељу дана, а празнична декорација ће бити уклоњена крајем идућег месеца.
Марко Попадић, заменик
директора ЈКП-а „Зеленило”,
изјавио је да је ове године то
јавно комунално предузеће
задужено за украшавање града, а да ће у околним селима
то радити тамошња комунална предузећа.
– Нажалост, Град Панчево и
„Зеленило” ове године нису могли да издвоје више новца за
неку раскошнију расвету. Једина новост је то што ће од 20. децембра на платоу испред зграде Градске управе бити постављена велика украсна фигура
Снешка Белића. Она ће бити
направљена од украсних ЛЕД
светиљки, а наши стручњаци за
хортикултуру ће улепшати околину – изјавио је Попадић.
Он је додао да су радници и
електричари „Зеленила” пре

АРХИВЕ

Плато испред зграде
Градске управе
красиће велика
фигура Снешка Белића

ИЗ

Улице ће бити
украшене до краја
идућег месеца

Власт жели да максимално уштеди на украшавању града
петнаест дана започели детаљну проверу свих сијалица
које ће чинити украсну расвету, јер је било оних што су
прегореле или су се поквариле од стајања.
Према Попадићевим речима, значајно је и то што је, када је реч о празничном украшавању града, опредељење
локалне власти да се избегава
непотребно трошење пара.
– Дирекција за изградњу и
уређење града је све до претпрошле године расписивала
јавне набавке и фирмама које

су побеђивале на њима додељивала посао постављања новогодишње расвете. Међутим,
онда је одлучено да се с тим
прекине и да је боље да паре
које су даване разним фирмама остану у градском буџету.
С обзиром на то да „Зеленило”
има две корпе и да имамо
раднике који су довољно обучени и оспособљени за те послове, најбоље је да ми то радимо – додао је Попадић.
Подсећамо, ових дана је у
медијима објављено да је почело украшавање Београда и

да је локална власт у престоници за ту намену издвојила
више новца него ранијих година.
Директор београдске „Јавне
расвете” је поводом тога изјавио да је ове године први пут
после десет година набављена
нова опрема за постављање
новогодишњих украса, као и
да је Електродистрибуцији
плаћен дуг од милијарду динара за потрошену струју, чије је враћање одлагано више
година.
М. Глигорић

ОДРЖАН ТРЕЋИ САЈАМ ВОЛОНТИРАЊА

Награђени најбољи млади активисти
Шеснаест волонтерских организација представило се у суботу, 5. децембра, у дворани
„Аполо”, на штандовима трећег Сајма волонтирања „ВолонтеризАкција”, одржаног
под слоганом „Учинимо све(т)
бољим”. Та манифестација је
део пројекта „Волонтирај! Поентирај!”, који реализује панчевачко удружење „Connecting People” у партнерству с
Регионалним волонтерским
центром Панчево, а уз подршку Града Панчева.
Посетиоци сајма су имали
прилику да се упознају са занимљивим програмима различитих волонтерских удружења и да пронађу начин да се
и сами укључе у њихов рад и
ураде нешто добро за своје
окружење. Сајам је отворио
Марко Радаковић, члан Градског већа задужен за омладину. Он је истакао да ће Град и

Сећање на Токио
не бледи

„ПАНчЕВЦА”

ПОЧИЊЕ ПОСТАВЉАЊЕ
НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

НАВИЈАЧИ „ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ”
ОБЕЛЕЖИЛИ ЗНАЧАЈАН ДАТУМ

Канцеларија за младе и убудуће пружати подршку свим
омладинским организацијама
које доприносе бољем квалитету живота у нашем граду.

На сајму су додељене и награде најистакнутијим младим волонтерима. За „најволонтерку” је проглашена Јелена Кошарић за свој ангажман

у Одреду извиђача „Надела”
из Старчева, док је признање
за „најволонтерско акцијање”
припало панчевачком Црвеном крсту за успешну реализацију акције „Рута плавог срца”, која се тиче проблема трговине људима. Ове године је
уведена и награда за „најволонтерску иницијативу”, а добила ју је Драгана Јовановски
из Регионалног волонтерског
центра, због тога што је деци и
тинејџерима три и по месеца
држала курс шпанског језика
у Градској управи.
Марија Команов је испред
Канцеларије за младе позвала
све волонтерке и волонтере да
не буду прескромни и да се
током наредне године у што
већем броју пријаве за награде, будући да њихов ангажман
на неговању правих вредности
не сме остати непримећен.
Д. К.

У уторак, 8. децембра, Клуб
навијача „Црвене звезде” из
нашега града свечано је обележио важан датум за све
оне којима је црвено-бела
боја на срцу – тог дана, пре
24 године, тадашњи шампион Европе је у финалу Интерконтиненталног купа победио чилеански „Коло Коло” с 3:0 и тако постао најбољи клуб на планети.
Предвођени шефом стручног штаба Миодрагом Божовићем Грофом, у нашем граду су гостовали садашњи првотимци „Црвене звезде”,
који су заједно са стотинак

навијача евоцирали успомене на утакмицу која је златним словима уписана у историју најтрофејнијег српског
клуба.
Присутне су поздравили
председник „Црвене звезде”
Светозар Мијаиловић и капитен Александар Луковић, а
бројни симпатизери су имали прилику да се фотографишу са својим миљеницима,
да узму аутограме од њих,
али и да се сликају с пехаром
намењеним најбољем клубу
на планети, који је 8. децембра 1991. освојила „Црвена
звезда”.
А. Ж.

АКТИВНОСТ „ХИГИЈЕНЕ”

Очистили две дивље
депоније
Радници „Хигијене” су ових
дана очистили две велике
дивље депоније: у Улици Радивоја Кораћа, као и у Гробљанској улици у Војловици.
На њима је било толико ђубрета да су морала да буду
ангажована по два камиона.

рано је да корисници услуга
„Хигијене” одлажу кабасти и
комунални отпад на простор
у Шарпланинској улици, код
ресторана „Давид”.
„Хигијена” је још једном
апеловала на грађане да не
пале контејнере јер тиме чи-

Поред тога, запослени у
радној јединици „Изношење
отпада” завршили су земљане радове на јавној површини која је предвиђена за изградњу зеленог острва у насељу Миса. Подсећамо, плани-

не велику материјалну штету том ЈКП-у. На углу Змај
Јовине и Карађорђеве ових
дана је запаљен контејнер
вредан око двадесет пет хиљада динара.
М. Г.

У ПЕТАК У „АПОЛУ”
НА СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА „ПАНЧЕВЦА”

Изабран нови менаџмент наше куће
На седници Скупштине акционара АД „Панчевца” одржаној у петак, 4. децембра, донето је неколико одлука у вези с
новим менаџментом наше медијске куће. Најважнија од
њих свакако је да ће на челу

борда директора убудуће бити
Драган Жујовић уместо Драгане Кожан. Дужност неизвршних директора више неће
обављати Зоран Станижан и
Милијана Комаревић, већ Душан Дојчиновски и Зоран Пе-

шевски. Разрешен је и заменик директора Александар
Живковић, а на тој функцији
ће сада бити Драгана Кожан.
Уредништво „Панчевца” није промењено: главни и одговорни уредник остаје Синиша

Трајковић, а његов заменик
Александар Живковић, који
су на овим, када је новинарска струка у питању, најбитнијим позицијама скоро шест
година.
Р. Т.

„Атеист реп”
и „Џа или бу”

БИОГРАФИЈА ДРАГАНА ЖУJОВИЋА
Нови генерални директор „Панчевца” Драган Жујовић
(1961) дипломирани је правник из Панчева. Целу каријеру је провео у Безбедносно-информативној агенцији, а у
пензију је отишао прошле године с позиције начелника
Центра БИА Панчево.
Активно се бавио џудом. Интересују га политичка кретања
у свету, па свакодневно прати актуелна спољнополитичка дешавања. Ожењен је, има ћерку.

Након
наступа састава
„Електрични оргазам” 4. децембра, овог петка, 11. децембра, у 22 сата, у дворани
„Аполо” Дома омладине биће приређена концертна
промоција новог албума групе „Атеист реп” – „Uberlauf”.
То издање се од 16. новембра
може преузети са официјелног портала састава. Као
предгрупа у „Аполу” наступа

састав „Џа или бу”, који тренутно припрема нови албум,
под називом „Седма сила”.
До краја године, тачније
24. децембра, пред панчевачком публиком наступиће
„Коља и гробовласници”.
Улазнице за „Атеист реп”
у претпродаји коштају 300, а
на дан концерта биће 500
динара.
Д. М.
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ПОЛИТИКА
СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Преко пољочувара
перу новац
– Српски покрет „Двери”
указује на то да поступак давања концесије за вршење
пољочуварске службе, односно тендери за добијање тих
послова морају бити под већом контролом како јавности, тако и стручних лица, и
то пре, током трајања и након престанка обављања тог
посла. Изражавамо сумњу да
се преко рада те службе пере
новац и врше други послови
који немају везе с њеном сврхом. Ове послове на тендерима добијају приватне фирме
које не испуњавају своје уго-

ворне обавезе, а то им је у интересу, јер што мање новца
добијеног од тендера потроше на рад службе, то им више остаје у џепу – рекао је
Слободан Димовић, члан
Градског одбора ове странке.
Како је овом приликом
навео, „Двери” имају сазнања да су теренска возила
фирме која је службу обављала до септембра ове го-

дине, „била коришћена за
развожење бирача на изборима у Долову и Омољици,
као и за одлазак у лов појединих функционера”. Због
тога је и дошло, сматрају у
овој странци, до више крађа
летине и штете која се мери
хиљадама евра, а после судског епилога вероватно ће
„Град бити обавезан да накнади штету услед несавесног рада предузећа које је
ангажовао”.
Због недомаћинског понашања, кажу „Двери”, на
крају ће све то платити по-

рески обвезници, јер ова
странка сумња да ће садашња градска власт тужити
поменуто предузеће како би
се штета надокнадила.
Када се ускоро ова странка буде питала, нагласио је
Димовић, „Двери” ће сигурно инсистирати да се овај
посао савесније обавља, а
евентуална штета обавезно
надокнади.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Софроније и порези
Ових дана на страницама
„Политике” разбуктао се
прави рат, а предмет полемике нису ни Косово, ни
тероризам, ни Гашићеве
увреде, већ, веровали или
не – порески подаци!
Кренуло је када је Саша
Радуловић, лидер покрета
„Доста је било”, објавио да
су порески приходи у октобру ове године у односу
на исти месец 2012, упркос свим мерама Вучићеве
владе, кресању плата и
пензија и повећању пореских стопа, ипак смањени.
Онда га је наш најстарији
дневни лист оптужио да податке користи селективно,
манипулише и „спинује јавност”, јер посматрано на годишњем нивоу, према званичним бројкама Министарства финансија, порески приходи у ствари расту.
У томе је ове новине подржао и Милојко Арсић, професор на Економском факултету, познат по томе што
се залагао да се ове године
и пензије и плате у јавном
сектору смање још више.
Потом је Радуловић
приметио да су се поменуте новине „прикључиле
премијеру и Стивену Сигалу у покушају да грађанима прикажу како економија Србије одлично напредује”. Он тврди да се смањење плата и пензија и повећање пореских стопа не
може назвати реформом и
упозорава да су економски
закони неумољиви.
Поједностављено речено, када се повећају намети, смањи се обим производње, потрошње, пословања и промета, па и државно захватање буде реално мање, а привреда и

економија се нађу у још горој позицији. Радуловић се
ту позивао на вишегодишње податке и математику, подсећајући на чувени
графикон тзв. Лаферове
криве. Што би рекао петао
Софроније Легхорн у оном
чувеном цртаћу – „математика је јасна и два пут
ништа остаје ипак ништа”!
У поменутој полемици
летеле су цифре од стотке
до милијарде (евра, наравно), подсећали су нас
на субвенције (поклоне)
великим губиташима, извлачење пара из профитабилних предузећа, партијско запошљавање, отимање пензија...
Оно што је за нас, међутим, запањујуће, јесте да
се нико ни једном једином
речју није осврнуо на
огромне паре о којима се у
јавности говори свака три
месеца, а и држава за њих
јако добро зна и притом
ништа не предузима. Реч
је о пореским дуговима и
дужницима.
Подсетићемо. Према подацима од јуна ове године,
двадесетак највећих пореских дужника закинуло је
државни буџет за око 250
милиона евра! Поређења
ради, то је више него што је
држава на годишњем нивоу одузела од пензионера.
А укупна пореска потраживања су виша од милијарду
евра!
Зато нашим стручњацима скромно препоручујемо
да теоријске расправе оставе за симпозијуме, а држави препоруче да наплати
порез од домаћих муљатора и хохштаплера, дужних
и богу и народу, и ето реформе и пара у буџету.

Петак, 11. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОВОНЕДЕЉНИ СТРАНАЧКИ ОСВРТИ

О СПОМЕНИКУ И ПЕНЗИЈАМА
Ове недеље странка Расима Љајића, то
јест овдашњи СДПС, покренула је неке
од најболнијих тема у држави – правичност одређивања пензија, логику законских решења и разлоге за урушавање читавог овог система од којег је чак и наш
Уставни суд опрао руке. Без обзира на то

што ова странка учествује у власти и на
републичком и на локалном нивоу, питања која поставља више личе на критику неке од опозиционих партија. А можда је владаоцима, овој широкој коалицији окупљеној око напредњака, баш и
потребан такав унутрашњи коректив. За

то време ЛДП и демократе позабавиле
су се много прозаичнијом темом, то јест
идејом градоначелника да осавремени
град и то тако што ће једну модерну
скулптуру заменити неокласицистичким спомеником својевременог прогнаника из Србије.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Урушавање пензијског система
Решења из Закона о пензијском
и инвалидском осигурању (ПИО)
којима се предвиђају казнени поени за све оне који оду у пензију
пре старосне границе и пензија
им се трајно умањује, као и то
што жене с троје или више деце
посебан стаж од две године не могу искористити за раније пензионисање, јесу „последица несагледавања проблема овог система у
целини”, због чега се он и „урушава” – сматра Социјалдемократска
партија Србије.
– Мислимо да циљ Закона треба да
буде чврсто везивање доприноса у току
радног века с висином пензија и смањење проблема беле куге. Да људи уплаћују више да би добили више, а не да се
иде у правцу изједначавања пензија и
уравниловке, па да сви имају исто: и
онај који је радио 40, као и онај који је
радио 15 година – рекао је Рајко Мијо-

вић, председник Градског одбора
СДПС-а, на конференцији за новинаре
одржаној у среду, 9. децембра.
Негативни пенали, сматра ова странка,
као и занемаривање мајки с више од троје деце, не испуњавају циљеве као што су
економска ефикасност и правичност.
Као пример неправде Мијовић је навео
случај радника који су одлазили из својих
предузећа по социјалном програму (на-

званом – пет година до пензије) који
им је гарантовао накнаду с тржишта
рада до испуњења једног од услова за
пензију (за већину је то било 40 година стажа). А потом су многи, после измене Закона о ПИО, због испуњавања
само једног од услова за пензионисање, ретроактивном применом Закона
до краја живота имали умањену пензију за више од 20 одсто.
– СДПС сматра да се овај проблем треба решити изменама и допунама Закона о ПИО, укидањем казнених поена за превремени одлазак у
пензију, тим пре што су доприноси за
осигурање вид штедње уложен у пензиони фонд, те представљају стечено, а не
поклоњено право – нагласио је Мијовић.
Он је додао да ће ова странка покренути и иницијативу за измену и допуну
Закона о социјалној и дечјој заштити,
„који би садржао већа права запослених
мајки с троје и више деце”.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Не дирати „Две жене”

Tрг и „пси рата”

Градски одбор Демократске
странке подржава захтеве невладиних организација и петицију коју потписују грађани
да се скулптура „Две жене” вајара Саве Сандића не помера
са садашњег места, што је градоначелник недавно најавио –
истакнуто је на конференцији
за новинаре одржаној у уторак, 8. децембра.
– Сматрамо да споменику
војводи Книћанину, који треба
да замени „Две жене”, није ме-

сто испред Градске управе. „Две
жене” или „Удовице” се на овом
месту налазе више од пола века
и комплетна стручна јавност је
сагласна у мишљењу да је овај
споменик значајан за наш град.
ДС позива надлежне у градској
власти да се огласе и да подрже
захтев који су упутиле невладине организације. Такође, позивамо и све политичке чиниоце,
а поготово оне који су део градског парламента, да се прикључе овој петицији и одбрани кул-

туре у нашем граду. Ми смо
својим деловањем претходних
година показали да нам је развој културе веома важан и из
ових разлога обавештавамо јавност да ће ДС на све начине подржати ове захтеве – рекао је
Зоран Лауташ, одборник и члан
Градског одбора ДС-а.
Како је овом приликом истакао и Стефан Јосимов, такође члан ГО ове странке, и сам
конкурс за израду споменика
војводи Книћанину је „доста

нереалан”, јер је у њему предвиђен рок од само 15 дана.
– Недопустиво је и да у самој
комисији нема стручних лица
и ниједног уметника. ДС нема
ништа против постављања споменика војводи Книћанину,
али за то би морао да постоји
консензус у граду, а да се са
историјске и уметничке стране
утврди које би још споменике
требало поставити и где, како
се постојећи не би измештали
– додао је Јосимов.

Наша градска власт, по
мишљењу Либерално-демократске партије, труди
се да стално намеће неке
нове теме, па је тако сада
актуелан предлог за постављање споменика војводи
Стевану Книћанину. Зато
је ова странка своју конференцију за новинаре одржану у среду, 9. децембра,
посветила само тој теми.
– Учешће грађана у политичком животу града је
јако важно, па тако и учешће невладиних организација. За ЛДП је, као и
за њих, постављање споменика Книћанину изузетно спорно, поготово на
главном градском тргу.
Централни трг носи посебну симболику и неопрезно би било ту постављати било каква обележја, већ само знамења која
треба да означавају оно
што су вредности Панчева и што га представља –
рекао је Предраг Патић,
градски менаџер ове
странке.
Према његовим речима, Книћанин је дошао на
територију Војводине да
се бори, а такви би се „по
данашњој терминологији
назвали ’пси рата’”. С
Панчевом, подвукао је
Патић, Книћанин нема
никакве везе, био је „борац Аустроугарске војске”, па је спорно да се

споменик њему на централном тргу „постави као
персонификација града”.
– Испред Градске управе морали би да буду или
споменик или скулптуре
или друга обележја која
симболизују заједнички
живот различитих народа,

толеранцију и мир, а не
рат. А ако је баш потребно
да војвода Книћанин добије споменик, онда би много примереније место било
тамо близу Јабуке, где је и
водио битку против Мађара – сугерисао је Патић.
Он није пропустио да
примети да има много
значајнијих људи за град
којима би пре требало поставити знамења, као и да
„у овим сиромашним временима” има примеренијих ствари од споменика
на које би требало трошити новац.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Топлота на кредит
Чланови панчевачке извршне
власти одобрили су ЈКП-у
„Грејање” да се кредитно задужи ради плаћања рачуна за
енергент „Србијагасу” током
ове грејне сезоне. Зајам у висини до 150 милиона динара биће отплаћен за 10 месеци уз
четворомесечни почек.

Страну припремио

Зоран
Спремо

У предлогу Надзорног одбора
„Грејања” наведено је да ће
предузеће само отплаћивати
главницу и камату, без тражења помоћи из градске касе.
Сандра Божић, директорка
те комуналне фирме, нагласила је како је у последње четири године пракса да се узима
кредит за плаћање потрошеног гаса, јер је то јефтиније
него да се „Србијагасу” плаћа
затезна камата због кашњења
у измирењу приспелих рачуна. „Грејање” почетком сваке

грејне сезоне има проблем са
измирењем приспелих обавеза, јер се потрошени гас обрачунава месечно, а грађани рачуне плаћају током читаве године, па предузеће остане без
довољно текућих средстава за
плаћање „Србијагасу”. Одлука
је донета по хитном поступку
како би на време био плаћен
гас испоручен у новембру.
Веће је усвојило предлог
Секретаријата за привреду да
„Новогодишњи базар” буде
проглашен за градску мани-

фестацију и да његови организатори тако избегну плаћање
локалне комуналне таксе и
других давања. Пети базар биће нешто другачији од претходних, јер се овог пута неће
одржавати на отвореном. На
платоу испред Градске управе
биће подигнут шатор са 48
штандова, на којима ће Панчевци моћи да набаве различите занатске производе и
производе домаће радиности
који су им неопходни за предстојеће празнике.
Д. В.
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У ОЧЕКИВАЊУ ОТПУШТАЊА И ФИСКАЛНОГ УДАРА

„ФАРМАЦЕУТСКА” ПОСЛА
Кратак пут од развојног
до сиротињског буџета
Ћути се о броју
прекобројних
у јавном сектору
Најнезахвалнији посао ових дана раде они који воде локалне самоуправе
у Србији, јер им је Влада припремила најмање две новогoдишње „честитке” од којих их већ сад боли глава. Једна се зове рационализација
јавног сектора или, преведено на
српски, отпуштање запослених у администрацији, те локалним предузећима и установама. Друга још увек
није добила званично име, али би
могла да носи радни назив „фискална консолидација по Суперхик методологији”.
Премијер је у среду, 9. децембра, у
Скупштини Србије најавио да ће јавне финансије ускоро изгледати „као
апотека”. То би вероватно требало да
значи како ће коначно бити уредне,
али би, судећи по предлогу измена
Закона о финансирању локалне самоуправе, градови и општине ову
хвалу пре могли да доживе као претњу да ће њихови буџети бити „почишћени” по принципу узимања од сиромашних да би се дало богатима.
Из предложених измена види се
да би локалне самоуправе од пореза
на зараде, који је њихов највећи приход, уместо садашњих 80 процената
добијале 50 одсто, што значи да би
Република узела разлику. Осим тога,
градови и општине ће остати без комуналних такса и еко-накнаде, што
је у случају Панчева нарочито драматично.
Уколико ове новотарије буду усвојене, према прелиминарним пројекцијама, наш буџет за 2016. би требало да остане ускраћен за нешто преко 1,1 милијарде динара. Грубо гледано, Панчево би уместо 612 милиона динара, колико је приходовало од
комуналних такса и еколошких накнада, према науму Министарства
финансија, требало да инкасира свега 38 милиона.
Проблем је у томе што предлагач
није водио рачуна о специфичности
Панчева, где се велики приход
остварује од цистерни које излазе и
улазе у фабрике јужне зоне. Ради се
о великим загађивачима, а новац од
ове накнаде намењен је санирању
последица које њихов рад има по
здравље Панчеваца.
Град је досад добијао близу 600
милиона динара од пореза на зараде,
а убудуће би та сума била много мања уколико републичка скупштина
усвоји предлог Министарства финансија. Истина, тај документ нешто
и нуди локалним самоуправама, али
само наизглед. По њему би општине
и градови убудуће требало да администрирају порезе на пренос апсолутних права и поклоне. Тај приход
је и досад ишао у локалне буџете,
али се наплатом бавила републичка

ПОТПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЈА О РОДНОМ БУЏЕТИРАЊУ

Једнак статус за оба пола

Пореска управа, а сад ће то морати
да ради локал. О свом трошку, наравно.
Стална конференција градова и
општина Србије упутила је оштро
писмо противљења Министарству
финансија, у коме се наводи да је
предлог неприхватљив, јер доводи у
питање финансирање основних потреба грађана. Колико је Панчево
угрожено најбоље говори податак да
би све општине и градови претрпели
штету од око осам милијарди динара, а само наш град би изгубио више
од једне милијарде.
Кад се има у виду све претходно,
јасно је да ће планови овдашње власти за 2016. годину, које је у претходном броју „Панчевца” изнео градоначелник Саша Павлов, бити немогућа мисија. А када се томе дода и
обавеза да градски буџет покрије дугове Апотеке Панчево који су већи
од 700 милиона динара, јасно је да
би наш град наредне године могао
лако да дође у ситуацију да се бори
за опстанак. Захваљујући двема апотекама, овој нашој и оној премијеровој фигуративној.
Одређене уштеде могу се очекивати од фамозне рационализације.
Ових дана није било могуће добити
званичан податак о броју запослених у овдашњем јавном сектору који ће остати без посла, иако је из
Владе стигао одговарајући документ. Јасно је да сада панчевачка
власт смишља најбезболнији начин
да саопшти лошу вест, поготово што
уз њу не може да понуди и неку добру. Напротив. Али док се у згради
Градске управе мудро ћути, национални медији увелико објављују
званичне податке о томе. Међутим,
из њих се не види колико ће људи
бити отпуштено, већ колико их може остати на послу.

ТРИБИНЕ О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

Помоћ локалу
Општине посвећују мало
пажње овој области
Агенција за безбедност саобраћаја
Србије и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
приредили су у Панчеву у уторак, 8.
децембра, семинар за представнике
локалних самоуправа из јужног Баната и две трибине намењене средњошколцима, те васпитачима и учитељима.
Бранко Стаматовић, начелник одељења за локалне самоуправе у Агенцији, рекао је како та установа и Министарство у последње време спроводе различите активности намењене
побољшању рада локалних савета за
безбедност саобраћаја, јер је примећено да општине и градови мало раде на том плану.
Подаци говоре да је мали број локалних самоуправа у Србији уопште
формирао такве органе, а и они који

постоје не раде на добар начин. Наиме, средства која стоје на располагању саветима троше се ненаменски,
јер углавном служе за поправку путева уместо за решавање конкретних
проблема који угрожавају безбедност учесника у саобраћају у тим
срединама.
Према ономе што се могло чути на
семинару, Панчево је редак изузетак,
јер овде постоје акциони и стратешки документи из те области, а локални комитет је организован и
функционише на прописан начин.
Трибина намењена младима била је
посвећена конзумирању алкохола, невезивању појаса и превеликој брзини
као најчешћим узроцима несрећа у
којима страда та популација. С групом панчевачких средњошколаца о
личним тешким искуствима разговарао је члан Удружења параплегичара
Србије који је након саобраћајне несреће остао парализован.
Д. В.

Панчеву је одобрено 2.456 радника који плате примају из локалног
буџета, али из тога се не може сазнати колики је вишак запослених. У
локалној власти се ових дана лицитирало тиме, а бројке које су се могле чути кретале су се од 202 до 320
прекобројних. Ради се о контигенту
за 2015. чије ће радне књижице морати да буду пресељене на биро до
почетка фебруара. Рационализација
ће морати да буде настављена следеће године. Када се томе додају вишкови у просвети, правосуђу, полицији и другим државним службама
који своје плате добијају из републичког буџета, јасно је да ће се већи број Панчеваца наредних месеци
преселити на евиденцију Националне службе за запошљавање. Једино
још није јасно какви ће критеријуми
бити примењивати током ове „сече”.
Д. Вукашиновић

Наш град је једна од 22 локалне самоуправе чији су представници 24.
новембра у Влади Србије потписали
Декларацију за унапређење родне
равноправности на локалном нивоу.
То значи да буџет за 2016. годину
треба да буде креиран тако што ће се
водити рачуна о статусу и интересима обају полова подједнако.
Декларацију је у име Града Панчева потписао Саша Левнајић, заменик
градоначелника, у присуству Милице Тодоровић, заменице председника Скупштине Панчева и председнице Савета за родну равноправност.
Иницијатива за потписивање овог
документа потекла је од Националне
алијансе за локални економски развој (НАЛЕД), с којом је наш град
успешно учествовао у програму
„Цертификација општина с повољним пословним окружењем”.
– Потписивањем Декларације исказали смо неподељену подршку
програмима за развој женског предузетништва, али и спремност да се у
буџету за 2016. годину определе
средства за ове намене. Поред тога,
отворена је и могућност да се кроз
одређене подстицајне мере пружи
подршка рањивим групама у насељеним местима – објаснила је Милица
Тодоровић.

Она је додала и да је ова декларација усклађена са Акционим планом
Координационог тела Владе Републике Србије, као и са Акционим
планом града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности од 2016. до 2018. године.
– За спровођење мера и активности
из Акционог плана града Панчева биће опредељена средства из градског
буџета. Тиме смо ми и пре потписивања Декларације исказали своју стратешку одлуку да се кроз родно сензибилисану локалну економску политику
омогуће равноправни приступ економским ресурсима и једнаке могућности њиховог коришћења у складу са
идентификованим другачијим потребама жена. Прихватање начела Декларације дало је додатни подстицај
Секретаријату за привреду и економски развој да планира средства у буџету за подстицање женског предузетништва – истакла је Тодоровићева.
Она сматра да потписивање Декларације има вишеструки значај и да
њена примена у крајњој инстанци
треба да доведе до смањења незапослености жена, до повећања њиховог
учешћа у економији и предузетништву и до поспешивања укључивања
жена из руралних средина у све области живота и рада.
Д. К.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЈЕ И КОЛИКО ПАНЧЕВО ПРЉАВО?

Окружени смо смећем и некултуром

A. ХАЈЛ

У. МИЛЕТИЋ

Чињеница је да се у последњих неколико година све више говори о
заштити животне средине и подизању еколошке свести, али сведоци
смо да се ниједан проблем не може
решити уколико се не усредсредимо на мењање људског понашања и
човекових навика. Смеће поред и
ван канти, запаљени контејнери,
разбацани папири и сломљене
флаше на земљи – само су неки од
призора које готово свакодневно
виђамо.
Питали смо суграђане да ли Панчево сматрају прљавим градом, ко је
одговоран за то и на који начин би се
тај проблем могао решити.
АНА ХАЈЛ, запослена:
– Не мислим да је град прљав сам
по себи, већ да је проблем у некултури нашег народа. Константно очекујемо од градске чистоће да све почисти за нама, а стално бацамо отпатке
по улици. Такође, велики проблем
представља разваљивање контејнера
због секундарних сировина, а у њих
се баца и врео пепео, па они често и
изгоре. Сматрам да је неопходно да
их чувамо, а на овај начин их уништавамо. Потребно је подићи свест
грађана о овој теми.

Ч. НЕБРИГИЋ

С. ЈАНКОВИЋ

УРОШ МИЛЕТИЋ, заваривач:
– Да, сматрам да нам је град прљав. Мислим да би јавна комунална
предузећа морала мало боље да раде
свој посао. Такође, људи који имају
кућне љубимце треба да носе кесе са
собом и да покупе њихов измет. Али
главни проблем представља недовољан број канти за отпатке, поготово
оних које су намењене овом проблему, то јест за измет паса. Постављено
их је тек неколико за ту намену.
ЧЕДОМИР НЕБРИГИЋ, адвокат:
– Град нам је свакако прљав, потребно је само мало да погледате око
себе. Зна се ко је надлежан за чишћење града, међутим ЈКП „Хигијена”
на једног чистача улица има двадесет административних радника који
зарађују плате, а јадни они не могу
да изнесу толики терет. Проблем не
представља недостатак контејнера,
више је ствар васпитања грађана, а
пре свега поменуте надлежне институције која је и плаћена за то.
СЛАВИЦА ЈАНКОВИЋ, домаћица:
– Град нам је јако прљав, а то можемо решити само својом културом.
Све потиче од куће и кућног васпитања. Оно што не радите у свом дому,

В. УРОШЕВИЋ

С. ЧАЛА

не би требало да радите ни на улици.
Децу сам научила да папириће стављају у џепове и торбе, међутим кад
су кренули у школу, питали су ме зашто и други то не раде, већ бацају по
улици. Жао ми је што морам да кажем, али заиста смо неваспитана нација, главни проблем је наша некултура.
ВЛАДАН УРОШЕВИЋ, пензионер:
– Град нам је веома прљав. Не
знам како би се тај проблем решио
из корена. Неопходно је да се људи
другачије понашају и да одлажу отпатке у канте, којих има довољно, а
не по улици. Грађани морају схватити да нема те комуналне службе која
ће почистити све смеће које они бацају. До тада се ништа неће променити.
СОЊА ЧАЛА, радница:
– Панчево је веома прљав град, а
народ је најодговорнији за то. Такође, канти и контејнера нема довољно, а поготово их нема на Стрелишту, где је катастрофа. Људи бацају
ђубре по улици, земљи, јер нема више места у кантама. Заиста је свуда
ужасно прљаво.
Анкетирала С. Првуљ

6

ЕКОНОМИЈА

Петак, 11. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗЕМЉЕ

ОБЕЛЕЖЕНО 220 ГОДИНА ПАНЧЕВАЧКОГ ЗАНАТСТВА

Више слободних њива

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ

Годишњи програм по коме
се спроводи лицитација државног пољопривредног земљишта усвојен је на седници Градског већа у четвртак,
10. децембра, након што је
Министарство пољопривреде коначно одобрило тај документ. До одлагања је дошло зато што је „Алмексова”
фирма „Стари Тамиш” стављена у пасиван статус због
бесправног коришћења 180
хектара у доловачком атару.
Маја Свирчевић Прекић,
чланица Већа задужена за
пољопривреду, најавила је
да овај документ до краја
децембра треба да се нађе
пред одборницима, а почетком 2016. може се очекивати одржавање јавног надметања панчевачких ратара.
Додала је да премо последњим подацима добијеним из
катастра у Панчеву има нешто преко 16.000 хектара
њива у јавном власништву, од
чега ће се на лицитацији наћи 13.400 хектара. Преостале
површине добиће по праву
пречег закупа предузеће
„Омољица”, ПДПП „Дунав”
Иваново и „Качарево”.
Упркос ранијим најавама
закуп ће поново трајати само годину дана, јер Министарство пољопривреде прави информациони систем
који треба да обезбеди прецизну евиденцију о површинама државне земље и начину на који се она користи.
Маја Свирчевић Прекић је
нагласила да се након усвајања новог закона о пољопривредном земљишту више неће
догађати оваква неажурност у
спровођењу лицитација. Наиме, очекује се да ће убудуће
Министарство, локалне самоуправе и закупци трпети ригорозне казне уколико не буду
поштовали прописе.
Душан Нишкановић, портпарол асоцијације „Банатски

паори”, подсетио је на тврдње
ресорне министарке Снежане Богосављевић Бошковић,
недавно изнете у Панчеву, да
се свега половина државних
њива легално издаје и плаћа,
док се остало ради нелегално.
Он је рекао да је министарка
кривицу за такво стање свалила на појединце у локалним самоуправама који имају личну корист од незаконитог коришћења ораница.
Нишкановић је оценио
како произвођачи који су
покренули протесте због нацрта закона о пољопривредном земљишту заправо бране своје интересе проистекле из дугогодишњег нелегалног обрађивања државних поседа.
– Они протестују јер им је
жао да напусте парцеле које
раде, а не плаћају. Њима се
исплати да на лицитацијама
преплате земљу, јер им
остају велике површине које
раде „на црно”, и то захваљујући људима из локалне
самоуправе који им то омогућавају. Министарка је рекла да ће убрзо бити утврђено ко нелегално обрађује земљу, колике површине и колико дуго то ради, и да ће
све бити наплаћено – рекао
је Нишкановић.
Проблем је, међутим, то
што су и досад државни органи били задужени за евидентирање и контролу начина коришћења државног
пољопривредног земљишта,
па би министарка морала
најпре да одговори на питање шта су катастар и инспекције радили до сада.
Остаје нада да ова министаркина „паљба” по локалним властима није само начин да се бар неки паори
придобију како се не би бунили због оспораваног нацрта закона.
Д. В.

Поносни на традицију,
али и забринути
за будућност
предузетништва
Опште удружење занатлија и
других предузетника Панчева
обележило је свечаном академијом у петак, 4. децембра,
редак јубилеј – 220 година организованог занатства у нашем граду. Свечаношћу одржаном у Културном центру
Панчева прослављено је издавање докумената којима је тадашња аустроугарска власт
цара Франца Јозефа уредила
за оно време веома значајну
област привреде.
Панчево је 1794. године,
након спајања српске и немачке општине, проглашено
Слободним војним комунитетом, а потом је цар средином
те године граду издао еснафске Привилегије. Дворски
ратни савет је потом почетком 1795. сачинио Артикуле
за мајсторе и Артикуле за
калфе.
Први документ садржи 16
правила којима се прописује
да занатлије стварају еснаф
ради ограничавања свог броја,
регулисања квантитета и квалитета производње и услова
рада шегрта и калфи. Панчевачки еснаф занатлија био је
централна организација за
читав тадашњи Банат. Тада је
почело организовано и уређено бављење занатством у овом
граду, мада је, судећи по сачуваној архивској грађи, традиција мануфактурне производње у Панчеву много дужа.
Ђуро Пивашевић, председник Скупштине Општег удружења занатлија Панчева, рекао је, поздрављајући присутне на свечаности, да се оваквим јубилејом ретко који
град може подичити. Он је

Овековечена традиција предузетништва
додао како је ово прилика да
се подсетимо историјског значаја занатства за развој Панчева, али и да се укаже на стање у коме се занатство данас
налази.
Градоначелник Саша Павлов
истакао је значај који је занатство имало за развој града, нарочито током 19. века, када је
доживело пуни процват.
– Ова манифестација треба
да буде почетак враћања занатства на старе стазе. Пре
свега треба да дамо простор
старим занатима, јер су они
чувари традиције и културе,
али такође морамо да развијамо занатство на модеран начин, јер оно треба да буде један од ослонаца развоја Панчева – истакао је Павлов.
Лука Вујовић, председник
удружења, навео је како је у последња три века развој града
ишао упоредо с развојем занатства. Додао је како су због индустријализације многи стари

занати нестали, а значај ове делатности је опао. Он је подсетио како је удружење од актуелних републичких власти
тражило увођење дуалног
образовања и обавезне обуке из
предузетништва. То би требало
да допринесе да будући мајстори, поред бољег практичног
знања, стекну и вештине битне
за вођење посла.
Пре почетка свечане академије у холу Културног центра
отворена је изложба фотографија Јосипа Кирхрота, познатијег као Фото Бата. Он је својим апаратом забележио панчевачке средњошколце током
извођења практичне наставе
из различитих стручних занатских предмета. У сали је
потом приказан филм о историјату панчевачког еснафа и
промовисана је монографија
чији су аутори Зоран Ротар и
Мирослав Жужић.
Они су захваљујући обимној грађи добијеној од Исто-

„ИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА”

ПОЧЕЛА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ПО НОВОМ ЗАКОНУ

Много лепих утисака

Лакше и јефтиније

Крајем прошлог месеца у
Електротехничкој школи
„Никола Тесла” реализована је друга фаза пројекта
„Интеркултурална комуникација”, који је финансирао
Покрајински секретаријат
за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице.
Идеја пројекта је да се интересантним путовањем награде најуспешнији ученици
и њихови ментори. У првој
фази пројекта ученици и
професори Електротехничке школе „Никола Тесла” су
у октобру 2014. године били
у посети средњој школи „Вашари Пал” у Сегедину, када
је и потписан протокол о међусобној сарадњи. Овог пута
је електротехничка школа
из нашега града дочекала
шеснаест девојчица, директорку школског центра, директорку школе, помоћника
директора и професора из
сегединске средње школе.
Гостима је најпре представљена школа „Никола Тесла”

са својим кабинетима, а потом су организоване посета
Народном музеју Панчево и
шетња кроз староградско језгро, када су водичи били ђаци из нашега града. Гости су
имали прилику и да присуствују заједничким часовима
математике, географије и енглеског језика. Била је то изузетна прилика да се ученици опробају у знању енглеског језика, који уче у својим
школама, да се упознају с
културно-историјским сличностима својих градова, али
и са животом у школи.
Другог дана су организовани заједнички обилазак
Музеја Николе Тесле у Београду и шетња по Калемегдану. Све је протекло у лепом дружењу, заједнички
утисак је да ученици двеју
школа имају много тога заједничког и да им језик не
представља препреку за комуникацију, а лично упознавање свакако умногоме може допринети још бољој будућој сарадњи.
А. Ж.

Захтеве који су
у процедури не треба
допуњавати
Закон о озакоњењу објеката
који су посланици Скупштине
Србије усвојили 20. новембра
један је у низу покушаја да се
заврши легализација објеката
изграђених без грађевинске
дозволе. Таква градња је увек
била забрањена, али је држава
у суштини гледала кроз прсте
свима који су јој прибегавали.
Разлог је увек био исти. Овакав вид индивидуалне изградње је решавао велики број
стамбених проблема, али је
истовремено у деловима града доводио до урбанистичког
и комуналног хаоса.
Методом „гради и не обазири се” подигнута су цела насеља, а последице тога су непостојање комуналне и друге инфраструктуре неопходне за одвијање нормалног живота у
њима. То последично изазива
незадовољство оних који, кад
су градили, нису размишљали
о томе куда ће проћи улице,
канализација, гасовод... Али су
касније с пуно права од локалних власти захтевали да им реше животне проблеме које су у
доброј мери сами направили.
За последњих петнаестак
година видели смо неколико
покушаја да се „дивља градња” легализује, али ниједан
од њих није дао нарочите резултате, јер су поједини министри такве законе доносили
у изборним кампањама ради
придобијања гласова бирача,

или су законска решења захтевала брдо нових докумената, потврда, дозвола, сагласности. Данас у Панчеву има
око 10.000 кућа и других нелегалних зграда.
Последњи пропис је знатно
поједноставио ствари и могао
би да помери проблем с мртве
тачке. Наиме, таксе за легализацију су знатно снижене, а
процедура иде наруку онима
који су тај поступак већ повели.
Пред канцеларијом Јасмине
Панарин Петровић, помоћнице секретара за легализацију у
Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове, свакодневно се
могу видети Панчевци који ту
долазе да наставе започети посао легализације. За то не постоје никакве сметње, јер се не
чекају подзаконска акта, мада
Секретаријат још не може да
издаје решења, јер се очекује
да Влада Србије до краја недеље објави број жиро рачуна на
који ће се уплаћивати таксе.

Озакоњење зграда чија је
површина до 100 квадрата кошта 5.000 динара, док за оне
дупло веће треба платити
15.000 динара. Такса за објекте површине 200 до 300 метара квадратних износи 20.000
динара.
Јасмина Панарин Петровић
је објаснила како сви који су
по претходном закону поднели захтев остају у процедури
без прибављања било каквих
додатних „папира”.
– Обавезно је, међутим, поседовање доказа о праву својине, као и да је пројектно-техничка документација у
складу са урбанистичким планом. Ако је све у реду, подносилац захтева ће моћи да плати таксу, а након тога ће Секретаријат донети решење које ће проследити Републичком геодетском заводу. Тамо
ће објекат бити уписан у катастар без плаћања било какве
нове таксе – објаснила је наша
саговорница.

ријског архива, Народног музеја и других сличних установа сабрали на једном месту
податке који се односе на
привредни живот Панчева
кроз векове. Богато илустрована монографија садржи
имена више од 5.000 панчевачких занатлија, али и приче
и анегдоте о некима од њих.
Као што је ред у оваквим
приликама, додељена су признања предузетницима који
својом активношћу помажу
рад Општег удружења занатлија, те овдашњим медијима
и локалној самоуправи. Златне плакете су добили Град и
компанија „Божић и синови”.
Сребрне су додељене „Ауторемонту Пивашевић” и ресторану „Мали рај”, а бронзане
фирмама: „Пан леди”, Аутоцентар „Зоки”, „Техномаркет”, „МС 1990”, „Павле” и
„Знак”.
Поред наведених, плакете
су добили још један број занатских радњи и предузетника,
затим „Панчевац”, РТВ Панчево и дописништва РТС-а и Радио-телевизије Војводине.
Јовица Божић је захвалио у
име награђених, рекавши како није лако бити привредник
и својим рукама поштено зарађивати новац. Он је позвао
младе да уче занате и оценио
како је добар занатлија једнако важан као и лекар.
За опуштенији део програма били су задужени хор и оркестар ученика Гимназије, који су изводили познате староградске и друге песме. Организатори су се побринули да
на симпатичан начин популаришу занатска занимања.
Ученици средњих стручних
школа су се смењивали на позорници и говорили о томе
шта уче и због чега су се определили за одређене струке.
Д. Вукашиновић

Она је нагласила како је
услов за легализацију да су
намена и спратност објеката у
складу с важећим урбанистички планом. Закон ипак
дозвољава могућност да локална самоуправа посебним
актом одлучи о томе хоће ли
направити изузетак у погледу
броја етажа неке зграде.
Услов за добијање решења је
да су нелегални објекти прављени од чврстог материјала,
те да се не налазе на површинама јавне намене или у рејонима заштићених културних и
природних целина. Новина је
да неће бити издато решење
ни онима чије се куће налазе
на инфраструктурним коридорима. Такав случај у Панчеву
је с кућама уз железничку пругу на старој Миси, или онима
уз Баваништански пут куда
пролазе инсталације „Србијагаса”. Но и тај проблем може
бити решен уколико управљачи таквим инфраструктурним
коридорима дају сагласност.
Власници објеката који досад нису поднели захтев за легализацију мораће да се обрате
грађевинској инспекцији. Она
ће донети решење о рушењу и
проследити га Секретаријату, а
он ће по службеној дужности
уместо рушења покренути поступак легализације. Грађани
који су своје објекте уписали у
катастар по такозваном Вељином закону из 2013, имају рок
од шест месеци да поднесу захтев за легализацију, јер иако су
решили питање власништва,
немају право отуђења таквих
некретнина.
Д. В.
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НА МАРГИНАМА КЛИМАТСКОГ САМИТА У ПАРИЗУ

ЗАВРШЕН ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

ЕВРОПА ПРЕДВИЂА ЛОШ ЕКО-СЦЕНАРИО

Промоција знања

Приближно 430.000
преурањених смрти
у ЕУ у 2011.
приписано присуству
прашкастих материја
у ваздуху
Недавно је ЕУ објавила извештај о стању животне средине
у Европи и, према изнетим
подацима, Стари континент
се налази на пола пута између
покретања политике заштите
животног простора (почетком
седамдесетих) и визије ЕУ за
2050. годину. Суштина је да
европски народи верују да је
спознаја о добробити свих нација у Европи нераскидиво
повезана с квалитетом природне средине – од плодног
тла до чистог ваздуха и воде.
У документу стоји да је у
последњих четрдесет година,
спровођењем политика заштите животне средине и
климе, остварен значајан помак на пољу очувања и функционисања еко-система Европе. Данас је животни простор
у локалним заједницама у
многим деловима Европе у
далеко бољем стању него што
је био од почетка индустријализације. Томе су допринели
смањење загађења, заштита
природе и боље управљање
отпадом. У ЕУ, кад је реч о ризицима за здравље који су последица стања животне средине, последњих деценија дошло је до приметног побољшања квалитета питке воде и
воде за купање и смањене су
емисије неких опасних загађујућих материја. Међутим,
упркос еколошким побољшањима, и даље је ваздух загађен и има озбиљан утицај на
здравље, посебно у градским
подручјима.
Хемикалије су опасне
Приближно 430.000 преурањених смрти у ЕУ у 2011.

приписан је присуству прашкастих материја у ваздуху
(ПМ-2,5). С друге стране, све
већа употреба хемикалија,
посебно у производима широке потрошње, повезује се са
уоченим порастом појаве ендокринолошких болести и поремећаја у здрављу људи. Забрињава закључак да предвиђена побољшања квалитета
ваздуха неће бити довољна да
спрече даљи штетни утицај на
здравље и средину, јер се очекује погоршање стања услед
климатских промена у наредним деценијама. На пример,
три четвртине енергије којом
се опскрбљује ЕУ осигурава се
из фосилних горива, што
представља велики проблем.
Велики број Европљана је
још увек изложен штетном
утицају загађеног ваздуха.
Ако гледамо појединачно ризике који се односе на проблеме животне средине, у Европи
загађење ваздуха носи највеће
опасности по здравље људи –
скраћује животни век људи и
доводи до озбиљних болести,

као што су болести срца, обољења респираторног система
и канцер.
Србија у извештају
У исто време је објављен и извештај ЕУ о квалитету ваздуха
на територији Европе за 2014.
годину. Истраживања показују
да је градско становништво и
даље изложено загађењу ваздуха на нивоу који Светска
здравствена организација сматра небезбедним. Најпроблематичније загађујуће материје
које утичу на здравље људи су
суспендоване честице, приземни озон и азот-диоксид.
Занимљиво је да извештај
ЕУ садржи и податке с подручја Републике Србије које је
подвалила (доставила) Агенција за заштиту животне средине. Да подсетимо, према тој
анализи („Годишњи извештај
о стању квалитета ваздуха у
Републици Србији 2014. године”), две трећине становништва Републике Србије имале
су чист или незнатно загађен
ваздух. У истом периоду једна
трећина становништва је има-

ла квалитет ваздуха који захтева побољшање. Занимљиво
је да је у том документу ваздух
у нашем граду, другу годину
заредом, добио највишу оцену
и да припада првој категорији.
Посебно је значајно нагласити
да је Панчево у извештају за
2011. и 2012. припадало групи
градова с високим степеном
загађења (трећа категорија
квалитета ваздуха) и имало
статус угрожене животне средине, да би само годину дана
касније (2013) било уврштено
у прву категорију.
Панчевцима никад нико
није презентовао конкретне
податке о овом феноменалном напретку, тј. вртоглавом
паду нивоа загађујућих материја у панчевачком ваздуху.
Међутим, ако се погледа извештај Секретаријата за заштиту животне средине за
прошлу годину и узму у обзир
само мерења Завода за јавно
здравље која се тичу нивоа чађи, онда је сасвим илузорно
говорити да Панчевци удишу
ваздух прве категорије.

ТРАНСФОРМИСАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПРУГА У „ЗЕЛЕНЕ СТАЗЕ”

Шиноциклом по Банату
Од напуштених
саобраћајница
оформити стазе
за рекреацију
Шанса за развој
локалних заједница
Прошле недеље, у четвртак, 3.
децембра, на Саобраћајном факултету у Београду одржана је
стручна конференција на тему
„Могућност трансформисања
напуштених пруга у Србији у зелене стазе”. Наш суграђанин
Александар Станојловић, као
члан тима који је осмислио и
реализовао пројекат „Зелене
стазе – трасама напуштених железничких пруга”, представио је
јавности идеју о коришћењу напуштених железничких пруга за
формирање стаза којима би се
кретали туристи и рекреативци,
пешаци, бициклисти, скијаши и
људи на коњима. Вреди истаћи
да су промотери ове акције познати уметник и еколог Рамбо
Амадеус и угледни писац Радован Бели Марковић.
Према речима Александра
Станојловића, концепт „Зелених стаза” је више деценија
присутан у Европи и свету и
подразумева коришћење напуштених железничких пруга
за формирање стаза за рекре-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ацију. Једноставно, идеја је да
се атрактивни делови старих
пруга реактивирају за туристичке и спортске потребе
шире заједнице.
Туристичке атракције
Неретко се широм Старог
континента на још увек сачуваним шинама организује и
занимљив тип саобраћаја –
туристичким возилима (rail a
bike или шиноцикл) која се
крећу пругама уз погон педалама. Станојловић истиче да
посебну атракцију нуде напу-

јају шансу да обезбеде приступачност многим природним
(и културним) локалитетима,
тешко доступним моторизованом саобраћају, а посебно у
томе што се ствара могућност
јачања локалне економије
кроз пружање сервисних, туристичких и осталих услуга
које до сада нису постојале –
рекао је Александар Станојловић за „Панчевац” и додао да
се једноставно отвара могућност покретања новог концепта саобраћајне инфраструкту-

штене железничке станице,
које се могу претворити у музеје, туристичке или угоститељске објекте, библиотеке,
фитнес или спа центре и сл.
– Циљ пројекта био је да се
евидентира и мапира мрежа
напуштених пруга у Србији,
како узаног, тако и нормалног
колосека, и да се утврде деонице на којима је могуће створити нову туристичко-рекреативну понуду. Специфичност
пројекта је у томе што локалне управе на овај начин доби-

ре, намењеног првенствено
бициклистима и пешацима.
Култура здравља
Зелене стазе представљају нови вид атракције за туристе и
рекреативце. То је систем стаза за немоторизовани саобраћај које повезују подручја да
би се остварила еколошка, рекреативна и културно-историјска корист. Реч је о просторима на отвореном, у градовима и ван њих, дуж неког
природног коридора (кеј, на-

сип поред реке или канала,
ивице гребена).
Значај формирања зелених
стаза је вишеструк, како из
економског аспекта (развој
пасивних крајева и туризма,
запошљавање локалног становништва), тако и у области
одрживог развоја и здравља
(промоција здравог живота и
заштита животне средине).
Уколико локалне заједнице
буду разумеле значај овог
пројекта, поменуте трасе ће
повезати градове и регије немоторизованим, алтернативним транспортом и омогућити љубитељима природе и активног одмора да истражују и
уживају у лепотама природе.
– То је одличан начин да се
упознају једна земља, одређени
крај, култура, локално становништво... Пејзажи су посебно импресивни у планинским пределима, где путник ужива у природним лепотама док прелази
преко мостова, вијадуката и кроз
тунеле – истакао је Стонојловић
и додао да за наш град посебно
може бити интересантна деоница од Долова до Мраморка, као и
правац Владимировац и Ковин,
јер напуштена пруга пролази
ободом Делиблатске пешчаре.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре сагледало је значај
овог пројекта и обезбедило
новац за истраживања и израду мапе деоница и локација
на територији Србије и региона као могућих места на којима се може организовати зелени саобраћај.

Под слоганом „Чуда су свуда”, Фестивал науке, који је
и ове године одржан уз подршку НИС-а, по девети пут
је окупио велики број ученика основних и средњих
школа – љубитеља науке. Та
најзначајнија регионална
научна манифестација одржана је од 3. до 6. децембра
на Београдском сајму. Циљ
фестивала је био да се кроз
едукативне радионице, предавања, изложбе и интерактивне презентације промовишу наука и научна открића, као и да се свет науке
приближи младим генерацијама.

ближи најмлађим истраживачима. Како кажу у НИС-у,
реч је о смотри која представља свет науке на посебан и
приступачан начин – кроз
игру, забаву и интеракцију с
публиком. Као једна од водећих енергетских компанија у
региону, НИС се у свим областима ослања на примену
нових технологија и иновација и зато је природно да
пружа подршку пројектима
и иницијативама који подстичу развој науке и доприносе налажењу нових научних открића.
„Земни или природни
гас” назив је едукативне и

Према речима менаџмента, НИС у складу с корпоративним компанијским слоганом „Будућност на делу”
подржава активности и иницијативе усмерене на развој
науке и афирмацију младих
и талентованих ученика, студената, научника и истраживача. На тај начин даје пун
допринос на пољу остваривања научних и технолошких
достигнућа на које се компанија ослања у свим областима свог пословања. Стога је
НИС трећу годину заредом
генерални спонзор фестивала, који је ове године окупио
близу 600 научника и научних демонстратора с циљем
да се промовише значај науке и научних достигнућа, као
и да се на јединствен и забаван начин свет науке при-

интерактивне поставке којом се компанија НИС представила на овогодишњем
Фестивалу науке. Поставка
је реализована у сарадњи с
Геолошком и Хидрометеоролошком школом, као и с
Рударско-геолошким факултетом, а посетиоци су
кроз тематске радионице
имали могућност да се детаљније информишу о овом
важном енергенту – његовом саставу, намени, значају, као и начину експлоатације и транспорта гаса до
корисника. У оквиру експерименталног програма поставке сви заинтересовани
су могли да се фотографишу с пламеном који настаје
паљењем пене од метана,
oсновног састојка природног гаса.

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА

Новогодишње честитке
Ротари-клуб „Михајло Пупин”
и ове године је oрганизовао
акцију „Честитке за срећније детињство”. Свечано отварање изложбе и додела награда најуспешнијим дечјим ликовним уметницима
приређени су у среду, 9. децембра, у фоајеу Културног
центра.
Реч је о ликовном наградном конкурсу за све
основце с територије Панчева који је почео 1. октобра. Деца су радове за конкурс предавала својим наставницима ликовне културе, а у питању су оригинална и самостална решења
ученика у ликовној техници коју су сами бирали. Тема је била слободна и препуштена дечјој креативности. Радови из ужег избора
употребљени су као мотиви
за новогодишње честитке и
друге промо-артикле.

Акција „Честитке за срећније детињство” једна је од
најстаријих акција Ротариклуба „Михајло Пупин” и до
сада је имала много успеха.
Хиљаде хуманитарних честитки су помогле да се уз
помоћ спонзора обезбеде
знатна средства за разне
пројекте за помоћ деци у
овом граду. Први корисници помоћи су били школа
„Мара Мандић” и дом за децу „Споменак”. У склопу ове
акције чланови клуба су
окречили део фасаде, очистили олуке, обновили расвету, санирали телефонске
инсталације и заменили све
дотрајале душеке на Дечјем
одељењу панчевачке болнице. Већи део новца утрошеног на ову акцију потиче од
новогодишњих честитки,
тако да су заправо деца из
Панчева финансирала овај
пројекат.

ЕКО-МАРАТОН

Од Панчева
до Фрушке горе
Следећег викенда, у суботу
12. децембра, биће одржан
Еколошко-антиглобалистички ултрамаратон од Рафинерије нафте Панчево до
Поповице, познатог излетишта на Фрушкој гори. Пред
искреним еколозима, анти-

глобалистима, спортистима, бициклистима и рекреативцима биће траса дугачка
140 километара. Старт је заказан за 8.30, наспрам главног улаза у Рафинерију
нафте Панчево, а окупљање
је 30 минута раније.
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ХРОНИКА

ЗДРАВА ИСХРАНА

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Пише: Драгана Јоцовић

Здравље у чаши
Грожђе – сочно, слатко
или киселкасто, представља једну од најлековитијих воћки на нашем јеловнику, док је вино пиће
за које се сматра да, ако
се узима у мањим количинама, чува здравље.
Сто грама свежег грожђа садржи око 70 калорија. Одличан је извор Це-витамина, затим витамина Бе3 и Бе6, као и минерала: калијума, калцијума, магнезијума, натријума, гвожђа и цинка. Због
великог садржаја калијума и воћних киселина
подстиче мокрење и помаже у елиминацији токсина из организма. На нашим просторима најчешће се гаје бело и црно
грожђе. Бело има нешто
мању калоријску вредност, док је црно богатије
минералима.
Суво грожђе, иако
много калоричније од
свежег, богато је калцијумом и гвожђем, који су
делотворни код малокрвности и остеопорозе.
Сматра се да грожђе помаже код: кашља, лоше
крвне слике, угрушака,
рака, артритиса, упале,

реуматоидног артритиса,
жутице, едема, екцема и
дерматитиса, а јача слезину, крвне судове, срце,
бубреге, плућа, уринарни
тракт, стомак и јетру. У
народној медицини се
користе семенке, лист,
опна и плод грожђа, од
којих се праве сок, чај,
уље или сирће. Семенке
грожђа служе за израду
веома цењеног и траженог уља које снижава ниво холестерола у крви.
Од винског сирћета се
спремају облоге за разне
болести, а сматра се да
поспешује циркулацију
крви и чини организам
отпорнијим на спољне
утицаје.
Грожђе се препоручује
свима, осим дијабетичарима, који ову воћку морају пажљиво да користе
због високог садржаја шећера. Грожђе се употребљава у исхрани као десерт, салата, ужина, зачин, додатак јелима…
Најбоље и најбогатије корисним састојцима је свеже грожђе, па вам препоручујемо да испробате
ову необичну али фантастичну салату.

РАЗЛИЧИТОСТИ ТРЕБА ДА НАС ПОВЕЗУЈУ
Велики број удружења
приредио пригодан
програм
Централни догађај
одржан у холу
Градске управе
Придружили се и
ученици основних
школа
Међународни дан особа са
инвалидитетом (3. децембар)
на различите начине је обележило неколико удружења
која окупљају таква лица, а
централни догађај на којем
су се окупила сва друштва тог
типа приређен је прошлог четвртка у холу Градске управе.
Организатори догађаја били
су Савет за родну равноправност Скупштине града Панчева и представници РТВ
Панчева, односно екипа емисије „И ми смо ту” Радио
Панчева.
Том приликом је приређена велика и изузетно добро
посећена изложба рукотвори-

Салата с грожђем
Потребно: 85 г зелене салате, 50 г белог грожђа, 150 г белог
меса, чаша јогурта, кашичица сенфа, пола кашичице суве нане,
пола кашичице сувог мајорана, со и бибер.
Припрема: месо исећи што ситније и скувати у сланој води, па
процедити. За прелив помешати јогурт, сенф и зачине. Грожђе
исећи на половине. Измешати зелену салату, грожђе и месо, а
непосредно пре служења помешати с преливом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ЗАВРШЕНА КАМПАЊА „16 ДАНА АКТИВИЗМА”

Одсечно НЕ
породичном насиљу
Прихватилиште за жене и
децу жртве породичног насиља у Панчеву и ове године
је спровело неколико акција
у оквиру глобалне кампање
„16 дана активизма против
насиља над женама”. Као
што је познато, ту кампању
подржава 1.700 организација у преко 100 држава, а она
траје од 25. новембра –
Светског дана борбе против
насиља над женама, до 10.
децембра – Међународног
дана људских права.
Првог дана кампање, 25.
новембра, у просторијама
Центра за социјални рад
одржан је редован састанак
представника тог центра,
Полицијске управе, Јавног
тужилаштва и Сигурне куће.
Након тога су стручне раднице и волонтерке Сигурне
куће на штанду у Градском
парку нашим суграђанкама
и суграђанима делиле флајере са информацијама о заштити од насиља у породици и о раду Прихватилишта.
Било је много оних који су
били заинтересовани за то
да о овим темама поразговарају опширније с представницама Сигурне куће.
Истога дана су две стручне раднице Прихватилишта
одржале интерактивно пре-

Страну припремила
Драгана

Кожан

Петак, 11. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

давање – разговор на тему
насиља у породици и заштите са ученицима четвртог
разреда Медицинске школе.
О томе колико интересовање су ђаци показали за ову
проблематику, сведочи чињеница да је, уместо планираног једног школског часа,
разговор трајао два, а начелно је договорено да ће ових
сусрета убудуће бити још.
У вечерњим часовима,
поводом Међународног дана борбе против насиља над
женама, у Градској управи
је одржана трибина у организацији Српске напредне
странке, а један од говорника била је Ивана Меновски,
стручна радница Сигурне
куће, која је представила
рад Прихватилишта.
У оквиру кампање „16 дана активизма” Сигурна кућа
је 1. и 2. децембра учествовала на Сајму размене у Београду, где је с холандском
фондацијом „Kinder perspectife” потписан уговор о
сарадњи на економском
оснаживању младих жена
жртава породичног насиља
кроз финансирање курсева
и куповину опреме. Сигурна
кућа с фондацијом „Kinder
perspectife” сарађује већ две
године. Захваљујући томе
до сада је занатима овладало девет младих жена, које
су тако себи обезбедиле боље могућности за запошљавање и ојачале снаге за излазак из насиља.

на на којој су радове представили Друштво за помоћ
МНРО, Удружење оболелих
од мултипле склерозе „Јужни
Банат”, Међуопштинска организација глувих и наглувих,
Удружење дистрофичара Јужнобанатског округа, Међуопштинска организација Савеза слепих Србије, Учитељско панчевачко друштво и
Удружење корисника психијатријских услуга и
чланова њихових породица „Зрак наде” из
Ковина. Посетиоци су
имали прилику да погледају и ликовне радове ученика из дванаест
панчевачких
основних школа. Малишани су ове цртеже
радили с родитељима
у оквиру пројекта

Музичко-поетско
вече Савеза слепих
И чланови панчевачке Међуопштинске организације
Савеза слепих Србије обележили су Међународни дан
особа са инвалидитетом
пригодном манифестацијом приређеном у среду, 2.
децембра, у просторијама
удружења „Петефи Шандор”.
Бројни гости имали су
прилику да погледају изложбу ручних радова, а чланови организације и штићеници Дома слепих у Панчеву

вин, Ковачицу, Опово, Алибунар, Панчево и штићенике
Дома слепих у Панчеву. Тренутно окупљамо око 500
чланова, који су врло активни и учествују на бројним
такмичењима и манифестацијама у Војводини и Србији. Баш недавно су две чланице наше организације –
Оливера Шука и Ружица Антић – освојиле прво и друго
место на Смотри стваралаштва слепих и слабовидих
лица, одржаној у Новом Са-

„(Раз)личити, а заједно”, који
је реализовало Учитељско
панчевачко друштво, уз подршку београдске Фондације за
отворено друштво и Центра
за интерактивну педагогију.
Градоначелник Саша Павлов отворио је овај скуп указавши на неопходност да се у
партнерству и сарадњи са
Учитељским друштвом, медијима, школама и удружењима учини све што је могуће како би се особе са инвалидитетом што више укључиле у социјални и економски
живот града.
О значају обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом говорила је Милица Тодоровић.
– Ово је тренутак у години
када треба да застанемо како
бисмо скренули додатну па-

жњу на наша панчевачка
удружења особа са инвалидитетом, али и на њихова достигнућа, која су значајна не
само за њих саме већ и за
град Панчево, који они представљају када одлазе у друга
места на скупове, такмичења
и дружења. Обележавање
овог дана јесте и један од начина да у име локалне самоуправе пошаљемо јасну поруку да је наша намера да будемо отворени за све грађанке и
грађане, поруку да различитости треба да нас додатно повезују, те да тако као појединци
постајемо племенитији, а наш
град богатији за све наше људске вредности – истакла је Тодоровићева.
Ово је био и пригодан моменат да се на својеврстан начин прослави и петнаест година постојања емисије „И
ми смо ту” ауторке Добриле
Јовановић, која је први пут
емитована 2000. године, и то
дан уочи обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом. Та емисија Радио
Панчева једина је у читавој
Србији специјализована за
теме које се тичу особа с посебним потребама и маргинализованим групама друштва.
Најдирљивији сегмент читавог догађаја била је завршница програма, када су ученици ОШ „Братство–јединство” отпевали нумеру „У
свету постоји једно царство”
користећи знаковни језик и
када је плесну и певачку тачку извело двоје чланова Друштва за помоћ МНРО.

Рођендан Друштва
за помоћ МНРО
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама је, поред Међународног дана особа са
инвалидитетом, обележило
и свој велики јубилеј: 40 година постојања.
Пригодан програм приређен је у петак, 4. децембра, у Геронтолошком
центру, а прославу су посебно увеличали чланови
тог друштва који похађају
драмску секцију, тако што
су премијерно извели
представу „Ромео и Јулија”. Ова мини-верзија једног од Шекспирових најзначајнијих дела измамила је аплаузе присутних, а
глумци и њихова менторка
Ксенија
Милосављевић
нису крили задовољство
због реакција публике нити понос због успешног
наступа.

У том друштву, поред
драмске, постоје и кулинарска, кројачка, ликовна, вајарска, плесна, спортска и
креативна радионица, као и
радионице животних вештина и психолошке и едукативне радионице за родитеље. Уз то, за чланове се
организује и низ других активности с циљем очувања и
подстицања њихових способности и вештина, као и
њихове интеграције као
равноправних чланова шире друштвене заједнице.
Друштво за помоћ МНРО
основано је 1975. године при
ОШ „Мара Мандић”, а двадесет година касније се осамосталило као удружење
грађана које окупља особе са
интелектуалним потешкоћама, њихове породице, пријатеље, волонтере и стручњаке
из ове области.

Инвалиди рада
немају подршку
извели су и музичко-поетски рецитал, који је водио
глумац Мирослав Жужић уз
пратњу оркестра „Банатски
кицоши”.
Златибор Лазаров, председник панчевачког МОСС-а,
нагласио је да традиција
обележавања Светског дана
инвалида у овој организацији траје већ читаву деценију,
али и да то није једина манифестација на којој чланови тог савеза учествују.
– Наша организација обухвата пола јужног Баната,
односно пет општина: Ко-

ду. Оне су се такмичиле у
техници декупаж. Бројне награде освајају и други наши
чланови – навео је Лазаров.
Он је додао и да је захвалан представницима локалне самоуправе на томе што
препознају, цене и подржавају рад те организације и
изразио наду да ће у наредном периоду у Градској
управи бити основана канцеларија која би координирала рад свих удружења
особа са инвалидитетом, с
једне стране, и локале самоуправе, с друге стране.

Чланови Удружења инвалида рада и особа с инвалидитетом обележили су свој дан
нешто касније него остали –
у уторак, 8. децембра, у сали Савеза самосталних синдиката.
Председник удружења
Слободан Стефановић истакао је да се оно од свог
оснивања бори с финансијским проблемима и да не
добија никакву подршку локалне самоуправе и других
институција. Због тога су
чланови удружења још 1. јула тражили пријем код гра-

доначелника, али још увек
нису добили одговор. Градоначелник Саша Павлов био
је позван и на састанак приређен у уторак, али је послао
допис у коме се извинио због
свог изостанка и пожелео
удружењу успех у даљем раду.
На састанку је било речи о
проблемима с којима се сусрећу како инвалиди рада,
тако и особе са инвалидитетом уопште, а то су лоша
економска ситуација, незапосленост и изопштеност из
друштва.
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МИЛАН СТАНИШИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП-а „МЛАДОСТ”

УСПЕЛА ИНИЦИЈАТИВА НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

ПРИОРИТЕТ ЗАДОВОЉСТВО
СПОРТИСТА И РЕКРЕАТИВАЦА

Градоначелник
подржава пасарелу

Идуће године
конкурисање
за новац
У плану је повећање
капацитета Хале
спортова
– Запослени у Јавном комуналном предузећу „Младост”
ће и у следећој години настојати да на спортским објектима које одржавају обезбеђују
добре услове за бављење спортом члановима клубова који
на њима тренирају и грађанима који се рекреирају. То ће
нам бити приоритет у раду и
поред тога што су спортски
објекти у Панчеву прилично
стари, с обзиром на то да су
саграђени пре много година.
Проблеми су најизраженији
када је реч о базену и Хали
спортова, који имају пуно корисника иако су у употреби
још од седамдесетих година
прошлог века. Међутим, без
обзира на то, никада не смемо
заборавити да је Панчево расадник спортских талената,
да у нашем граду има клубова
и играча који се такмиче у
највишим лигама и да морамо да им изађемо у сусрет –
изјавио је Милан Станишић,
директор Јавног комуналног
предузећа „Младост”.
ПАНЧЕВАЦ: Чиме сте најзадовољнији у овој години?
M. СТАНИШИЋ: Пословање нашег ЈКП-а је у великој

Градоначелник Саша Павлов састао се 4. децембра с
нашом суграђанком Недом
Стојановић, која је недавно
иницирала потписивање петиције о градњи пешачке пасареле у близини тржног
центра „Авив” на Стрелишту.
Стојановићева је тим поводом послала „Панчевцу”
писмо у коме је обавестила
нашу редакцију о том састанку.
„Павлов је између осталог
рекао да је идеја о изградњи
пасареле добра и да очекује

да ће добити подршку. Најавио је да ће поводом ње контактирати с надлежнима у
Дирекцији за изградњу и
уређење града, и лично одредити одговорну особу која ће
припремити неопходну техничку документацију. Захваљујемо градоначелнику на
конструктивном разговору и
одговорном ставу према овој
изузетно значајној теми која
тишти мештане Стрелишта
и остајемо отворени за даљу
сарадњу”, пише у писму Стојановићеве нашој редакцији.

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ
ДАНА ИНВАЛИДА

Поклон за штићенике
дома „Невен”
После много година промењено је осветљење на базену, каже Станишић
мери олакшало то што је
градска власт издвојила доста
новца за одржавање спортских објекта. Захваљујући томе пластифицирано је дно великог базена, замењене су
комплетне електричне инсталације у подстаници на том
објекту, као и осветљење у Хали спортова и на базену, а постављен је и један вештачки
фудбалски терен.
Посебно нам је важно то што
смо ове године успели да заменимо комплетно осветљење на
базену и у Хали спортова. За-

хваљујући томе сада можемо
да штедимо електричну енергију и да водимо рачуна о енергетској ефикасности наших
објеката, а имамо и бољу расвету у њима.
• Шта ће бити ваши
приоритети у идућој години?
– ЈКП „Младост” ће у идућој години конкурисати пројектима за новац којим би се
финансирало
постављање
монтажне трибине у Хали
спортова и поправили фудбалски терен и трим-стаза на
терену Спортског центра

„Младост”. Уколико ти захтеви буду прихваћени, то ће
између осталог омогућити да
се капацитет Хале спортова
на Стрелишту повећа за 500
места.
У плану за идућу годину је
и да се, ако буде довољно новца, поново оспособе тениски
терени на отвореном базену.
Ако се узме у обзир да ће идуће године почети његово покривање, нема сумње да ће
услови за пливање, рекреирање и такмичења у том спортском објекту бити још бољи.

Месна заједница Котеж и
Зелена пијаца поклониле су
3. децембра воће Дневном
боравку „Невен”, који ради у
оквиру школе „Мара Мандић”. Том акцијом је обеле-

– Скупштина Месне заједнице Котеж понаша се у
складу с тим, па смо током
септембра приредили хуманитарни концерт за једну
нашу болесну суграђанку.

жен Међународни дан инвалида, а иницијатор је био
наш суграђанин и некадашњи штићеник „Невена”
Бранко Пејић. Он је најавио
да ће сличних акција бити и
убудуће, јер штићеници
„Невена” заслужују помоћ.
Бошко Опачић, председник
Скупштине Месне заједнице
Котеж, изјавио је поводом тога
да у нашем граду треба много
чешће да буду организоване
хуманитарне акције, јер је помоћ многима потребна.

То је учињено на молбу да
јој се помогне и могу рећи
да ћемо и убудуће бити
отворени за такве иницијативе – истакао је Опачић.
Он је додао да је током
ове посете „Невену” делегација Месне заједнице Котеж
позвала одговорне у тој
установи да присуствују новогодишњој приредби која
ће за Нову годину бити одржана у сали на Котежу или
да, ако то желе, они припреме приредбу.

ПРОТЕСТ ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Олакшати услове за држање домаћих животиња
У наредном периоду неопходно је променити градску одлуку о држању домаћих животиња тако да акценат убудуће буде на условима у којима оне
живе, а не на њиховом броју.
Уз то, потребно је наћи начине
да се кажњавају неодговорни
власници који пуштају кућне
љубимце на улицу, као и да се
побољшају услови за рад јединог прихватилишта за смештај
паса и мачака у Панчеву.
Ово су захтеви с протеста
Друштва за заштиту животиња и природе „Еколибријум”
одржаног у понедељак, 7. децембра, који су уручени члану
Градског већа задуженом за
стамбено-комуналне делатности Драгану Грујичићу.
У обраћању новинарима
председница „Еколибријума”
Зора Коларски нагласила је да
су изјаве које је ових дана да-

вала локалним медијима погрешно схваћене као њено
противљење активностима
градског Тима за решавање
проблема напуштених паса и

мачака. Она је додала да је то
неосновано, зато што је и сама
чланица тог тима.
– Све што је до сада урађено
за добробит животиња у Пан-

чеву, остварено је захваљујући
акцијама тог тима. Донети су
Програм контроле и смањења
броја напуштених паса и мачака, Одлука о постављању кућица за псе и мачке, Одлука о
накнадама штете за уједе итд.
Као једна од чланица Тима
увек сам активно учествовала
у његовом раду и давала сугестије за решавање проблема –
истакла је Зора Коларски.
Учесници протеста испред
зграде Градске управе затражили су и да се пооштре контрола и примена постојећег
закона, на основу којег животиње морају бити чиповане,
вакцинисане и под контролом власника. То је образложено тиме да грађане најчешће нападају и уједају пси
који су једно време имали
власнике, а онда су их се они
отарасили.

И ОВЕ ГОДИНЕ ГРАД ОРГАНИЗУЈЕ „НОВОГОДИШЊИ БАЗАР”

За подизање претпразничног расположења
Град Панчево, Дом омладине,
„Хигијена” и „Зеленило” организоваће и ове године „Новогодишњи базар”, манифестацију која ће трајати од 27. до
30. децембра.
Идеја организатора „Новогодишњег базара” јесте да се на
једном месту, на платоу испред
Градске управе, нашим суграђанима омогући куповина поклона
и свега другог што је потребно за
најлуђу ноћ, али и нешто више
од тога – уживање у забавним
програмима за целу породицу.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Уз то, замишљено је да се на
„Новогодишњем базару” окупи велики број различитих
учесника, као што су најбољи
посластичари, пекари, произвођачи рукотворина, уметници и остали заинтересовани
суграђани, чија се идеја и деловање уклапају у дух ове локалне акције која треба да допринесе подизању претпразничног расположења у нашем граду.
Град Панчево је за све учеснике „Новогодишњег базара”
обезбедио бесплатне штандове,
који ће бити распоређени унутар шатора са амбијенталним
светлом и бутан-грејалицама.
Предуслов за учешће на
„Новогодишњем базару” је

пријављивање, које ће трајати
до 15. децембра. Право учешћа имају правна и физичка
лица која сама производе и
израђују своје производе.
Кандидати уз комплетно попуњен формулар прилажу:
доказ о пребивалишту, односно седишту за правна лица
(решење о регистрацији у
Управи за трезор, Министарству или решење о регистрацији у АПР-у) или копију
личне карте за физичка лица
и најмање три фотографије
различитих производа које
планирају да изложе на овој
манифестацији.
Попуњене формуларе с прилозима треба послати на адресу:
Градска управа Панчева, Секре-

таријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I
2–4, Панчево, с назнаком „за
Новогодишњи базар”, или предати на писарници Градског
услужног центра. Број места је
ограничен, а предност ће имати
заинтересовани који испуне
критеријуме конкурса.
Детаљније информације могу се добити од Гордане Ћирић, стручне сараднице у области туризма у Секретаријату за
привреду, на телефон 065/86622-73, од координаторке Канцеларије за младе Марије Команов (телефон 064/866-2415), или од Невенке Кљајић из
Секретаријата за јавне службе
и социјална питања (телефон
065/866-25-46).

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Не чачкај мужу
телефон!
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је за
вас највећи ризик. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Ходници времена”
Фредерика Т. Олсена за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Највећи ризик је чачкање мужевљевог телефона.
Никад не знаш шта ћеш ишчачкати. А некад је и боље
да не знаш...” 064/4930...
„Сваки пут кад сам кувала
млеко, ризиковала сам да
покипи. Ризик велики, последице непријатне. Више
не ризикујем, прешла сам
на дуготрајно.” 064/3856...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање како побећи од
мрачне прошлости. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Писма онима којих
нема” Ајоне Греј.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:
„То засигурно могу они
који зараде Алцхајмерову.”
060/6672...
„Од мрачне прошлости
можемо побећи тако што
ћемо се одселити далеко од
таште.” 064/9694...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПРЕСУДА ЗА НЕСАВЕСНО ЛЕЧЕЊЕ

ЈЕДАНАЕСТ МЕСЕЦИ ЗА СМРТ
ПАЦИJЕНТКИЊЕ
Хирург Александар
Ивица осуђен на
кућни притвор уз
ношење наногице

РЕВОЛТ ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНЕ
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Панчевци протестовали
због Недића
У организацији Женске мировне групе Панчево, Грађанске акције Панчево и
зрењанинског Мировног
удружења „Паор”, група наших суграђана је 7. децембра протестовала испред
зграде београдског Вишег
суда поводом најављене рехабилитације Милана Недића.
Како су објаснили новинарима, на такав корак су се
одлучили да би показали
своје неслагање са све израженијим опредељењем садашње владајуће коалиције
у Србији да се аболирају,

рехабилитују и накнадно
приказују као позитивне
личности они који су током
Другог светског рата сарађивали с фашистима.
Пре протеста у Београду
активисти Грађанске акције, ЖМИГ-а и „Паора” су се
најпре окупили испред бившег логора „Свилара”, који
је током Другог светског рата био место страдања. Одатле су пешице пошли за Београд, где су најпре посетили логор на Старом сајмишту и одали пошту жртвама
фашизма, а потом су отишли до Вишег суда.

СКУПОВИ У ПАНЧЕВУ И ШИРОМ СРБИЈЕ

Адвокатура постала
опасна професија
Maња група панчевачких
адвоката је у понедељак, 7.
децембра, испред зграде
панчевачког суда одржала
протест у знак подршке колеги из Београда Владимиру Зрелецу, који је недавно
тешко рањен у оружаном
нападу. Њега су подржали и
други адвокати на протестима који су истог дана
одржани широм Србије.
На тим скуповима је истакнуто да је током неколико претходних година у
нашој држави нападнуто
више од двадесет адвоката,
а да још увек није откривен
ниједан нападач. Због тога
је затражено да Влада и
Министарство унутрашњих
послова формирају зајед-

њим сатима у канцеларију
београдског адвоката Ненада Вукасовића и сипала му
киселину у очи. У Београду
је ове године нападнут и
адвокат Марко Кастратовић. Он је повређен ножем
и опљачкан.
Нажалост, протеклих дана је нападнут и један адвокат у Панчеву. У понедељак,
30. новембра, на јавном
паркингу у центру града запаљен је аутомобил марке
BMW адвоката Стевана Јаковљевића.
Возило је потпуно уништено, а пламен је захватио
и два оближња аутомобила.
Озбиљније последице и могућност да буду оштећена и
остала возила на паркингу,

Породица преминуле
Маријане Јојкић
сматра да је та казна
срамна
Једанаест месеци кућног притвора уз ношење електричне
наногице и једногодишња забрана бављења лекарским позивом су казне изречене хирургу Александру Ивици 7.
децембра у Основном суду у
Панчеву.
На крају суђења које је трајало девет година (!) он је
проглашен кривим јер је оцењено да је због неодговарајућег лечења и погрешно прописане терапије допринео да
дође до погоршања клиничке
слике пацијенткиње Маријане Јојкић, која је у марту
2006. године примљена у панчевачку болницу у тешком
стању.
Иако је након тога пребачена у београдски Ургентни центар, где су лекари покушали да
је спасу, после четири дана је
преминула. Закључено је да је
изгубила живот јер је због погрешне дијагнозе коју су поставили лекари у Панчеву добила сепсу. Умрла је у двадесет шестој години живота, а
иза себе је оставила двоје деце.
Судија: има олакшавајућих
околности
– За кривично дело за које се
теретите предвиђена је казна
до осам година, али вам је као
олакшавајућа околност узето
то да до сада нисте били осуђивани. Међутим, ја се надам
да ће и ова казна, која је први
пут изречена неком лекару у
Панчеву, утицати и на ваше
колеге да убудуће пре него
што почну да лече неког, добро размисле – рекао је судија након изрицања пресуде.
Представница Основног
јавног тужилаштва је изјавила
да је у два стручна вештачења
која су спровели београдски и
нишки лекари непобитно
утврђено да је Ивица несавесно поступао и да је тиме изазвао смрт оштећене. Она је

додала да у прилог таквој
констатацији говори то што су
и лекари у београдском Ургентном центру који су оперисали Маријану утврдили да
постоји директна веза између
Ивичиних поступака и смрти
оштећене.
Да лекари добро размисле
Адвокат Марко Кастратовић,
који је заступао породицу преминуле, између осталог је затражио да доктор Александар

каза који говоре у прилог томе да је у лечењу Маријане
Јојкић учествовало више панчевачких лекара, а не само
доктор Ивица. Он је додао да
је после смрти Маријане Јојкић њен случај у панчевачкој
болници испитивала лекарска
комисија коју је формирало
Министарство здравља, а да
су њени чланови установили
да Ивица није направио ниједну грешку. Мартиновић је

иако је имао пет дана да на
одговарајући начин реагује.
– Та казна је за нас срамно
мала, али нажалост немамо
могућност да се жалимо. То
може само Основно јавно тужилаштво, а да ли ће оно заиста то и учинити, ми још не
знамо. Нама је најтеже пало
што је овај судски поступак
трајао скоро девет година и
што није било довољно ни то
што је обављено пет судско-

Маријаниним родитељима остале су само њене фотографије и сећања
Ивица буде што строже кажњен. Према његовим речима, неопходно је да неком од
лекара који су погрешно лечили пацијенте буде изречена
вишегодишња казна, јер ће то
превентивно деловати на све
припаднике те професије и
натерати их да убудуће добро
пазе, размишљају и воде рачуна шта раде када буду решавали туђе здравствене проблеме.
С друге стране, његов колега
Недељко Мартиновић, који је
бранио доктора Ивицу, изнео
је другачије мишљење. Он је
истакао да постоји низ доказа
за то да његов штићеник није
починио кривично дело против здравља људи за које се теретио и да не сноси одговорност за Маријанино лечење.
Мартиновић је у својој завршној речи изнео више до-

изјавио и да није постојала
могућност да Ивица одмах,
већ након првог прегледа,
утврди тачну Маријанину дијагнозу и да није крив што се
њено здравствено стање накнадно погоршало.
Зашто се није завршило
раније
Чланови породице покојне
Маријане Јојкић који су такође седели у судници били су
шокирани пресудом. Њен
отац је након изрицања казне
Ивици рекао да је она срамна.
Остали чланови породице
Јојкић изјавили су накнадно
новинарима како сматрају да
пресуда коју је изрекао судија
није примерена тежини кривичног дела. Додали су да је
посебно разочаравајуће то
што је Ивица грешио у лечењу

-медицинских вештачења у
којима су учествовали стручњаци из Новог Сада, Ниша и
Београда. Први судија коме је
био поверен процес, Мојсе Костић, одлагао је доношење
пресуде све док није отишао у
пензију, а онда је суђење поверено другом судији, који је за
три месеца донео коначну одлуку. Није нам јасно зашто се
све није завршило раније јер
постоје налази вештака у којима јасно пише да је доктор
Ивица погрешио и да је погрешно процењивао. Чак је погрешно одређеном терапијом својим колегама замаскирао њену
клиничку слику и отежао њихов рад. И то дословце пише у
налазима вештака – изјавила
је за „Панчевац” Круна Миловановић, мајка покојне Маријане Јојкић.

ИДЕЈА ЗА БИЗНИС

Будите приватни детектив

ничку комисију чији би
чланови били задужени за
расветљавање тих догађаја
и проналажење криваца.
Да је адвокатура постала
опасна професија, сведочи
неколико примера. Пре
осам година у центру Ваљева је из ватреног оружја рањен адвокат Душко Јовановић. Његов колега из Београда Александар Зарић рањен је 2011. године, испред
зграде у којој станује.
Годину дана касније два
нападача с фантомкама на
главама ушла су у вечер-

који је био пун, избегнуте су
захваљујући брзој интервенцији панчевачких ватрогасаца.
Полиција је одмах током
увиђаја посумњала да је пожар подметнут, па је поднела кривичну пријаву против Н. Н. извршиоца. У среду, 2. децембра, Полицијска управа Панчево је саопштила да је идентификован
34-годишњи мушкарац за
кога се сумња да је запалио
аутомобил и да је због тога
против њега поднета кривична пријава.

Свако лице које је пунолетно,
држављанин је Србије, има
високо образовање и прође
безбедносну, психофизичку и
здравствену полицијску проверу од пре две године има
могућност да буде приватни
детектив.
За обављање тог посла је пожељно да су заинтересовани
претходно били запослени у полицији, БИА, Војсци Србије или
правосуђу, али то није обавезно.
Они који желе да буду детективи, претходно морају добити лиценцу за обављање тог
посла у полицији. Начин
спровођења обуке за ту професију прописује министар
унутрашњих послова, а све
трошкове плаћа лице које жели да полаже детективски испит. Важно је истаћи да детективи не могу да раде самостално, већ искључиво у оквиру детективских агенција које
су прошле провере полиције.
Законом је прописано да
детективи у Србији смеју да
трагају за несталима или за
лицима која се крију од кривичног гоњења, да проналазе

украдене предмете, чувају
друге, воде рачуна о заштити
интелектуалне својине и да
обављају друге послове. С друге стране, строго је забрањено
да пристану на послове које
им понуде друга лица уколико
они нису по закону.
Засад се власницима детективских агенција у Србији
најчешће обраћају породице
несталих особа, мужеви или
жене што сумњају у неверство
брачног друга, родитељи који
желе да провере да ли им дете
узима неке дроге, као и власници приватних фирми који
желе да буду сигурни у то да
их радници не поткрадају, не

сарађују с конкуренцијом, не
одају јој пословне тајне и како
би проверили да ли су приликом давања података о себи
рекли истину. Међу пословима којима се баве детективи у
Србији су и постављање аларма и видео-надзора, трагање
за прислушним уређајима,
обезбеђење лица и објеката...
Законом о обављању детективске делатности предвиђено
је и да детективи пре него што
почну да раде тај посао, добијају легитимације, које морају
да покажу само на захтев полиције. У случају да прекину
да се баве тим послом, имају
рок од пет дана да их врате.

Важно је рећи и да им закон
дозвољава да, уколико то желе, стално носе са собом
оружје. Могу га употребити,
али само у случају самоодбране, уколико су претходно нападнути такође ватреним
оружјем. Ако притом повреде
лице у које су пуцали, дужни
су да му одмах пруже прву помоћ, а да након тога обавесте
службу Хитне помоћи и полицију. Након тога морају доставити детаљан извештај о пуцњави свом послодавцу.
Законом је прописано и да
полиција има право да проверава како детективи који раде
у некој агенцији користе
оружје, али и да контролише
рад те агенције.
Према информацијама које
смо добили у панчевачкој полицији, у нашем граду засад
није регистрована ниједна детективска агенција.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА ЗАТВОРИЛА СЕЗОНУ

И ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ БИЛО НАЈВИШЕ
АСФАЛТИРАЊА
Старчево и Брестовац
добили чврсту
подлогу у три улице
Иваново рекордно
У последњих месец дана директорка ЈП Дирекције за изградњу и уређење Панчева
Маја Витман са својим сарадницима је, поред осталог, обилазила места радова у селима
чији је носилац фирма којом
руководи. Углавном је у питању било појачано одржавање
(или асфалтирање) улица.
Путна инфраструктура
Почетком новембра асфалтирана је Војвођанска улица у
Иванову, коју су представници Дирекције недавно обишли.
– Посао је завршен за осам
дана, а вредност инвестиције
износи близу два милиона.
Када је реч о Иванову, у току
је поступак јавне набавке за
појачано одржавање Улице
Иве Лоле Рибара у дужини од
150 метара, за шта је обезбеђено око милион динара.
Ових дана се очекује отварање понуда и избор најповољнијег извођача радова – најавила је Маја Витман.
Њен домаћин Јошка Дудуј,
председник месне скупштине,
додао је да су ове године урађене и улице 7. јула, Гробљанска, 29. новембра и Петефија
Шандора. Навео је и то да су
његови суграђани чврсту подлогу чекали као „озебли сунце” и наговестио да ће и убудуће бити капиталних улагања.
– За наредну годину су
спремни пројекти за изградњу
капеле и паркинга у њеној

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Роман
„Српско срце Јоханово” биће промовисан у понедељак, 14. децембра, у библиотеци Дома културе. Та
установа је недавно купила
компјутер, штампач, канцеларијски намештај, као и
материјал за адаптацију
балкона и просторија кинофото клуба.
Банатско Ново Село: У организацији Удружења грађана „Наше Ново Село”,
грађани су у суботу, 5. децембра, чистили центар и

Најзад ће одахнути становници Вршачке улице
близини, а уколико буде новца, искористићемо га, поново,
за развој путне инфраструктуре – истакао је Дудуј.
Маја Витман је посетила и
Брестовац. Тамо су асфалтиране три улице: Сутјеска, Соње
Маринковић и Змај Јовина, а
вредност посла је износила
преко осам милиона динара.
Њу је на лицу места дочекао Драган Миричић, члан
локалне месне скупштине, како би разговарали о будућим
плановима за капитална улагања.
Било и додатних радова
Последње у том низу било је
Старчево, где су недавно
многи грађани испред сво-

јих домова добили нову путну подлогу. У Ритској је пре
отприлике месец дана преостала половина под калдрмом, дужине петсто метара,
ширине три метра, пресвучена црном смешом на бази
битумена у износу од нешто
преко милион и осамсто хиљада динара. Исто је урађено, али по цени нижој од поменуте за око сто тридесет
хиљада, и у Улици Николе
Тесле (175 метара), која је
притом и проширена на четири метра.
Директорка Дирекције нашла се у среду, 9. децембра, у
Вршачкој улици, где су радови били у пуном јеку.

– Реч је о последњој инвестицији у овој години. Овде
се изводи појачано одржавање у дужини од 130 метара с проширењем постојећег коловоза и израдом хабајућег слоја у ширини од
4,5 метара. У посао су ушли
и израда сливника и бетонских канала и равнање асфалта. Вредност инвестиције с додатним радовима је
два милиона и триста хиљада динара – навела је Витманова.
Она је напослетку изразила
задовољство постигнутим током ове грађевинске сезоне и
најавила сличне подухвате и у
наредној години.

ПРИЛИКОМ ОСВЕШТАВАЊА ОМОЉИЧКЕ АМБУЛАНТЕ

Тридесеторо људи потписало донорску картицу
Амбуланта у Омољици освештана је у петак, 4. децембра, а
након обављеног ритуала директорка поменуте здравствене
установе др Тања Алексић је
приликом обраћања многобројним званицама најпре истакла
да иза успешног колектива којим руководи стоји тимски рад.
Том приликом она је као
разлоге окупљања навела и позив људима добре воље да потпишу донорске картице, као и
званично отварање реконструисаних просторија у којима се
сваког четвртка обављају гинеколошки прегледи, а тамо ће
убудуће, вероватно уторком,
радити саветовалиште за рано
откривање рака дојке. Алексићева је захвалила локалном
комуналном предузећу на по-

Месне актуелности

моћи при уређењу поменутог
простора, као и пацијентима

који су волонтерски извели
молерско-фарбарске радове, а

није мимоишла ни руководство Дома здравља.
Директор те установе др Слободан Овука подржао је отварање саветовалишта и додао да је
ово била згодна прилика да свако ко жели, учини племенити
гест и одобри да његови органи,
након смрти, буду доступни за
трансплантацију.
– Бар док се не промени закон по угледу на европске државе у којима сличне документе потписују само они који не желе да буду донори.
Док се то не догоди, ово је један од начина за разбијање
предрасуда – рекао је Овука.
Може се рећи да је хуманитарна акција успела, јер је
тридесеторо људи потписало
донорску картицу.

МКУД „Боназ Шандор” учествоваће у суботу, 12. децембра, на презентацији
божићних обичаја у Скореновцу. Турнир у стоном
фудбалу биће одржан у недељу, 13. децембра, од 15
сати, у Дому културе.
Јабука: По одлуци Града
одобрено је 400.000 динара
за набавку дренажне цеви
за одвод површинских вода
из кишних канала у улицама Ослобођења и Гоце Делчева. Постављен је видеонадзор који ће покривати
цео Трг Бориса Кидрича.
Избор за први глас Јабуке
биће одржан у суботу, 12.
децембра, од 19.30, у Дому
културе, а на истом месту
ће у уторак, 15. децембра, у
12 сати, дечји писац Јасминка Петровић приредити књижевну радионицу.

садили дрвеће. Оркестар
Дома културе ће предстојећег викенда одржати концерт у словеначким Јесеницама. Изложба старих заната и разних рукотворина
биће приређена у недељу,
13. децембра, од 10 до 18
сати, у малој сали Дома
културе, у организацији
Удружења жена „Новосељанке/Boboacele”.

Качарево: Комунално предузеће је припремило машине за потребе зимске службе, а у плану је постављање путоказа у Омладинској
и Пролетерској улици. Предавање о превентиви рака
плућа биће приређено у четвртак, 10. децембра, од 19
сати, у свечаној сали Месне
заједнице, у организацији
Савета за здравство СНС-а.

Долово: Постављањем клупа завршена је прва фаза
изградње спортског центра.
Роман „Српско срце Јоханово” промовисан је у уторак, 8. децембра, у Дому
културе. У тој установи ће у
уторак, 15. децембра, од 18
сати, бити одржано још једно вече женских разговора
по текстовима Душка Радовића. Чувени Пеђолино наступиће сутрадан од 16.30 у
сали Месне заједнице.

Омољица: Концерт хора
„Звончићи” одржан је у среду, 9. децембра, у Дому културе, где ће у недељу, 13. децембра, КУД „Жисел” приредити шесту Смотру традиције и фолклора „Омољица кроз песму и игру”. У
среду, 16. децембра, наступиће Пеђолино, а наредног
дана у 18 сати биће отворена изложба слика Наде Денић и Милана Јакшића.

Глогоњ: Предавање на тему
болести простате приређено
је у четвртак, 3. децембра, у
Дому културе. На истом месту ће суботу, 12. децембра,
од 12 сати, бити одржана
приредба поводом завршеног курса румунског језика.
Иваново: Чланови Удружења банатских Бугара наступиће наредног викенда на
„Бугаријади” у Новом Саду.

Старчево: У току су радови
на асфалтирању Вршачке
улице. Миленку Петровићу
је пре недељу дана по други
пут у кратком периоду из
куће украден новац. Гласник хрватске националне
заједнице „Хрватска ријеч”
биће промовисан у недељу,
13. децембра, од 12.30, у Галерији „Боем”, где ће у уторак, 15. децембра, у 12 сати,
бити отворена новогодишња
продајна изложба слика.

СКУП КАМПЕРА У ИВАНОВУ

Уредити прилаз

БРЕСТОВЧАНКА ЛИДИЈА МИЛИВОЈЕВ ОБАРА РЕКОРДЕ

Прабака у педесет четвртој години
Мајка у седамнаестој, баба у тридесет петој, прабаба у педесет четвртој!
Ту ретку срећу доживела је (и поставила својеврсни рекорд) Брестовчанка Лидија Миливојев, када јој се
24. новембра родило праунуче.
Лидија је рођена 1961. године у
Смедереву, а с једва шеснаест и по
година упознала је будућег мужа Србислава, код ког је исте ноћи побегла. Убрзо се удала, а пола године касније на свет је дошла Виолета (потом и Данијела), која се, по узору на
мајку, са седамнаест година венчала
и преселила у Плочицу.
– Нисам се бунила, јер сам и сама
у њеним годинама исто поступила.
Сада има троје деце, а најстарију
Маријану родила је с деветнаест го-

дина. Међутим, недавно се историја
још једном поновила: и Маријана је
дошла у године када је, попут маме и
бабе, пожелела је да се уда, иако је и
њој је то био први дечко, баш као
што је случај био са мном и Виолетом. Саветовала сам је да не пренагљује, али испоставило се да крв није вода – удала се 6. септембра, а 24.
новембра је са својих 18 година родила Душана. Када сам сазнала,
емоције су прокуљале, посебно зато
што сви кажу да личи на мене – не
крије срећу прабака.
Лидија једино жали што јој је
мајка Слободанка прошле године
преминула и није доживела да буде
чукунбаба у седамдесет трећој години.

Двадесетак чланова Друштва кампера, наутичара и
љубитеља природе из Иванова и Омољице окупило се у
суботу, 5. децембра, у ивановачкој школи. Они су тиме и
формално завршили сезону,
мало се дружили и ковали
планове за наредну годину.
Реч је о људима који слободно време проводе у кампу уз саму обалу Дунава, надомак такозваног љубавног
острва, још од почетка деведесетих година. Пре седам
година регистровали су се
као удружење, а њихов
председник Богдан Сужуковић каже да своје активности сами финансирају
– Земљиште за камповање добијамо тако што под-

несемо захтев Шумском газдинству „Банат”, а заузврат
одржавамо окружење. Највећи проблеми су нам недостатак пијаће воде и санитарија
и, пре свега, лош пољски пут
од ивановачког насипа до самог кампа, дужине око километра, који пред сваку сезону
сопственим средствима доведемо у какво-такво стање.
Ипак, добили смо обећање
од надлежних да ће тај прилаз бити урађен наредне године – навео је Сужуковић.

Страну припремио
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Филиповић

12

КУЛТУРА

Петак, 11. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈУБИЛЕЈ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

Културни телекс
Музика
Четвртак, 10. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома
омладине: концерт састава „Drama Organ Trio”.
Петак, 11. децембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
младих обоиста.
Петак, 11. децембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт група „Атеист реп” и „Џа или бу”.
Петак, 11. децембар, 22 сата, клуб „Хад” (Улица војводе
Петра Бојовића): хуманитарни концерт бендова „Transeen”
и „Stuttgart Online”.
Субота и недеља, 12. и 13. децембар, МШ „Јован Бандур”:
Шесто такмичење младих талената „Мита Топаловић” за
соло певаче.
Субота, 12. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бендова „Luod”, „Trigger” и „Dot the Eye”.
Уторак, 15. децембар, 18.30, МШ „Јован Бандур”: вече клавирских концерата студената ФМУ (класа проф. др Маје
Рајковић).
Среда, 16. децембар, 18 сати, МШ „Јован Бандур”: јавни
час најбољих ученика свих одсека.

Књижевност
Понедељак, 14. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: SHORT – Reading Actions, у сарадњи Дома омладине Панчево и књижевног фестивала „Кикинда шорт”.
Учествују: Милета Продановић, Димитрије Буквић и Душан Вејновић, а модератор је Вуле Журић.

Предавања
Уторак, 15. децембар, 19.30, Градска библиотека: филозоф, писац и публициста Владимир Меденица говориће о
теми „Вера и истина”.

Програм за децу
Четвртак, 10. децембар, 18 сати, галерија Градске библиотеке: отварање изложбе радова „Алиса у земљи цртежа”
младе уметнице Алисе Карић.
Субота, 12. децембар, 12 сати, дворана Културног центра:
„Позоришни матине суботом у подне” – представа „Вера у
краљевству заборава”.
Понедељак, 14. децембар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: премијера представе за децу „Снежана и седам
патуљака”.

ПРЕМИЈЕРНО ИЗВЕДЕН „ДОН КИХОТ”
Две деценије
самосталног рада
балетске школе
Још један концерт
10. децембра
Ученици Балетске школе „Димитрије Парлић” премијерно
су извели одломке из балета
„Дон Кихот” у уторак, 8. децембра, у препуној дворани
Културног центра Панчево.
Представа је одиграна у оквиру
централног целовечерњег концерта поводом обележавања 37
година постојања балетског
образовања у Панчеву, односно
20 година самосталног рада те
школе. Преношење и увежбавање кореографије урадиле су
професорке Ружица Јовановић
и Наташа Тодовић, а сценографију је начинио академски
сликар Емил Сфера.
Идеју да се ради баш овај
балет, дала је професорка Ружица Јовановић.
– То је једна весела представа, која није много захтевна за
ансамбл. Солисти носе тежину, а наша деца су показала да
то могу. Инспирисали су ме
ученици који воле да вежбају
у сали, али исто тако желе да
обуку костим и изађу на сцену. И то је њихова предност у
односу на ђаке неких других
школа. Кореографија је у овом
случају 90 одсто изведена у
оригиналу (поставка Народ-

Балет/Игра/Плес

ног позоришта, кореограф
Владимир Логунов – прим.
аут.), а неке елементе балета
које деца не могу да изнесу
прилагодили смо њиховом узрасту. Како ми кажемо, да све
буде балетски чисто и ураде
оно што могу најбоље – објаснила је Ружица Јовановић.
Професорка Наташа Тодовић истакла је да је била исправна процена да деца могу
успешно да припреме и одиграју овај популарни балет.

– Много смо радили и радовали се. Било је напорно. Деца су вежбала од понедељка
до недеље, два месеца без
иједног дана паузе. У почетку
смо страховали да неће издржати тај темпо, поготово малишани из основне школе.
Међутим, сви су уредно долазили од десет па до два по
подне и вежбали у шпиц-патикама, што је јако напорно. Успех је очигледан. Рад и
дисциплина у сали дали су

РУСКИ БИЈЕНАЛЕ ПОЕЗИЈЕ

Четвртак, 10. децембар, 18 сати, дворана Културног центра: концерт ученика Балетске школе „Димитрије Парлић”.
Недеља, 13. децембар, 9 сати, дворана Културног центра:
„Новогодишњи куп – такмичење у модерном балету”.
Уторак, 15. децембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт плесног клуба „Електра”.

Тематски програм
Субота, 12. децембар, 15 до 18 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: петнаести Женски дан „Визуелизација става”.
Недеља, 13. децембар, 17 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: новогодишњи зумба мастер-клас.

Јасмина Топић у Москви
На недавно завршеном Деветом бијеналу поезије – Московском међународном песничком фестивалу, који је
одржан од 27. до 30. новембра, учествовали су и песници
из Србије: Панчевка Јасмина
Топић, Енес Халиловић и Сло-

бодан Ивановић. Фокус овогодишње манифестације била је
поезија Балкана, али и шире,
простора Медитерана, те су
тако на фестивалу били присутни и песници из Бугарске,
Шпаније, Италије, Мађарске,
Грчке и Турске, као и они са

ексјугословенског простора –
Андреј Хочевар из Словеније
и Тања Бакић из Црне Горе.

АКЦИЈА У КЊИЖАРАМА „ВУЛКАН”

Изложбе
Понедељак, 14. децембар, фоаје Културног центра: изложба радова ученика Гимназије „Урош Предић”.
Културни центар

„Деца су вежбала од понедељка до недеље два месеца без паузе”

резултат на сцени, а ова деца
су буквално сазрела за један
дан и спремна су и за много
теже задатке – изјавила је Наташа Тодовић и нагласила да
су за успешно извођење балета, уз децу, заслужни и сви педагози који су радили с њима.
Балетска представа „Дон
Кихот”, према роману Мигела
де Сервантеса, у свету се игра
више од два века, а у Народном позоришту у Београду од
1931. године.
У првом делу концерта полазници балетског забавишта
и припремног разреда и ученици основне и средње школе, узраста четири до осамнаест година, одиграли су десетак солистичких и групних нумера.
Ученици школе одржаће
још један концерт 10. децембра, од 18 сати, у дворани
Културног центра. Тада ће наступити ученици који играју
класични балет, савремену и
народну игру.
Како је подсетила Татјана
Крга, директорка Балетске
школе, та просветна установа
ће у априлу бити домаћин Републичког такмичења балетских школа Србије, а у мају
Фестивала балетских школа.
Тада ће први пут бити укључене и школе из бивших југословенских република Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Републике Српске.
М. Манић

чет пет суб нед пон

ИГРА У ТАМИ

уто сре

18.00
20.00 21.15 20.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Авантуре Шерлока Холмса”
Артура Конана Дојла
Познат по пажљивом посматрању и логичком закључивању, Шерлок Холмс
је способан да разреши мистерију а да не напусти
своје одаје. Случајеви који
су за полицију претешки за
Холмса представљају прилику за забавно ментално
разгибавање. Што је мистерија већа – детектив је се
радије прихвата. Уз увек
присутног хроничара његових истраживања и незаменљивог помоћника –
доктора Вотсона, Шерлок
се упушта у дванаест напетих авантура, обојених његовим духовитим, бритким
опаскама и надасве харизматичном личношћу.

Дан растућих попуста
У суботу, 12. децембра, у свим
књижарама „Вулкан”, те и у
оној у панчевачком „Авив
парку”, биће одржан четврти
„Вулканов дан растућих попуста”. На акцији ће бити 200
наслова, а попусти ће бити подељени по сатници. Тако ће
од 10 до 13 сати попуст бити

20 одсто, од 13 до 16 сати 30
процената, од 16 до 18 сати –
40, а од 19 до 22 сата – чак 50
одсто. Број књига обухваћених акцијом ће се смањивати
по наведеној сатници, тако да
ће на почетку попуст важити
за 200 наслова, а у последњим
сатима за 50 књига.

ПРЕЗЕНТOВАН НОВИ ПОРТАЛ
У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ ОВОГ ВИКЕНДА

Одабир најлепших
гласова

Закорачите у викторијански Лондон и упустите
се у решавање мистерија с
легендарним станаром Бејкерове улице број 221Б.

Два читаоца који до среде, 16. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта је за вас највећа мистерија?”, наградићемо по једним примерком књиге „Авантуре Шерлока Холмса” Артура Конана Дојла. Имена добитника ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Топићева, Халиловић и
Ивановић учествовали су у
читањима, дискусијама и ин-

теркултурној размени с песницима из других земаља
учесница. Организована су
два велика читања – у Музеју
сребрног века (руске књижевности) и у Музеју А. Н. Толстоја. Такође, по једну песму
су прочитали и на отварању
Бијенала у Централном дому
художника, а посебан програм организован је у српском
ресторану „Никола Тесла”, такође у Москви.
Поезију Јасмине Топић,
Енеса Халиловића и Слободана Ивановића са српског на
руски превела је Ана Ростокина. Организатор догађаја је
удружење „Културна иницијатива” из Москве, а програм је
финансирао Одсек за културу
града Москве.

Шесто такмичење младих талената „Мита Топаловић” за
соло певаче биће одржано у
суботу и недељу, 12. и 13. децембра, у Музичкој школи
„Јован Бандур”. Првог дана
програм ће почети у 12, а наредног дана у 10 сати.
Овогодишње
такмичење
окупиће око сто девојака и
младића из Румуније, Македоније, БиХ и Србије. Представиће се певачи из двадесет
музичких школа из седамнаест градова, међу којима су:
Скопље, Темишвар, Брчко, Београд, Ваљево, Врање, Зрењанин, Вршац, Ниш... Стручна
комисија која ће оцењивати
млађе соло певаче састојаће се
од наставника средњих школа,
а председница ће бити Ивана
Јосић, професорка у Музичкој
школи „Јован Бандур”. Жири
за средњошколце биће овог
пута интернационалан – на-

шим еминентним педагозима
придружиће се колеге из Румуније и Македоније. Председница те комисије биће мр
Вишња Павловић Дракулић с
Факултета музичке уметности
из Београда.
Уручење диплома ученицима основних школа планирано
је за суботу у 19.30, а за средњошколце је то предвиђено за
недељу од 20.30, када ће бити
представљени лауреати.

Виртуелно Панчево
Портал за подршку уметницима и цивилном сектору који делује у области културе
„Виртуелно Панчево” (ВИП)
представљен је у четвртак, 3.
децембра, у Градској библиотеци Панчево.
Аутор и руководилац пројекта Горан Траиловић (Градска библиотека) изложио је
основну идеју пројекта и нагласио важност и обострану
корист повезивања институција културе и цивилног сектора. Дизајнер портала и
оснивач „ПанАрта” Владимир
Кајловиц говорио је о умрежавању и сарадњи стваралаца и
невладиних организација на
овом пројекту, а техничке детаље у вези с порталом образложио је веб-мастер Бранко
Јевђић.
„Замислили смо да овај
портал прикупља и нуди велики број информација о Панчеву, уз настојање да виртуелно
транспонује град у различитим сегментима, како бисмо у
идеалној тачки обухватили

све његове појавности у реалном животу, у пресеку историјске вертикале и садашњег
тренутка, с футуристичким
пројекцијама и могућим паралелним реалностима. Како
је ово једна ’бескрајна прича’,
у њој ће учествовати велики
број виртуелних приповедача
и њено стварање ће трајати годинама”, наводи се на порталу
www.virtuelnopancevo.rs.
Организатори су упутили
јавни позив за сарадњу свима
који су заинтересовани, а посебно су позвали петнаестак
најактивнијих организација
цивилног друштва које делују
у области културе у Панчеву.
За наредни период се планира
конкретна реализација договора с најагилнијим организацијама и ширење мреже „Виртуелног Панчева”.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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УМЕТНИЧКИ ФОНД У НЕАДЕКВАТНИМ ДЕПОИМА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРЕДЕЛИ „СЛИКАНИ” МЕМЛОМ
Многи радови у
претходне четири
године оштећени
од влаге
Нови простор –
привремено решење,
а не депо
У склопу обележавања 40 година од оснивања Галерије
савремене уметности, у понедељак, 7. децембра, отворена
је изложба радова из депоа савремене галерије. Захваљујући томе суграђани до 15. децембра могу погледати скулптуре Делије Првачки и Зорана
Петровића, те велика платна
Миленка Првачког, Томислава Сухецког, Велизара Крстића, Јонела Поповића, Наде
Оњин Жужић, Миливоја Ђорђевића, Владимира Томића и
других уметника. Реч је о радовима који су настали од
краја седамдесетих до почетка деведесетих. Тада је, каже
Ивана Маркез Филиповић,
уредница ликовног програма
ГСУ, ликовно стваралаштво
било у пуној снази.
– Ова изложба нас подсећа
на ауторе који су оставили печат у овом граду, али и прилика да се градској власти скрене пажња на богатство фонда
Галерије које се чува у лошим
условима – рекла је Ивана
Маркез Филиповић.
Какви су то „лоши услови”,
доста говори чињеница да је с
феноменалним сликама у Галерију савремене уметности
унесен и мирис мемле, будући да су оне, као и многе дру-

Дивна велика платна привремено у сувим просторијама
ге, биле „чуване” у крајње неадекватним условима. Да подсетимо, уметнички фонд Галерије се од 2011. године налазио у депоу пуном влаге и
без свежег ваздуха, у простору
између Галерије савремене
уметности и Музичке школе.
– Ти радови су оштећени од
влаге, која чак избија по њима. Она се може физички
уклонити, али је процес незаустављив без стручне помоћи.
За конзервацију је потребно
издвојити средства да би се
прво урадила процена штете,
а онда и санација – навела је
Ивана Маркез Филиповић.
Одређени број слика – њих
стотинак – недавно је пренесен у простор „Урбанизма”.
Али проблем тиме није у пот-

пуности решен. Наиме, депо у
„Урбанизму” има свега двадесетак квадрата, а то је простор
у којем нема адекватних полица, мерача температуре и
влажности. Уз то, потребно је
још места за слике већег формата, али и средстава како би
се простор прилагодио потребама за чување уметнина.
Због свега тога Ивана Маркез
Филиповић радије тај простор назива још једним привременим решењем него депоом.
Пре но што су 2011. године
пренесене у депо код Музичке
школе, уметнине су се налазиле изнад некадашњег галеријског простора у Штапској
згради. Иако се и тада говорило о неадекватним условима у

којима се слике налазе, нико
није очекивао да ће наставак
чувања бити још много гори.
– У депоу у Штапској згради
барем је било суво и релативно условно. Сви радови су били у исправном стању пре селидбе 2011. године. Сваки
следећи транспорт доноси додатне ризике од оштећења –
упозорава наша саговорница.
Када се свему томе дода и
чињеница да још није решен
проблем отварања нове галерије, будући да ће постојећи
простор ускоро бити враћен
некадашњим власницима, стиче се утисак да долази лоше
време за изложбене активности и ликовни живот Панчева.
Или још увек има времена и
наде да се нешто промени?

ПРЕМИЈЕРА НОВОГ ФИЛМА МИРОСЛАВА МОМЧИЛОВИЋА

Бајка о две скитнице и љубави
Веома брзо након београдске
премијере, од 5. до 7. децембра на репертоару Културног
центра био је филм „Смрдљива бајка” редитеља Мирослава
Момчиловића. Нимало привлачан наслов скрива једну топлу филмску причу, која скреће пажњу на судбине људи с
маргине друштва, оних који су
осуђени на пропаст, одбаченост и материјалну беду.
У средишту приче су два бескућника, мушкарац и жена.
Она живи у шахту, а он у напуштеној фабрици. У низу комичних, мелодрамских, љубавних
и симболичних ситуација ова
два антијунака долазе до срећног краја, који је невероватан

чак и за дело које у свом називу
носи одредницу „бајка”. Цео
филм је препун пародије, а прелази из озбиљног у пародијско
су нагли и неочекивани. Хуман,
друштвено одговоран, дирљив,
емотиван и духовит – само су
неки од атрибута којима бисмо
га могли описати. Једноставно
је идеалан за приказивање у периоду пре новогодишњих празника и хумано и луцидно поручује да сви људи на свету
имају право да буду срећни и
вољени.
Главни мушки лик симпатичног, доброћудног скитнице великог срца тумачи Жарко Лаушевић (што је уједно
био и његов велики повратак

на филмско платно). Цела
глумачка екипа је заиста одлична, а од епизодних улога
треба истаћи неприкосновено
самоувереног Петра Божовића, који је хипнотисао гледаоце сваком својом изјавом.
Главни женски лик тумачи
Јелена Ђокић. За потребе снимања она је прошла кроз потпуну физичку трансформацију. Пробе и припреме су трајале месец дана, а она је, како
би што реалистичније дочарала лик Еме, морала да запусти
свој физички изглед и остави
иза себе сваку сујету.
– Било је велико задовољство
играти нешто што је толико далеко од мене саме. Такве ства-

ри ме мотивишу. Што је нешто
теже и другачије од мене – то је
мени занимљивије и лепше.
Најтеже је било бити Јелена
Ђокић тог априла. Када сам се
ослободила сујете, било је много лепо живети и радити без тога. Моја идеја водиља у изградњи лика Еме била је мисао о
буђењу Човека у човеку и мислим да је овај филм пре свега
прича о људскости – рекла је
Јелена Ђокић.
Панчевачкој премијери је
присуствовала и екипа филма, а гледаоци су нарочито
били срећни што им се указала прилика да поздраве Жарка Лаушевића након толико
времена.
С. Ћ.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА „КРОЗ ПРСТОХВАТ ЦИМЕТА”

О краљици Наталији и табу темама
У препуној дворани „Аполо”
Дома омладине у четвртак, 3.
децембра, приређена је промоција романа наше суграђанке Александре Михајловић „Кроз прстохват цимета”.
Тај роман је објављен у октобру, уочи Сајма књига у Београду, у издању куће „Еврођунти”. Пре промоције певао
је хор „Вокал кидс”, док је само књижевно вече обухватило
интерпретативно читање делова књиге и кратак разговор
о њој, те осврт на историју и
личност краљице Наталије,
која је један од кључних ликова у другом роману наше суграђанке и професорке српског језика и књижевности у
Гимназији „Урош Предић”.
Модераторка вечери Гордана Влајић подсетила је на позитивну критику Љиљане Шоп
и њене речи да је то врхунски
вођен детективски роман. Потом је осветлила поједине ка-

Распевани увод у књижевно вече
рактеристике четири кључна Обреновић била веома интеактера овог дела – Велеса, Ве- ресантна личност.
сну, Итану и краљицу Натали– Будући да је била испред
ју. „Кроз прстохват цимета” је свог времена, њени савремекомпонован у ритмичној сме- ници је описују као горду жени њихових гласова и осветља- ну, која супругу, у моментима
ва садашњост и прошлост.
када су у свађи , ускраћује заО историјском аспекту ро- једничку брачну постељу и
мана говорио је историчар која се меша у политику – обАлександар Ђорђевић, који је јаснио је Александар Ђорђерекао да је краљица Наталија вић.

Сама ауторка је додала да су
јој разговори са Ђорђевићем о
краљици Наталији били веома
значајни у обликовању њеног
лика. Она је рукопис завршила
годину и по дана пре објављивања, а у међувремену су се појавиле још неке књиге које говоре о тој личности, што – сматра историчар – указује на потребу савременика, односно савременица да прате неки узор.
Роман „Кроз прстохват цимета”, између осталог, говори
и о елитној проституцији као
проблему савременог друштва. Како је рекла Александра Михајловић, писањем на
ту тему она је дала мали допринос борби против те појаве
и указала на потребу да се помогне девојкама које су у ланцу елитне проституције.
Одломке из романа читали
су Милена Предић, Јасмина
Вечански, Марко Војновић и
сама ауторка.

„На путу”
Џекa Керуакa
Дамарајући ритмовима
маргиналне Америке средином 20. века, џеза, секса,
лаких дрога и тајанствених
обећања којима дозива
отворени пут, култни роман Џека Керуака о слободи и жудњи дефинисао је
бит генерацију и постао надахнуће за све следеће нараштаје од тренутка када је
први пут објављен пре више од пола века. Заснован
на Керуаковим авантурама
с Нилом Касидијем, роман
говори о двојици пријатеља чија су четири путовања
преко читавог континента
потрага за смислом и аутентичним искуством. Мешавина меланхоличне наивности и безумног осећања напуштености, прожета
Керуаковом љубављу према Америци, саосећањем
према читавом човечанству и његовим осећајем за
језик као врсту џеза, „На
путу” је до сржи америчка

визија слободе и наде –
неодољива и пуна живота и
чуда.
„Као што роман ’Сунце
се поново рађа’ представља
сведочење изгубљене генерације двадесетих година
20. века, тако је сасвим сигурно да је ’На путу’ роман
који нам за поколења оставља бит генерација.” The
New York Times

Два најбржа читаоца који до среде, 16. децембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање: „На шта прво помислите када чујете
реч ’слобода’?”, наградићемо по једним примерком
књиге „На путу” Џекa Керуакa. Имена добитника ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Одсуство
Таличног Тома
Миљана Новаковић
СТРИП: Моја прва сећања
на радости читања сежу до
раног клиначког доба, нешто мало након што сам
сва слова савладала. Брат и
ја у кухињи за столом, доручкујемо пржене виршле и
свако листа свој стрип,
остављајући масне флеке
на маргинама. Био је то хедонизам и по. Дан-данас
уживам у тим стриповима и
тешко је издвојити неки,
али једна од легендарних
епизода „Таличног Тома”
свакако je она „На Мисисипију”. Два капетана пароброда, један преварант који
не преза ни од чега да би
добио монопол над пловидбом, и други, добричина,
који само жели да поштено
ради свој посао. Колико је
ту свевремене симболике,
нажалост тако уклопиве у
ову нашу бару пуну крокодила. Одсуство Таличног
Тома упадљиво се осећа.
КЊИГА: Економија је нешто што не разумем и имам
одбојност према читавој тој
шуми рогобатних и ћошкастих термина из којих избија невиђена досада. Опет,
стање буђелара није небитна ставка у нашим животима и мора се човек удубити
у ту материју. У једном моменту пролетос први пут ми
је пало на памет да ли је заправо нормално да једном
просечно информисаном
грађанину читав тај свет
финансија, банака, кредита
и сличних појмова буде
баш толико неразумљив.
Нешто касније на сајту „Пешчаника” освануо је одломак из недавно издате књиге „Овај свет може да буде
бољи” Јаниса Варуфакиса,

чије име ми у том моменту
ништа није значило, али ме
је књига одушевила и говори управо о поменутој теми. Да се питам, увела бих
је у лектиру, јер колико је
Варуфакис различит од
ових краватираних аутоматон-политиканата око нас,
толико ова књига одскаче
по племенитости идеје коју
заступа и занимљивом стилу од мноштва књиголиких
производа које су тренутно
у понуди.
РАДИЈСКИ АРТИЉЕРО:
Много волим радио, одувек. Али тамо, нажалост,
ничег више нема. То је постала пустара и у најмању
руку би требало да тренутно
емитује СОС сигнал. Уместо тога, нека машина врти
тридесетак песама на рандом, па онда ред реклама,
па тако укруг. Зато ме је
одушевио повратак емисија
Срђе Анђелића, легенде
старе „Деведесетдвојке”.
Наравно, нећете га наћи у
етру, али га зато има на нету, под кодним именом
„Мјехур На Мрежи”. Свака
емисија је прави енергетски
аудио-пакет културе. Нахраните своје звучнике.
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КОРИСТИТЕ КЛИМА-УРЕЂАЈ И ЗИМИ

КОЛОНА ПАРИЗ–ЛИОН

Продужава се радни
век
Помоћ у одмагљивању
стакала
Хладан ваздух који долази из
вентилационих отвора сигурно је последња ствар на свету
коју возачи желе током зимских дана, али повремено
укључивање клима-уређаја
могло би вас поштедети трошкова које бисте могли имати
кад вам клима-уређај буде
највише требао.
Циркулација уља је кључна
Најновија истраживања на
глобалном нивоу показују да
већина возача уопште не
укључује клима-уређај током
зиме. Већи део њих то ради да
би смањио потрошњу горива,
али таква стратегија може бити неекономична.
Стручњаци сматрају да су
клима-уређаји најефикаснији
када се редовно користе, а ако
их не укључујете неколико месеци, њихова функционалност
ће током лета, када су највише
потребни, бити смањена, односно може се десити да уопште
не функционишу. Неупотребљавање „климе” у дужем периоду такође може довести до
стварања бактерија у систему,
као и до могућности да се заптивни елементи у систему осуше, што на крају доводи до пуцања, цурења и корозије.

Међутим, укључивање климе по хладном времену возачи не треба да схвате само као
начин да одрже систем у прописном стању за летњи период. Ефикасна климатизација
не само што ће загрејати ваздух у кабини већ ће га и исушити, што помаже бржем одмагљивању стакала, нарочито
у условима повећане влажности спољашњег ваздуха. Такође, савременији аутомобили
поседују опцију брзог одлеђивања стакала, која функционише баш уз помоћ клима-уређаја.
Велики број возача који не
укључују климу током зиме
кажу да више воле да отворе

прозор. Али вожња са отвореним прозором може бити скупља него употреба клима-уређаја, пошто „клима” током зиме не повећава претерано потрошњу горива, а с друге стране отворени прозори стварају
већи отпор ваздуха, због чега
се потрошња повећава.
Спречите квар на испаривачу
И мада редовно коришћење
клима-уређаја може одржати
ефикасност система, то не
значи да може потпуно у свим
ситуацијама да спречи губитак гаса током времена, па ћете ипак морати да га допуњавате и сервисирате сваке две
године, а није наодмет једанпут годишње испитати исправност. Подсећамо, климауређај не треба да се користи
дуго када је спољашња температура нижа од три степена.
Редовно коришћење клима-уређаја у великој мери помаже да се продужи рок допуњавања гаса. Наиме, компресор клима-уређаја има дихтунг на погонској осовини који спречава течност да исцури из система. Тај заптивач
своју функцију обавља уз помоћ танког слоја уља. Када се
клима-уређај не користи током зиме, овај слој уља ће се

осушити и течност за хлађење
ће полако истећи из система.
Наравно, возач ће то схватити тек када дође лето и када клима-уређај не буде хладио како треба. Да бисте
спречили да вам се то догоди, препоручујемо да „климу” укључујете на неколико
минута бар једном у две недеље, а и да је користите увек
када треба да спречите замагљивање ветробрана или да
одледите стаклене површине. Напомињемо да у овим
случајевима вентилациони
систем подесите тако да убацује свеж ваздух споља, јер се
у супротном стакла неће одмаглити.
Важно је истаћи и да клима-уређај не треба укључити
одмах када се стартује мотор,
већ ваља сачекати да се мотор
бар мало загреје, уколико је
спољна температура веома
ниска. Ово се препоручује
због тога што је могуће да се
влага заледила на испаривачу
клима-уређаја, а евентуалним
укључивањем би се овај део
оштетио. Да бисте спречили
појаву леда на испаривачу,
клима-уређај искључујте петнаест минута пре завршетка
вожње, што је сасвим довољно
да се испаривач осуши.

Ваздушни јастуци су корисна ствар и од када се уграђују у аутомобиле, осећамо
се безбедније, тј. бар неки од
нас – на двадесет две особе
којима спасу живот, ваздушни јастуци једну усмрте.

Ауто-воз, односно модификовани аутобус који је произведен у Немачкој, најдуже је друмско возило на свету. Дугачак је скоро 31 метар, а може да превезе 256
путника одједном.

Никоме није јасна сврха појединих закона, али они
ипак постоје и поштују се.
Тако у Шангају није дозвољено да возите црвени аутомобил.

Најдужа колона аутомобила
настала усред саобраћајне
гужве формирана је 1984.
на ауто-путу између Париза
и Лиона, а била је дугачка
преко 160 километара.

Истраживање спроведено у
Великој Британији показало
је да су информатичари најгори возачи. У периоду од
три године, колико је прикупљање података трајало,
установљено је да је тај кадар имао највише саобраћајних незгода. Претпоставља се да је узрок већине
удеса употреба мобилних
телефона, таблета и осталих
ИТ уређаја.

Године 2010. утврђено је да
је на планети у употреби око
милијарду аутомобила. Ово је
невероватан скок у односу на
1986, када је тај број био упола мањи. Сматра се да је на
ову статистику утицао невероватан економски раст Индије и Кине, које су најмногољудније земље на свету.

Током своје возачке каријере просечан човек у саобраћају опсује око 32.000 пута.

У америчкој држави Џорџији забрањено је пљувати из
аутомобила и аутобуса, али
ако возите камион, ово „задовољство” вам није ускраћено.

- - - - - ГАРАЖА - - - - -

ВАРНИЦА ЗА ДОБРО САГОРЕВАЊЕ

Један од битних делова на
мотору на који се често заборави јесу свећице. Зависно од возила и спецификације произвођача, оне се
мењају на 60.000 до 100.000
километара. Као и све друго, и оне имају век трајања,
а уколико се не замене на
време, имаћете проблеме
попут повећане потрошње,
неправилног рада мотора,
тежег стартовања и лошег
убрзања.
Лоше гориво, као и на све
друге делове, утиче и на
свећице, тако да није наодмет проверити њихово стање на сваких пет до десет
хиљада километара. Уколико имате услове и алат, можете то учинити и сами. За
почетак, немојте демонтирати свећице док је мотор
врућ, јер се метал на топлоти шири, па нећете моћи да
одврнете свећицу или ћете
је оштетити. Најбоље је користити алат с гуменом кошуљицом, која спречава
оштећење керамичког дела.
Уколико на свећици уочите
мало чађи, гареж можете
очистити фином турпијом.

То је знак да је смеса ваздуха и горива у цилиндру пребогата и требало би је редуковати. У неким случајевима на централној електроди
се виде велике наслаге и таква свећица треба да се замени јер је истрошена.
Ако уочите моторно уље
на том делу, вероватно је у
мотору више уља него што
би требало. Уколико је потребно, очистите и навој жичаном четком и обавезно га
након тога обришите крпом.
Зазор код свећица је такође
један од узрока неправилног
рада и треба га подесити
према спецификацији произвођача. То ћете најлакше
урадити помоћу мерних листића. На крају, битно је да
сваку свећицу вратите на
место. Завијте их руком док
можете и дотегните их кључем за четвртину окрета, то
је сасвим довољно.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 11 децембар 2015.

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ пежо
607, први власник.
069/263-4297. (СМС)
АУТО-КОД кључеви,
кућишта, даљинаца,
„Кључ сервис”, Светог
Саве 14. 065/282-8828. (210365)
ПРОДАЈЕМ тојота корола 1.3, регистрована,
очувана, први власник.
069/507-08-88.
(210806)
ХЈУНДАИ атос 2000.
годиште, у возном стању, први власник, жуте
боје. 064/184-87-50.
(210873)

АСТРА 2001, бензин,

пежо 206, 2004, може
замена. 064/199-43-42.
(210009)
БМВ 318 Д, М пакет,
продајем. 064/224-4451. (210869)
ФОРД КА 2002, на продају. Тел. 063/872-4776,
013/378-160.
(210865)
ФИЈЕСТА 1.4, дизел
2005, 5 В, на име.
063/815-69-39,
066/632-00-88.
(210945)
ПУНТО 2003, 1.2, 3 В,
на име. 063/815-69-39,
066/632-00-88.
(210945)

ПУНТО 3, 1.2, 2008, 5
В, клима, одличан, повољно. 062/286-031.
(210933)
ПУНТО 2, 1.2, 2001, 3
В, клима, одличан, повољно. 064/135-23-42.
(210933)
ПРОДАЈЕМ голф 2, дизел, регистрован, може
делови, уградња, мотор
перфектан. 060/76750-62. (210937)
ОПЕЛ кадет 1.6 и, регистрован до новембра
2016, атестиран плин.
060/144-85-54.
(310948)
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ПАСАТ Б-2, 1984. годиште, дизел, регистрован, исправан, 350
евра. 064/882-41-35,
Горан. (210953)
ЛАГУНА 1.9 ДТИ,
2001, лимузина, климатроник, пуно опреме, повољно. 062/286031. (210976)
ПЕЖО 206, 1.4 ХДИ,
2004, 5 В; металик, дуго регистрован, клима,
одличан. 066/123-646.
(210976)
ПРОДАЈЕМ ауто мазда
323 Ф, 1991, бензин +
гас.
063/165-67-81,
064/301-04-48.
(211015)
АЛФА 156, бензин,
плин, 2000. годиште,
власник,
замена.
065/403-58-43.
(211021)
КОМБИ
путнички,
мерцедес 100 МБ дизел, фиксно 1.200 евра.
063/809-35-89.
(211089)
БМВ 316, регистрован,
1986. годиште, атестиран плин, 500 евра.
064/144-80-16.
(211103)
НА ПРОДАЈУ рено 4
ГТЛ. 064/121-68-87.
(211111)
ЏЕТА 1.6, регистрован,
стање супер 1988. годиште. 061/138-68-29.
(211122)
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, 2003. годиште, регистрован једну годину, клима, зимске +
летње гуме, зедер,
2.250 евра. 064/00525-20. (211126)
ФОЛКСВЕГАН џета,
1988, 1.6 дизел, тек регистрован,
хитно.
063/256-191. (121154)
ПАСАТ караван, 2000.
годиште, опрема, све,
1.9 ТДИ, одличан.
064/206-55-41.
(211167)
ФОРД К, клима, централна, подизачи, алу
фелне,
ербегови,
аларм,
повољно.
063/809-34-18.
(211168)

ВОЗИЛА

АПАРАТИ

БРИКЕТ буков калоричан, исплатив, 4.500
дин/кубик,
достава,
преостала количина.
064/482-65-53.
(210108)

КОКЕ носиље 150
дин./комад, Старчево.
631-989. (210352)
ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. Тел. 064/53962-04. (210776)

ПРАСИЋЕ и дебеле
свиње продајем. Пелистерска 24. 372-768,
064/172-44-10.
(210256)
СВИЊСКЕ
полутке,
прасићи меснати, велике свиње, кућна достава. 065/614-74-40,
633-250. (210347)

ПРОДАЈЕМ повољно
нов дечји креветац и душек за бебе, столица за
храњење, нов беби бицикл с ручкама за гурање, дубак полован, кишобран колица половна. Звати на 062/86493-53. (210769)

ТВ ПОЛОВНИ, из увоза, 37, 54, 72, 82. 348975,
066/348-975.
(210826)
ПРОДАЈЕМ рачунаре
пентијум 4. 065/58338-53. (210900)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел.
252-05-10,
063/703-76-07.
(210867)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, уску, whirlpool,
повољно. 064/540-9987. (211143)
ФРИЖИДЕР горење,
180 л, продајем, шест
година стар. 063/72280-21.

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-0825,
064/230-52-21.
(210912)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ Симпову
угаону гарнитуру, 150
евра.
063354665.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ квалитетан полован намештај
из увоза. 065/592-7875. (210501)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ дворедни
берач СИП 5001, 3.600
евра. 063/839-73-31.
(209937)
ТРАКТОР урсус 355, и
тракторска приколица
кикинда, 4 тоне, регистровани у Панчеву.
Тел.
065/417-45-44.
(211048)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу у центру Панчева. 064/85787-28. (210787)
ИЗДАЈЕМ гараже, Котеж 1. Тел. 069/409-8342. (210892)

ПРОДАЈЕМ абрихтер,
мало коришћен, ајнхелов, повољно. 064/12465-85 или 354-967.
(СМС)
ОГРЕВНО дрво на продају. 064/357-82-08.
(209002)
БАГРЕМОВА и церова
дрва
на
продају.
060/603-32-32.
(209002)

ПРОДАЈЕМ нов неупотребљен алфа плам
шпорет за парно грејање леви за 100 м2, 500
евра. 062/869-40-24.
(210759)

ОРМАН, кревети, душеци, сто, шпорет, телевизор, грејалице, судопера,
витрина.
065/353-07-57.
(2107789)
ДРВА за огрев преостала, повољно, половне
греде, моторна тестера
штил. 064/122-69-78.
(210791)
ПЕЋ на чврсто гориво
18 кв, радила четири
сезоне, 180 евра фиксно.
063/802-79-07.
(210797)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
као нове, достава, монтирање, гаранција, веома повољно. 060/08032-15. (210802)
ЈУНИЦА црвени холштајн, стеона девет месеци, цена 1.350 евра.
064/229-07-77.
(210817)
ПРОДАЈЕМ школски
радни сто, замрзивач,
регал, повољно. Тел.
061/139-86-56.
(210821)

РЕГАЛ 4 м, трпезарија,
стаклена витрина 1 м,
комода 2,20 м, електрични циркулар вомакс. 064/616-47-67.
(210822)
ПВЦ балконска врата,
пумпа и мотор за хидраулични
цепач.
064/119-04-31.
(210833)
ПРОДАЈЕМ струг за
обраду
дрвета.
063/865-80-73.
(210838)
ПРОДАЈЕМ пет кревета, комад 3.000 динара.
060/371-53-00.
(210842)
КОРИШЋЕНИ дрвени,
очувани, прозори са
шалонима, балконска
врата.
013/371-574,
062/121-01-48.
(210849)
ПРОДАЈЕМ шампоњеру, хаубу и кревет за
масажу. 060/043-5298. (210855)
НА ПРОДАЈУ шапурине и прасићи, могућност клања, звати поподне. 064/162-49-01.
(210854)
ПРЕОСТАЛО дрво бор,
продајем,
3.300/м3.
065/480-94-99.
(210863)
ПЕРЈАНА јакна шевињон, мушка црна, Л,
уникат. 064/354-69-76.
(2108729
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000
динара.
371-568,
063/773-45-97.
(210881)

УГАОНА гарнитура,
270 х 195, очуван, не
развлачи се, тамнозелена, донета из Италије.
065/536-27-02.
(210931)
КРЕКА весо, веш-машина и ауто-приколица.
013/631-291,
064/822-96-82.
(210914)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мојца, витрину, комоду,
сто + четири столице,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, замрзивач, дечја колица, телевизоре, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе,
сушење, тепихе, половне ауто-гуме, бицикле,
разно. 063/107-78-66.
(ф)
ЈАПАНСКЕ препелице
с кавезом, 12 комада,
пронеле пре три месеца. Тел. 065/536-27-02.
(210931)
ПРОДАЈЕМ меснате
прасиће, екстра квалитета могућност клања,
кућна
достава.
063/812-36-04,
062/691-205. (210925)
ПРОДАЈЕМ меснате
свиње од 120 кг, могуће клање. 063/812-3604,
062/691-205.
(210925)

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈА беле технике, кауча, ормана,
француски лежај, кухињски елементи. Тел.
064/544-99-16.
(211163)
МАШИНА за сушење
веша, уљни радијатор,
кварцне пећи, сони
плејстејшен. 063/80934-18. (211168)
НА ПРОДАЈУ прасићи,
мушко ждребе липицанер. Тел. 063/892-1208. (2121169)

ПРОДАЈЕМ засад леске, стар четири године, повшрине 2,6 хектара. 065/278-24-00.
(211014)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ
алпино
јарца, две године стар,
козе младе, старе, сјарене. 065/348-22-00.
(211053)
ПРОДАЈЕМ пољопривредно земљиште, 5,5
ланца, потез Лап,
40.000 евра. 061/17763-77. (211038)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ
елин 3,5 кв, исправну,
повољно. 063/734-8231. (211079)
НА ПРОДАЈУ дебеле
беле свиње и домаћи
ћурани. 065/600-05-30.
(21080)
АЛУМИНИЈУМСКА
столарија, ПВЦ столарија, АЛУ ограда и гелендери. 063/801-8476,
065/801-84-76.
(211083)

ЦИСТЕРНА за нафту
од 5.000 л и круњачпрекрупач.
Тел.
066/342-730. (210910)
ШПОРЕТ на дрва, вешмашина, тросед, мојца,
витрина с лежајем, сони линија, кућни биоскоп, монитор 17 инча,
гуме 14-ице – 6 мм,
миксер
за
тесто.
060/144-85-54.
(210948)

ПРОДАЈЕМ две вешмашине горење, исправне, прохромски
бојлер, проточни 8 л.
064/926-59-43.
(210960)
УГАОНА гарнитура,
фрижидер, веш-машина, мања, већа, судомашина, регал, комоде, ормани, салонски
округли сто са десет
столица, шиваћа, грејалице. Тел. 063/86182-66. (210991)
ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат од буковог дрвета, са очуваним душецима.
066/344-680.
(211002)
ПРОДАЈЕМ меснату
прасад,
могућност
клања, печења и доставе.
063/314-454.
(211011)

АЛТ дојч спаваћа соба
(350 евра), трокрилни
орман сецесија (150
евра), трпезарија – индијски орах (300 евра).
060/034-31-11.
(211045)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
услужно печење на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09.
(211062)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице, фрижидери, замрзивачи, ЛЕД, ЛЦД
ТВ
из
Немачке.
062/824-23-21.
(211063)
ПРОДАЈЕМ
дебеле
свиње, крмаче, прасиће, јагањце, могућност
клања, печења и доставе.
060/322-47-42.
(211073)
ПРОДАЈЕМ свињске
полутке и прасиће.
Тел.
061/565-80-31.
(211075)
ПРОДАЈЕМ коришћену гарнитуру, тросед и
две фотеље Симпо.
063/348-625. (211078)

ПРЕОСТАЛЕ количине
брикета, висококалоричан, еколошки огрев
од храста и букве.
061/296-91-67. (и)
БУКОВА дрва, багремове сеченице. „Топлина”, 063/364-310.
(211108)
ПРОДАЈЕМ кауч, две
фотеље, плакар и ТА
пећ.
064/565-11-36.
(211119)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(211123)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, свих величина. 065/344-49-30.
(211124)
РЕМОНТОВАНЕ ТА
пећи, 2–6 кв, достава,
монтирање, гаранција,
повољно. 064/366-5787, 335-930. (211124)

ПРОДАЈЕМ повољно
кухињске елементе, угаону гарнитуру, ормар,
шпорет, кухињски сто.
061/196-39-32. (211138)
ПРАСИЋИ меснати,
20, 30, 40, 50 кг, могућност клања, кућне доставе. 065/410-97-34.
(211140)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
062/436-523. (211141)
ПИЛИЋИ на продају,
живи и уређени, могућност кућне доставе.
065/410-97-34.
(211140)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, вешмашину, електрични
шпорет, ТА пећ. Мића,
013/346-790, 064/12973-60. (211149)

КУПУЈЕМ магнетофон
грундинг,
потребан
техничар за поправку
магнетофона. 348-346.
(210781)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
долазим. 060/080-3215. (210802)
КУПУЈЕМ очуван намештај, кухиње, огледала, комоде, лустере,
остало
покућство.
066/900-79-04.
(210802)
КУПУЈЕМ веш-машине, старе фрижидере,
замрзиваче, шпорете,
разно. 061/287-48-87.
(210840)

КУПУЈЕМ гвожђе, старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, славине,
каблове и остали метални отпад. 060/52193-40. (211022)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(211035)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(211091)
КУПУЈЕМ ТА пећи,
перје, старинско покућство, слике, сатове,
стари новац, порцелан,
фигуре и остало. 335930,
063/705-18-18.
(211124)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи
свих
величина.
063/182-08-95, 335974. (21124)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче,
долазим.
061/206-26-24.
(211133)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, алуминијум, месинг, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(211133)
КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум,
веш-машине, шпорете,
замрзиваче, гвожђе,
телевизоре. 061/32204-94. (211133)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, обојене метале, телевизоре и
остало. 064/484-13-76.
(211132)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЊИВА, 33 ара, у Скробари, на самом путу,
3.200 евра. 065/85271-99. (208736)
ПРОДАЈА куће, Омољица, стара реновирана, 160 м2, цена 45.000
евра. 064/313-92-50.
(205563)
ПРОДАЈЕМ испарецелисано грађевинско земљиште, Јабучки пут.
060/504-54-44. (208359)
ПРОДАЈЕМ кућу, Србијанска 55, издајем
локал Војвођанска 85.
064/651-16-22.
(209514)
КУЋА са 10 ари плаца,
Горњи град. 064/13332-02.
ПАНЧЕВО, кућа за становање на плацу 20 х
40 м. Тел. 064/813-0021. (210480)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу, 60
м2 с окућницом и баштом, укупне површине 1.800 м2 за 15.000
евра. Тел. 011/241-3108. (210541)

КУЋА 200 м2, нова на
продају, Синђелићева
19-ц. Тел. 063/111-0105. (210563)
ПРОДАЈЕМ кућу 100
м2, намештену, у добром стању, гаражу 50
м2, Јабука, Тамишка
43, или замена за стан
у Панчеву. 063/725-3870. (210770)

ДВОРИШНА кућа, шири центар с помоћним
објектима. 064/511-6096. (210792)
СПРАТНА кућа с локалом у приземљу, Тесла.
064/559-17-43.
(210793)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КАЧАРЕВО, спратница
ајнфор, нова, 200 м2,
Пролетерска 30, договор.
063/218-860.
(210787)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, могућ договор. Тел. 065/633-4080,
064/190-96-50.
(210803)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак,
дозвољена
градња,
13
ари.
064/921-01-57.
(210930)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две куће у Старчеву.
064/147-31-75.
(210947)
КРАЉЕВИЋА Марка,
самостална 80 м2, 4
ара, 25.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901.
(210952)

КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, плац 4 ара, грађевинска
дозвола.
065/258-87-77.
(210827)
БАЊА Врујци, продајем/мењам спрат куће,
Панчево,
околина.
064/438-12-35.
(210830)
ДЕО куће на почетку
Стрелишта, укњижено,
може
и
замена.
064/952-19-80.
(210832)

ПРОДАЈЕМ ланац земље у Лапу. Тел.
064/113-47-76.
(210879)
ПЛАЦ, Миса, 6 ари,
12.000 и 84 ара, 42.000.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(210916)
НОВА, квалитетно грађена кућа, Јабучки пут
35, канализација, асфалт, изолација, укњижена, замена. 345-534,
064/246-05-71. (и)
КУЋА, Топола, 82 м2, 7
ари, одлична, 27.000.
(300), „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(210913)
ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа
са 7 ари плаца, „Аеродром”, поред пруге.
060/737-37-67.
(210916)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банијској улици од 73 м2,
на плацу од 14 ари.
063/269-499. (210972)
КУЋА, центар, 100 м2,
3 ара, сређена, 49.000.
Може замена стан +
доплата. 061/685-8803. (210977)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 6 ари, Шарпланинска улица, нова
Миса. 069/160-82-28.
(210980)
ДЕО куће на продају,
Синђелићева 40, 36 м2,
посебан улаз, 14.000,
договор.
354-931.
(210998)
СТАРА Миса, кућа 100
м2, 5,3 ара, троипособна,
34.000.
(398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)
ГОРЊИ град, трособна
кућа, 88 м2, 2 ара,
30.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
ГОРЊИ град, кућа за
рушење, 5 ари, 50.000,
договор. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
БАВАНИШТЕ, трособна лепа кућа, 153 м2, 13
ари, 17.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ОГЛАСИ

ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат.
Плац 8 ари. Без посредника. 065/811-3192. (211014)
ПАНЧЕВО, строги центар, кућа на 3 ара, продајем/мењам. 063/76896-43. (211019)
ШИРИ центар, 80 + 35,
4 ара, 1/1, усељива,
колски улаз, 25.000.
(49), „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(211020)
ПОВОЉНО, 80 + 35 м2,
4 ара, 1/1, усељива,
25.000. 063/836-23-83.
(211020)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, до пута,
грађевински, 53.000.
063/836-23-83.
(211020)
СТРЕЛИШТЕ, грађевински плац, 8 ари, 15
х 55, 25.000. (336),
„Олимп”, 063/274-951.
(211028)
НОВА Миса, 100 м2,
две етаже, мањи плац,
35.000. (336), „Олимп”,
063/274-951. (211028)
ПРОДАЈЕМ прелепу
кућу у центру, 5 ари.
066/937-00-13.
(211031)
ПРОДАЈЕМ ланац земље
у
Црепаји.
060/351-03-56.
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно,
вреди
погледати.
063/756-06-04.
(211037)
ПРОДАЈЕМ или мењам за стан кућу у Баранди, 200 м2 + помоћни објекти на 16 ари
плаца. 061/177-63-77.
(211038)

СОДАРА, двоипособан,
61 м2, укњижен, ЦГ, високо приземље, 29.500
евра. 063/768-22-61.
(211039)
КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, може
замена. 063/307-674.
(211042)
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КУЋА, Змај Јовина, пешачка зона, 180 квадрата, 100.000 евра.
060/034-31-11.
(211045)
КУЋА, центар, 70 м2, 5
ари, 55.000, 140 м2, 3
ара, 55.000. (394) „Гоца”,
063/899-77-00.
(211040)
ЈАБУЧКИ пут, 6,5 ари,
40 м2, 14.000. (394)
„Гоца”, 063/899-77-00.
(211040)
КОТЕЖ 1, 60 м2, 6 ари,
35.000, Баваништански
пут, 50 м2, 10 ари,
35.000. (394) „Гоца”,
063/899-77-00.
(211040)
ДВА грађевинска плаца по 5 ари, стара Миса.
060/011-96-66.
(211050)
КУЋА на продају, 86
м2, у Цара Душана.
061/651-32-35.
(211056)
ТЕСЛА, нова кућа, 110
м2 + 20 м2, гаража.
063/783-39-97.
(211057)
ЗАСЕБНА мања кућа,
30 м2 + 30 м2, помоћни
објекат,
укњижено.
064/248-90-16.
(211061)
ЈУТРО и по земље код
глогоњског моста, кућа
– ново насеље, Руђера
Бошковића 113, новоградња,
Јабука.
064/565-32-74.
(211069)
ЈАБУЧКИ пут, продајем грађевински плац,
4 ара. 069/213-97-37.
(211067)
ГОРЊИ град, Книћанинова 33, кућа за инвеститоре, 180 м2,
45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (211092)
ТЕСЛА, кућа, 95 м2, 4,5
ари, 51.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(211092)

СТРЕЛИШТЕ, 200 м2, новија кућа, 75.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (211092)
КУЋА на продају код
школе „Свети Сава”, нова градња. 373-154,
063/824-63-51. (211095)
НА ПРОДАЈУ плац у
Самошу,
16
ари.
023/877-319. (211105)
ОМОЉИЦА, 48 + 52,
4,67, 16.500, Црепаја,
нова лукс, 88, 7,41,
30.000. (67), „Милка
М”,
063/744-28-66.
(211155)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу.
064/618-38-15.
(211146)

ЖАРКА
Зрењанина,
двособна, 80 м2, 4,95
ари, 60.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (311152)
КУЋА близу центра,
170 м2, петособна, 3,7
ари, 77.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(211153)
ОМОЉИЦА, продајем
ланац земље у Старом
Селу. 064/188-42-64.
(211159)
ЗЛАТИБОР, нова кућа
на 3 ара, 42.000 и плац
4 ара, 10.000. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(211127)

ПРОДАЈЕМ кућу 130
м2, 14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (21120)
ВИКЕНДИЦА на Девојачком бунару на продају, може замена и одложено плаћање. 061/62218-37. (211131)
КУЋА, Долово, на 16
ари, после 15 сати, цена договор. 061/13437-08. (211165)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан од 84
м2, на Котежу 2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(210650)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ леп једнособан стан на Стрелишту,
повољно.
061/325-34-43. (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан дворишни, шири центар,
све ново, хитно, 15.500
евро. 065/551-17-22.
(СМС)
СТАН, 58 м2, ПТК,
21.000, Миса, 40 м2,
16.000. 063/377-835.
(209480)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2, продајем/мењам
за кућу, стан. 063/77115-68. (210090)

ПРОДАЈЕМ стан у центру, Улица Жарка Фогараша, дуплекс, 40 м2
+ 20 м2, 26.000 евра.
Тел.
069/123-11-12.
(210166)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, ЕГ, сређен. Тел.
064/528-32-10.
(210222)
ПРОДАЈЕМ дуплекс,
37 м2 + 17 пословног
простора,
36.000.
064/186-50-87.
(210351)
ВЛАСНИК, центар, 83
м2, централно грејање,
први спрат, тераса.
063/760-43-55,
013/251-53-81.
(210483)

ОГЛАСИ

ХИТНО продајем стан,
7. јула, 1/1 укњижен,
сређен, 15.500 евра.
064/305-71-60.
(210542)

ПРОДАЈЕМ троипособан стан, 80 м2, Ваљевска 22, Котеж 2, 49.000
евра. 069/214-41-49.
(210494)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан
са даљинским грејањем, лифтом и прелепим погледом на Тамиш. 063/786-98-86.
(210530)
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ПРОДАЈЕМ станове,
Карађорђева 15, I
спрат, 101 м2, Илариона
Руварца 4, дуплекс, 81
м2, Тесла. 063/334-430.
СТАН у кући, 50 м2, с
намештајем или без,
хитно, повољно, договор.
013/367-946.
(210766)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
четворособан, Котеж 2,
92 м2, трећи спрат.
063/856-74-02.
(210768)
ДВОСОБАН стан, 64
м2, II спрат, ЦГ, Котеж
2, 40.000, без посредника. 063/857-77-21.
(210789)
СОДАРА, Савска 55 м2,
ЦГ, VII спрат, хитно.
064/121-23-66.
(210813)
СОДАРА, трособан, I
спрат, 74 м2, ЦГ, власник. Тел. 064/616-4767. (210822)
ДВОСОБАН, 52 м2,
центар, високо приземље, ТА, реновиран,
мењам за већи, доплаћујем. 064/354-69-94.
(210837)
ПРОДАЈЕМ апартмане
на Копаонику у сивој
фази или „кључ у руке”.
060/312-90-00.
(210855)
СТАН на Стрелишту,
двособан, повољно, без
посредника. 062/514159,
069/514-15-22,
013/251-41-52.
(210860)
НОВА Миса, 85 м2,
трособан, I, ЦГ, замена
за мањи. 064/199-4342. (210868)
КОТЕЖ 2, стан 59 м2 +
тераса, IV спрат, продајем или мењам за кућу.
061/642-45-67.
(210875)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, V, ТА, без посредника. Тел. 063/86758-19. (210882)

СТАН на Стрелишту,
43 м2, III спрат, ЦГ.
063/175-65-10.
(210886)

ТЕСЛА, двоипособан,
ЦГ, 68 + 8, одмах усељив. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74.
(210878)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
Котеж, ЦГ, одмах усељив, 26.000–30.000.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, VII, ЦГ, паркет, уредан, 25.000.
362-027, 064/206-5574. (210954)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Содара, квалитетно реновиран, 25.000, ПВЦ,
плакари. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)

ЧЕТВОРОСОБАН, ЦГ,
Котеж 2, 87 м2, два вецеа, одмах усељив, замена за мањи. 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН,
Тип
Станко,
реновиран,
мењам за Котеж 2, доплата. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)

ЦЕНТАР, Гимназија,
34 м2, III, ЦГ, тераса,
25.000. (300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(210913)

КОТЕЖ 2, двособан, I,
59, 30.000; Котеж 1, једнособан од 21.000; улично, шири центар, 35,
11.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (210885)
ТЕСЛА, двособан, 53, I,
26.500,
Стрелиште,
двоипособан,
55,
31.000. (338), „Јанковић”,
348-025.
(210644)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 32 м2,
III, ЦГ, 21.000; двособан, 29.000. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(210913)
ТЕСЛА, 52 м2, II, ТА,
30.000,
једнособан,
20.000. (300), „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(210913)

ВОЈЛОВИЦА, 51 м2, I,
TA, тераса, 18.000. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (210913)
ДОСИТЕЈА Обрадовића, 65 м2, V, 42.000.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(210916)

ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
75.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(210916)
ЦЕНТАР, двособан, ЕТ,
II, без улагања, 37.000.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(210916)
КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, 31.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (210916)
КОТЕЖ 2, први део, 50
м2, сређен. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(210916)
СОДАРА, једноипособан, I, ЦГ, усељив,
23.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(210916)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан,
нижа
спратност. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(210916)
ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, 35 + 5 м2, I
спрат, ТА, 17.500. Марина Држића 7/10.
066/952-42-19.
(210919)
ТЕСЛА, 32 м2, једнособан, 20.000; једноипособан, 25.000. (324),
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(210924)

ДВОСОБНИ, 52 м2, Тесла, намештен, ЕГ,
30.000;
Стрелиште,
26.000. „Медиа”, 315703,
064/223-99-20.
(210924)
ЦЕНТАР, 26 м2, једнособан, 14.500; двособан, 29.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (210924)
СОДАРА, 33 м2, једнособан, I, ТА, 21.000;
трособан, 35.000. „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(210924)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-0323. (210920)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, II, ЦГ, 30.000.
064/206-55-74, 362027. (210954)

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен, одмах усељив,
27.500 евра, хитно.
063/166-43-48.
(210935)
ПРОДАЈЕМ стан 75 м2,
с двориштем, 1/1, договор.
061/721-12-57.
(210939)
ПРОДАЈЕМ стан, 50
м2, на Котежу 1, железничке колоније. Тел.
063/815-44-48.
(210949)

ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, TA, тераса,
25.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(210952)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, I, леп распоред, 24.000. (49), „Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (210952)
СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 51 м2, V, TA,
25.000. (49), „Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (210952)
СОДАРА, квалитетан
двособан, 67 м2, X, ЦГ,
31.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(210952)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 39 м2, ЦГ, VI,
20.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(210952)
МИСА, „Тргопродукт”,
37 м2, II, ТА, 17.000.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (210952)
СТРЕЛИШТЕ, 71 м2,
трособан, ЦГ, сређен,
31.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(210952)
ЦЕНТАР, двоипособан,
63 м2, V, ЦГ, 43.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)
КОТЕЖ, екстра сређен
једноипособан, 49 м2,
VI, 30.000; двособан,
52 м2, I, 35.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ЦЕНТАР,
салонски
дворишни стан, 81 м2,
трособан,
сређен,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
КОТЕЖ 1, двособан, 54
м2, IV спрат, није последњи,
сређен.
064/218-15-72.
(211018)
ПРОДАЈЕМ двособан
комфоран стан, 64 м2,
Кикиндска, Котеж 2.
Тел.
062/137-37-57.
(211023)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, III, ЦГ, 17.000,
договор.
(336),
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (211028)
ТЕСЛА, двособан, 55
м2, II, ЦГ, 33.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (211028)

ПЕНЗИОНЕРИ! Купујем стан или кућу с вашим плодоужитком
(остајете у стану). Ваше месечне рачуне
плаћамо ми. 061/32440-85. (211022)
КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, 32.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(211028)
ТЕСЛА, једноипособан,
47 м2, III, ТА, 24.000,
договор.
(336),
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (211028)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, I, ЦГ,
26.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(211028)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 м2, III, ЦГ,
41.000, договор. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (211028)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 78 м2, VII, ЦГ,
36.000, договор. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (211028)
ШИРИ центар, двособан, 52 м2, ВП, ТА, усељив, 26.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (211028)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ врло леп
стан, Котеж 1, хитно и
повољно. 066/937-0013. (211031)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
14.500, Тесла 25 м2,
13.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(211040)
КОТЕЖ 1, једнособан,
IV, 41 м2, ЦГ, 22.000.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(211049)
ЦЕНТАР, двособан, II,
58 м2, лифт, ЦГ,
37.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(211049)

МИСА, 44 м2, двоипиособан, леп, 19.500.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211040)
ЦЕНТАР, 35 м2, једноипсобан, 50 м2, двоипособан, нови, 700 евра.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211040)
ЦЕНТАР, 45 м2, једноипособан, II, 31.000; 68
м 2,
двоипособан,
42.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(211040)
ЦЕНТАР, 90 м2, трособан, 41.000; 85 м2, трособан, 49.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(211040)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 24.500; 74 м2, трособан, 47.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(211040)
ЈЕДНОСОБАН стан, 44
м2, Зеленгора, приземље, етажно грејање,
без
посредника.
060/031-70-77.
(211085)
ЦЕНТАР, двоипособан,
салонски, 68 м2, II
спрат, ЦГ, ПВЦ, две терасе,
паркинг.
013/319-014. (211086)

ТЕСЛА, једнособан, II,
28 м2, ЦГ, 18.000.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(211049)
СОДАРА, трособан, 83
м2, III, ЦГ, 45.000.
(320), „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(211049)

КОТЕЖ 2, једнособан,
36 м2, V, лифт, ЦГ,
20.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (211049)
КОТЕЖ 2, једноипособан, I, 52 м2, ЦГ, 31.000.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30. (211049)
СОДАРА, леп двособан, 51 м2, V, TA,
25.000. (49) „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
КОТЕЖ 1, 26 м2, једнособан, 16.500; 60 м2,
двоипособан, 32.500.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211040)
КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 25.000, намештен. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211040)

КОТЕЖ 2, 45 м2, једнособан, XI, тераса,
20.000. 064/206-55-74,
362-027. (211100)
ТЕСЛА, трособан, 61
м2, 35.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(211092)

ЦЕНТАР, трособан, 65
м2, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (211092)
ТЕСЛА, двособан, 51
м2, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(211092)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 31.500. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(211092)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
IV, сређен, 36.000.
(071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09.
(211125)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, Марина
Држића, приземље, ТА,
укњижен, 16.500. Тел.
065/237-10-09.
(211151)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
у
центру
града.
064/540-99-87.
(211143)
КОТЕЖ,
ПР,
49,
26.500; Котеж, III, 37,
21.000. (67), „Милка
М”,
063/744-28-66.
(211155)
СТРЕЛИШТЕ, VII, 52,
23.500; Содара, ВП, 52,
ТА, 32.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(211155)
ДВОРИШНИ, до улице, сређен, 11.500; Самачки, I, 18, 14.000.
(67),
„Милка
М”,
063/744-28-66.
(211155)
СТРОГИ центар, двособан, I, ЦГ, 43.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(211127)
СОДАРА, једнособан,
VII, ЦГ, 17.000 и двособан, ВП, 28.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(211127)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, I,
17.500; С. Милетића,
40 м2, I, 25.500. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(211127)
САЛОНСКИ, 114 м2,
67.000; 86 м2, 42.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(211127)
ТЕСЛА, двособан и
двоипособан, договор;
Ослобођења, нов дуплекс. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148. (211127)
МАКСИМА
Горког,
нов, 40 м2 и 85 м2.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(211127)
БЛИЗУ центра улични
део куће и леп дворишни стан, договор.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(211127)
ПРОДАЈЕМ стан од 41
м2, на Котежу 1, код
окретнице.
Тел.
063/361-530. (211129)
ЦЕНТАР, једноипособан, 50 м2, II, ЦГ, двострано оријентисан.
063/871-77-13.
(211171)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до
20.000 евра, дајем ауто,
остало
кеш.
064/199-43-42.
(210099)
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КУПУЈЕМ једнособан
стан, исплата одмах.
063/768-55-76.
(210862)
КУПУЈЕМ стан до
20.000 евра, дајемо ауто,
остало
кеш.
064/199-43-42.
(210868)
КУПУЈЕМ на Тесли
једнособан, двособан.
0 6 2 / 2 0 7 - 0 0 4 .
(2310916)
КУПУЈЕМ једнособан,
двособан стан за сређивање. Исплата одмах. 064/206-55-74.
(211100)
КУПУЈЕМ мањи стан,
ниже спратности, Тесла, шири центар.
064/338-49-01.
(211109)
КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72.
(211018)
КУПУЈЕМ стан у центру. Хитно потребан.
062/504-504. (211040)

КУПУЈЕМ једнособан
или мањи двособан за
реновирање, исплата
одмах. 064/385-31-15.
(211039)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на дуже, Котеж 1, ЦГ, телефон. 062/116-24-27.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
трособан стан у центру
града иза нове Поште.
069/161-74-86. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
двособан
комфоран стан на Тесли, ЦГ, телефон.
064/175-63-14. (СМС)

ИЗДАЈЕМ
повољно,
двоипособан стан, 69
м2, Тесла. 063/344-339.
(СМС)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан, стамбена
зграда, Браће Јовановића 33-д. 063/163-1990. (209562)
ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2. Тел. 063/334703. (209983)
ИЗДАЈЕМ стан, 49 м2,
ЦГ, Тесла. 064/967-2891, 617-815. (210363)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, дуплекс, лукс, нова градња, 114 м2, ЦГ,
КТВ, интернет, гаража,
паркинг,
власник.
063/321-038. (210442)
ДВОСОБАН стан на Тесли, први спрат, централно грејање, хитно.
064/208-13-63.
(210570)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, Котеж 2. 063/721-65-13.
(210767)
КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру,
самцу,
70
евра.
065/353-07-57.
(210778)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен
стан.
066/209-400. (210796)
ИЗДАЈЕМ стан у центру Панчева, двоипособан, ЦГ, са гаражом,
повољно. 064/857-8728. (210787)
ИЗДАЈЕМ собе за самце и теренце. 064/30573-01. (210799)
НАМЕШТЕН једнособан, ЦГ, без технике у
кући Котеж 2. 063/329309. (210800)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, самицама, самцима, посебан улаз,
грејање. Тел. 065/59278-83. (210805)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој
Миси, 80 евра, депозит.
063/281-891.
(210818)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, центар
Стрелишта
50
м 2.
064/959-98-83.
(210814)

ИЗДАЈЕМ радницима
собе с купатилом, грејањем, посебан улаз.
064/264-02-39.
(210835)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
100 м2, са окућницом,
центар Старчева. 353500. (210841)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан комфоран
стан у центру Панчева.
Тел.
013/348-486.
(210843)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан, кућа у
центру, ЦГ. 065/34485-77. (210856)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру. Тел.
013/684-596, 063/82448-59. (210887)
ПОВОЉНО
издајем
две канцеларије, 2 х 25
м2, може и посебно,
строги центар, Ж. Зрењанина 11, погодно за
агенције, представништва
и
слично.
060/690-51-33,
013/352-506. (210889)
ИЗДАЈЕ се двособан
стан на Тесли, ЦГ. 370403. (210874)
ДВОИПОСОБАН ненамештен стан, Содара,
63 м2, 130 евра.
063/829-89-18.
(210864)

ДВОСОБАН стан Зеленгора, близу „беовоза”, ТА грејање, ADSL,
IPTV. 064/837-26-28.
(210087)
ДВОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15.
(210891)
НАМЕШТЕНА гарсоњера за издавање.
064/145-47-48,
061/175-00-15.
(210891)
ИЗДАЈЕ се намештен
стан, Котеж 2. 062/83510-03. (210961)
НАМЕШТЕН реновиран једнособан стан, 40
м2, у строгом центру.
063/812-42-83.
(210902)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, са централним
грејањем.
Тел.
064/165-15-53, 362076. (210921)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба с купатилом у
центру. 063/761-03-56.
(210955)
ИЗДАЈЕМ троипособан
стан, Котеж 2, делимично намештен. 345534, 064/246-05-71. (и)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан на Миси са
ЦГ. 069/720-835. (р)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан. Тел. 355-815,
062/887-17-55.
(210978)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СОБУ самцу издајем у
центру града, повољно.
Тел.
062/377-345.
(210979)
ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан
дворишни
празан стан. 064/22412-60. (210990)
ИЗДАЈЕМ стан, Содара, III, ЦГ, два лифта,
ненамештен. 063/354278. (210983)
СТРЕЛИШТЕ, намештен стан за издавање.
061/224-47-97.
(210996)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан са ЦГ
на Котежу 1. Тел.
064/811-14-19.
(211017)
КОТЕЖ 1, издајем празну гарсоњеру у згради, ЦГ. 064/610-52-38.
(211026)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, код хотела „Тамиш”, пословно-стамбено.
062/347-667.
(211029)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен
трособан
стан, Содара, ЦГ, телефон, три посебне собе,
погодан за студенте
или самце. 064/839-0902. (211007)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру близу Аутобуске станице, преко
пута Болнице, ТА грејање. 064/477-28-27.
(и)
ИЗДАЈЕМ ненамештену гарсоњеру, 80 евра
+ депозит. 064/211-8704. (211054)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 2, издајем једноипособан, полунамештен стан, ЦГ, мали
трошкови. 064/180-2467. (211068)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, за две особе,
центар, цена по виђењу.
063/734-82-31.
(211077)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
једнособан стан, ТА, на
Тесли. 064/137-92-61.
(211156)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, Краљевића Марка. Тел. 065/831-56-38.
(211081)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан. 060/03011-62. (211137)

ЦЕНТАР, двоипособан,
празан, салонски, 68
м2, ЦГ, паркинг, 130
евра, депозит. 064/23816-84. (211086)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан код Црне мачке, у
згради,
80
евра.
064/192-18-14.
(211109)

ГАРСОЊЕРА, центар,
24 м2, ЦГ. 063/389-972.
(211125)
ДВОСОБАН, ненамештен стан, Тесла, зграда, II спрат, 51 м2, ЦГ.
063/478-480. (211121)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, 100
евра. 064/665-86-21.
(211132)
НАМЕШТЕНИ станови, једнособан, 70 евра,
једноипособан,
80
евра, код хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(211139)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, центар
Стрелишта, III спрат.
064/124-48-15.
(211164)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
у Синђелићевој 35.
064/217-48-56. (СМС)
НОВИ трособни, грађевински плацеви у граду
и на Јабучком путу.
341-789, 064/126-1957. (210438)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (209963)
ИЗДАЈЕМ локал, 45 м2,
код Зелене пијаце, за
канцеларијско-занатске
делатности.
063/233-558. (210439)
МАГАЦИНСКИ+КАНЦЕЛАРИЈСКИ простор
за издавање, комплетно опремљен. 062/16253-21. (210528)
ИЗДАЈЕМ локал, може
и као стамбени дуплекс, 35 м2, Улица
Светог Саве, власник.
063/321-038. (210444)
ЛОКАЛ издајем, продајем, Карађорђева 43
(90 м2, 46 м2). 063/323584. (210420)
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ИЗДАЈЕМО локал на
Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(210775)
ИЗДАЈЕМ локал у центру код „Кордуна”.
064/850-70-69.
(210807)
ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
ужи центар, паркинг,
100 евра. 062/830-1073. (210828)
ИЗДАЈЕМ простор, магацини и др., 25 м2, нова Миса. 064/119-0431. (210833)
ПРОДАЈЕМ локал код
Аутобуске
станице.
064/537-75-16.
(210839)
ПРОДАЈЕМ или издајем локале, 24 и 29 м2,
у центру. 060/312-9000. (210855)
ИЗДАЈЕМ нов магацин, 260, клима уређаји, канцеларија, телефон, Wi-Fi. 065/22622-26. (210853)
ЛОКАЛ на продају,
Синђелићева 15, 29 м2,
13.000 евра. 063/265457. (210859)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
хале (800–720 м2) код
„Млекаре” Панчево, с
канцеларијама.
013/314-966, 063/240815. (210941)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 100 м2, Панчево, угао Светозара Милетића и Трг мученика,
погодан за различите
делатности. 063/622209. (210970)
ИЗДАЈЕМ локал 60 метара, велики излог, магацин,
Његошева.
064/994-13-16.
(210965)
ИЗДАЈЕМ простор за
музичке пробе, Његошева, радионица. Карађорђева. 064/99413-16. (210965)
ХАЛА, зидана, 90 м2, 5
ари плаца, Јабучки пут,
25.000. 069/213-97-37.
(211067)

ИЗДАЈЕМ локал изузетно прометна локација,
код
пијаце.
060/351-03-56.
(211035)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
сређен, клима, тенда,
решетка, код Аутобуске станице. 064/19949-96. (211629)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, поред Гимназије.
064/144-80-16.
(211103)

ХИТНО продајем или
издајем, локал 18 м2, изузетно јефтино, центар.
064/262-54-65. (211097)

ПРОДАЈЕМ разрађен
бифе у закупу на Зеленој пијаци. 064/14480-16. (211103)

ПОСАО
ПОНУДА

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац”, потребне
раднице за роштиљ и у
кухињи. 063/897-5504. (209595)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА конобарица, кафе „Пацифико”,
Браће Јовановића 9,
доћи од 10 до 15 сати.
(210815)
ПОТРЕБНА искусна
жена за помоћ у кући
старијој особи. Долазак два пута дневно, по
сат времена. Назвати
од 11 до 13 сати.
064/401-16-58.
(210797)
POCO-LOCO ресторану
потребан пекар/пекарка.
013/355-333,
064/874-03-01.
(210892)
ГРИЛ БУМ киоску брзе
хране потребна жена
за рад („код кеве”).
064/323-92-77.
(210892)

НОВООТВОРЕНОЈ
фирми потребни мушко-женски колоператери са израженим комуникативним способностима. Позвати на
бр. тел. 062/975-05-68,
свим радним данима,
од 9 до 15 сати.
(210880)
ПОТРЕБАН пекар и
помоћни пекар за хлеб,
пециво и сомуне.
064/120-09-42.
(210895)
ПОТРЕБАН тапетар,
Панчево. 064/111-2256. (210985)

РЕСТОРАНУ „Цитадела” потребна куварица
у стални радни однос.
Услов: минимум пет
година радног искуства
на пословима главног
кувара. Тел. 063/80805-83,
013/354-487.
(211012)
КАФЕ
„Фламинго”,
тражи девојку за рад са
искуством (слободни
дани). 069/364-10-04.
(211101)
САЛОНУ лепоте „La
Vida De Ela” потребна
радница разних профила, педикир, маникир, депилација, козметичар.
013/377101,
063/734-82-31.
(211077)
ПОТРЕБАН
молерфарбар столарије повремено. 065/211-1014. (211148)

ПЕКАРА „Смиљанић”:
потребно особље за рад
у производњи и пакерају са искуством или
без њега. CV доставити
лично на адресу: Ул.
Иве Курјачког 87 или
на e-mail: pekarasmiljanic@open.telekom.rs.
(211145)
ПОТРЕБНА радница за
посао у казину „Kentucky”. Контакт: Игор,
065/666-56-65; Милан,
064/989-88-89.
(211158)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови мајстори
из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-8476. (209516)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих пећи. 063/15585-95. (209627)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-0113. (109695)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, брзо и повољно. 060/330-72-08.
(209695)

ОГЛАСИ

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли,
инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(210498)
ЧАСОВИ енглеског језика држи професор
енглеског језика са искуством, веома повољно, Содара. 062/89868-05. (210559)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, бетонирање, извлачење кошуљице, повољно. 063/865-80-49.
РАДИМО:
рушења,
разбијање бетона, обарање стабала, утовари,
одношење непотребних
ствари,
итд.
064/122-69-78. (20791)
ШАМОТИРАМ све врсте шпорета за ложење,
пећи, чистим каљеве
пећи. 064/437-64-33.
(210816)
ЧАСОВИ математике,
основцима и средњошколцима,
Содара.
Тел.
064/651-17-51.
(210882)
НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац тражи посао. Тел. 317-411,
069/317-41-11.
(210819)
ЗИДАР тражи посао,
малтерисање, кошуљица, адаптације, брзо, квалитетно, повољно. Тел.
060/751-87-20. (210820)
ЖЕНА тражи посао,
ради на шивењу: равна
машина, ендлерица,
ибердек, брзо и квалитетно. Тел. 065/875-1872. (210820)
ПОПРАВКА кровова,
остали грађевински радови и ситне поправке.
064/866-25-76,
066/944-55-90.
(210850)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња нове инсталације,
машинска одгушења,
санитарија. 062/382394. (210845)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке,
израда инсталација, индикатори, бојлери, купатила, ТА. 062/271-661,
061/132-85-43. (210847)
СРПСКИ, часови, припрема пријемних за
средње школе и факултете. 064/462-37-64.
(210858)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-9018, 601-892. (210975)
МЕХАНИКА, физика,
математика, конструисање, техничко цртање.
065/866-23-28.
(210981)
ДУБИНСКО прање намештаја, унутрашњости аутомобила, тепиха, душека. Наташа,
361-474, 060/361-4741. (210986)
ФРЕЗИРАЊЕ
баште,
пластеника, сечење дрвећа, вађење пањева,
крчење,
кошење.
064/196-17-32. (210904)
ИЗРАДА
сплавова,
понтона, чамаца. Тел.
064/160-32-34.
(210909)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером, до два кубика.
065/334-23-38.
(210191)
МАСЕРКА,
релакс,
парцијална и антицелулит. 062/817-17-31.
(210250)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(210336)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 013/602701,
064/341-79-60.
(210457)

АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (210871)
НЕГА старих, болесних
и инвалидних лица, заказивање и пратња до
лекара, могућ сваки
договор. 063/868-0451. (210884)
ПРОФЕСИОНАЛНА
неговатељица негује
старе, болесне, непокретне, поуздано, супер повољно. 060/36663-69. (210888)
ПСИХОЛОГ, терапије,
саветовања, едукације,
разговори, њујоршки
сертификати (SAD).
061/198-32-32.
(210890)
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ЗАВАРИВАЧКО-БРАВАРСКИ радови, надстрешнице, ограде, капије,спирално степениште, гараже, веранде, хале. 060/575-5502. (210909)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60.
(210911)
РЕЛАКС, медицинска,
антицелулит масажа и
медицински и естетски
педикир. 061/308-9586. (210937)
РАДИМО: зидање, бетонирање, поправке
кровова, фасаде, изолације. 013/664-491,
063/162-53-89.
(210944)

ПОМОЋ код психичких проблема, болести
зависности, фобија.
Психотерапеут.
063/354-262. (210946)
ПОПРАВКА столарија,
браварија, санитарије,
монтирање: бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(210958)
ЕНГЛЕСКИ језик, часови за све узрасте,
припрема испита, преводилачке
услуге.
062/149-16-22.
(210964)

ПЕВАЊЕ, часови вокалне технике, дисања,
дикције, припрема јавних наступа, испита.
062/149-16-33.
(210964)
СПРЕМАЊЕ станова,
повољно, чување баке
или деке, препорука.
063/165-79-03.
(211015)
МАТЕМАТИКА, физика, статистика, информатика, могућност месечног плаћања, професор.
Центар.
013/353-569, 061/60394-94,
066/405-336.
(211025)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке,
купатила, одгушење
канализације одмах.
063/269-173. (211029)
РАДИМ ситне поправке у вашим становима
или кућама. 063/71712-26. (211030)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, врата,
рукохвати, полирање
прохрома, месинга, врло повољно. 060/14054-44, Дуле. (211033)
МАЂИОНИЧАР за дечје рођендане, повољно.
064/429-16-51.
(211151)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(211034)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, с искуством тражи посао.
064/120-77-64.
(211044)

СТУДЕНТ, треће године математичког факултета, часови основцима и средњошколцима.
060/052-28-34.
(211045)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
013/351-073,
064/157-20-03.
(211046)
ВРШИМО све врсте
физичких
послова:
утовар/истовар робе,
селидбе, сечење и цепање дрва, копање, одвоз шута и старог и непотребног намештаја.
Чишћење подрума, тавана и шупа и сви
слични послови. Дејан,
065/440-97-00,
061/626-14-50, 341571. (211044)

МАШИНСКО бушење
рупа за стубове, за ограду, за винограде, воћњаке, монтирање ограде,
ограђивање плацева,
дворишта.
Дејан,
065/440-97-00. (211046)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације,
адаптације
купатила,сервис, одмах, повољно.
377-930,
064/586-85-39. (211071)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (211076)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном
тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(211084)

ПРОДАЈЕМ разрађену
парфимерију на Стрелишту. 064/151-82-43.
(211087)
ПОПРАВКА телевизора и монитора, долазим на вашу адресу.
065/990-40-40, Славиша. (211110)
РЕМОНТ, поправка,
фарбање, склапање цигле, ТА пећи, долазим.
060/080-32-15.
(211136)

СПРЕМАЊЕ станова,
пеглање, кување, учење с децом. Тел.
061/807-62-99.
(211144)
МЕДИЦИНСКА сестра,
нега старих и болесних,
терапија, превијања,
катетери. 060/067-6105. (211170)

УСЛУГЕ
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.

СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални
попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 0 до 24
сата, за вас радимо и недељом. Изаберите најбоље. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор. 258-30-62, 065/32949-07. (210294)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ Борис, већ
од 700 динара, пик-ап,
комби 1,5 т, камиони
3–7 т, утоварна рампа,
с радницима или без
њих, гаранција за безбедност вашег намештаја, могућност складиштења ствари. Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, већ од
700 динара, услуга селидбе пикапом, комбијем 1,5 т, камионима 3,
5 и 7 т, с радницима
или без њих, у свим
правцима,
плаћање
могуће чековима, 100
дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-236,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе – Борис – већ од 700
динара, с пик-апом,
комбијима, камионима, екипа радника,
монтирање, демонтирање, паковање ствари,
кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја, селите се без
стреса.
Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
b o m b o n cicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (Ф)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања. Гаранција.
Славиша. 062/182-7450. (210358)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
w w w . b a l to k a d . c o. r s .
065/347-55-02,
011/288-30-18.
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/19322-29,
013/366-843.
(209404)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117, 013/365051. (210391)

РАДНО ВРЕМЕ НАШЕГ ЛИСТА

Благајна средом
отворена дуже
С обзиром на то да ће се „Панчевац” од следеће недеље штампати четвртком, радно време благајне нашег листа биће донекле промењено. Своје огласе и
рекламни материјал моћи ћете да предате понедељком и уторком од 8 до 18, а средом од 8 до 15 сати.
Радно време за четвртак и петак је непромењено: од
8 до 13 сати. И убудуће ће попусти важити понедељком и уторком – цене су ниже током прва два дана у
недељи.
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ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, адаптације, замена, поправке.
331-657, 064/495-7759,
063/777-18-21.
(210509)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља вешмашине, бојлере, фрижидере, шпорете, електроинсталације.
060/180-02-83,
062/186-48-22,
013/251-28-97.
(210640)
ПАРКЕТ, постављање,
хобловање, полирање,
лакирање, пратећи материјал, мајстори из
Дебељаче. 063/822-9482,
063/865-45-31.
(208701)
КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слободан.
064/348-00-08,
062/850-36-58.
(209842)
ПОВОЉНО, превоз робе и селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (109658)

СЕРВИС телевизора, продаја половних, поправка
бојлера. Електричар, ауто-електричар, остало.
063/800-01-96. (210812)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07, „Саша”. (211093)

ПРЕВОЗИМ
мањим
кипером, повољно, песак, шљунак, сејанац,
одвозим пут. 064/35469-94. (210837)

КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор. 258-30-62, 065/32949-07. (210957)
РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата, туш-кабине, комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (210942)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без. Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ, камионски
комби превоз, екипа
радника. 063/731-7767,
064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир. (210836)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и санитарије,
0–24 сата, долазим одмах,
пензионерима
екстра
попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(210848)

РАЗНО

ПЕНЗИОНЕР из Панчева примио би у свој
стан уредну жену која
би му водила домаћинство. 064/123-16-60.
(211052)

ПЕТОЧЛАНА грађанска породица бринула
би о особи у годинама,
када јој је потребна помоћ, нега, разумевање
и пажња уз дужно поштовање. 063/883-1492,
Слободан.
(2111099)
ОГЛАШАВАМ неважећом месечну карту
Панчево – Банатско
Ново Село, на име Витомир
Бореновић.
(211134)
ТУРИЗАМ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде,
повољно. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/31710-05, „Скочко”. (211093)
КИРБИ, дубинско усисавање и прање намештаја и тепиха. Перионица „Гоша”, 064/33849-78. (211094)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05. (211106)
ТЕПИХ сервис, дубинско прање тепиха, сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (211157)
РАЗНО

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (210577)
ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских.
Д. Туцовића 28. 353463. (210760)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила и
канализације, замена
вирбли, батерија, вентила и санитарије, све за
воду, 0–24 сата. долазим
одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/348139,
064/493-44-63,
061/317-26-33. (210846)

ЂАЧКУ књижицу на
име Леонида Ручнов,
издату од Основне
школе „Јован Јовановић Змај”, оглашавам
неважећом. (210761)

ЗЛАТИБОР, издајем
апартман, паркинг, кабловска,
I
спрат.
063/716-48-68.
(210959)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(210966)
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ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

Због грешке БШ „Димитрије Парлић” Панчево у претходном броју објављена је делимична изрека пресуде, односно само другостепена пресуда.
Школа користи прилику да се извини због пропуста и сада објављује и првостепену пресуду (изреку).

1.
Последњи поздрав

2.
Последњи поздрав куму

НОВО!
Радно време
благајне:

ДАРКУ АЛЕКСИЋУ
вољеном и никад непрежаљеном брату и ујаку
од сестре ЕТЕ, зета ЛАЗЕ, БИЉЕ и ЖЕЉКА.
(114/211112)

Последњи поздрав драгом куму

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

Стари Тамиш а. д. Панчево расписује Конкурс за радно место:
1. Дипломирани пољопривредни инжењер (технолог заштите биља)
2. Дипломирани пољопривредни инжењер ратарства
3. Пољопривредни техничар
Мејл адреса на коју можете слати биографију је:
zaposlenje@staritamis.rs
Или поштом на адресу:
Стари Тамиш а. д. Панчево
Кестенова 004
26000 Панчево
с назнаком:
ЗАПОСЛЕЊЕ
Конкурс је отворен до 17. децембра 2015. године.

Последњи поздрав вољеном брату, деверу и стрицу

ДАРКУ
АЛЕКСИЋУ

од СРЕТЕ, ВЕРКЕ,
ЛАЗЕ и НИКОЛЕ.
(119/21117)

(Ф)

Последњи поздрав вољеном куму

ДАРКУ АЛЕКСИЋУ
од ВЕСНЕ, БАТЕ и ВАЊЕ.
(115/211112)

Последњи поздрав

ДАРКУ АЛЕКСИЋУ

ДАРКУ АЛЕКСИЋУ

ДАРКУ АЛЕКСИЋУ
од брата ЖЕЉКА, снаје МАРИНЕ и братанице АЊЕ.
од ЧАРЛИЈА, БИЉЕ и ЂОЛЕТА.
(116/211112)

(117/21114)

од породице ЖИВКОВИЋ.
(120/211118)
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Наша драга мама, бака и ташта
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8. децембра 2015. године умро је

НАДА ПОПОВИЋ
рођ. Уремовић
тихо нас је напустила 7. децембра 2015, у
73. години.
Сахрана је обављена 9. децембра, на Старом православном гробљу, у Панчеву.
Бескрајно смо захвални за сву љубав коју
нам је пружила.
С великом пажњом и нежношћу чуваћемо
успомену на њу.
Њени: ЗОКА, ТАЦА, МИМА,
ДУЦА и ЛАЗА

После дуге и тешке болести преминула је наша

МИЛИВОЈ ИЛИЋ

ЗОРА ПОПОВ

3. II 1935 – 8. XII 2015.
Угасио се живот великог оптимисте и борца, бившег логораша,
професора и спортисте, доброг супруга, оца, свекра и деде.
Сахрана је обављена у четвртак, 10. децембра, у 14 сати, на Старом
православном гробљу.
С љубављу супруга СЛАВУЈКА, синови ВЛАДИМИР и ДУШАН,
снахе АЛЕКСАНДРА и ЈУДИТ и унуци СТЕФАН, МАРИЈА,
САВА и ЂОРЂЕ
(133/211161)

5. XII 1956 – 5. XII 2015.
Смрт не постоји, људи умиру тек када их
сви забораве, зато, анђеле, буди звезда на
небу и сјај за нас, а небо нек ти буде други дом и да нам никада више не осећаш
никакву бол.
Почивај у миру, анђеле!
Ожалошћени: син ЗОРАН, ћерка
ДРАГАНА, снаха ЈОВАНА, зет МИРКО,
унуци ЛУКА и АЛЕКСА и унука ВАЊА

(81/210992)

Изненада, тихо и достојанствено, напустила
нас је наша драга кума

(101/211060)

Мојој драгој тетка Нади
последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав нашој

НАДА
ПОПОВИЋ
Њена пријатељица
ДРАГИЦА ТРАЈКОВИЋ
с породицом

ОЛГИ МАРЈАНОВИЋ

МИЛОМИР НИКОЛИЋ
Девојачки бунар
1946–2015.

(41/210898)

НАДА
ПОПОВИЋ

Последњи поздрав нашој драгој

МИЛОМИРУ
НИКОЛИЋУ

Последњи поздрав драгом супругу, оцу, свекру,
тасту и деди.

Остају доживотна сећања на време када су се
кумови
поштовали,
дружили и волели.
Последњи поздрав

(110/211089)

Последњи поздрав

Породица

Породица ЦВИЈИЋ

(104/211066)

(103/211065)

Последњи поздрав тати

1925–2015.
од сина АЛЕКСАНДРА, снаје ЗОРИЦЕ и унука
АЛЕКСАНДРА, ОЛГИЦЕ и САЊЕ с породицама

Последњи поздрав комшији

ПЕЦИ

С тугом кумови: ЗОРА
и СИНИША ПЕРИШИЋ
с породицом

СЕНКА, ГОРАН и НЕШО

Нека те анђели чувају!
Твоја нана ГАРА и
стриц ГАНЕ

(72/210969)

(97/211051)

(125/211130)

Последњи поздрав

НАДИ ПОПОВИЋ

Остајемо вечно тужни
без наше школске другарице

од МИЛОЈКА, ЗОРАНА
и БОЖЕ с породицама.

Нећу те заборавити.
Твој син МИЛОШ
(124/211130)

(127/211130)

(100/211059)

МИЛОМИРУ
НИКОЛИЋУ

Последњи поздрав чика
Раши

3. децембра 2015, у 82. години, преминуо је наш

НАДИ
ПОПОВИЋ

Породица
ИВАНИШЕВИЋ

НАДЕ
ПОПОВИЋ

Недостајаће нам наше
дугогодишње дружење
и твој ведар дух.
Увек ће те се сећати
ТЕРЕЗА и ЉУБИША
ПОЗНАНОВИЋ с децом

1943–2015.
Генерација Техничке
школе М-41
(1957–1961)

(75/210974)

(74/210973)

(102/211069)

Последњи поздрав

ЧЕДОМИР ЛАЛОВИЋ

РАДОСАВУ
МИТРОВИЋУ
Остаћеш нам заувек у
сећању.
Ћерка ЗОРИЦА
и зет ГОРАН
(78/210987)

2. XII 1934 – 3. XII 2015.
Последњи поздрав нашој драгој

НАДИ ПОПОВИЋ

Последњи поздрав сестри

НАДИ ПОПОВИЋ

Породица РАДИЋ
(89/211002)

РАШИ

Последњи поздрав драгом тати и тасту

ПЕЦИ
од комшије ЉУБЕ
МАКСИМОВИЋА
с породицом.

Последњи поздрав комшији

ПЕЦИ

Последњи поздрав комшији

РАДОСАВУ
МИТРОВИЋУ
од породица
ПОПОВИЋ,
ВАСИЉЕВИЋ,
ИЛЕШ и БАБИЋ.

Последњи поздрав од синова МИРКА и ЖИВКА
с породицама

од комшије РАЈКА
с породицом.

(60/210936)

(126/211130)

(79/210987)

Последњи поздрав сину

Последњи поздрав братанцу

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгој

Брат МИКИ
с породицом

РАДОСАВУ
од породице НИНИЋ.
(109/211087)

(132/211160)

Последњи поздрав комшији

НАДИ
ПОПОВИЋ

ПРЕДРАГУ
МАРКОВИЋУ

ПЕЦИ

1976–2015.

Остало је тужно сећање.
Нека те анђели чувају!

Тужни смо што смо те изгубили, а срећни што смо те
имали.
Кума ГАГА с породицом

храброј, изузетној жени.
Недостајаће нам.
Чика РАВА, СТЕВАН
и МИЛА

(93/211012)

(88/211001)

НАДА ПОПОВИЋ

Почивај у миру!
Отац МИЋА

Тетке ДАНА, БИБА
и МАРА с породицама

(122/211130)

(123/211130)

ДАРКУ
АЛЕКСИЋУ

РАШИ
од његових МИТРОВИЋА
и ЈАНКОВИЋА.
(112/211098)

од МИЉАНА, САЊЕ,
МИЛОША
и БОГОЉУБА.
(118/21113)
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Последњи поздрав стрини

Последњи поздрав драгој

РОСИ
од ВЕСНЕ и НИЏЕ
с децом.
(2/210765)

РОСА КАРА
1940–2015.

ЈУЛИШКА ИКОНИЋ

После краће болести преминула је наша мајка, ташта, бака и прабака

1942–2015.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Никада нећемо заборавити твоју бескрајну љубав и посвећеност породици. Заувек
ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: унучад ЉУБИША,
МИЛИЦА и МАЈА са супругом БАНЕТОМ
и праунук СРЂАН

Твоји најмилији: супруг БРАНКО, син
САША, снаја СНЕЖАНА
и унука МИЛИЦА

(14/210788)

(21/210809)

Драга

Напустила нас је

Последњи поздрав драгој снаји и ујни

МИЛЕНА СТОЈКОВИЋ
1934–2015.
Сахрана је обављена 10. децембра 2015, у 13 сати, на Старом гробљу, у Панчеву.
Увек ће те волети син ЛАЗА, ћерке ЈОВАНКА и ОЛГА, зетови
ЉУБИНКО и ВАСО, унуци ДАНИЈЕЛА, ИВИЦА, ИВАНА, МАЈА
и ВАЊА, зетови, снаја и праунуци
(39/210896)

Последњи поздрав драгој пријатељици

Последњи поздрав нашој драгој мами и баки

РОСА КАРА

ЈУЛИШКА ИКОНИЋ

Породице ВУЈКО и РАДИВОЈЕВ

рођ. Шкорић
1940–2015.
„Добре људе анђели чувају.”
Твоји: сестра ГРОЗДА,
МИКА, ТАЊА, МИЛАН
и БОГДАН

(17/210794)

(62/210939)

Наше вишегодишње пријатељство прекинуто је
1. децембра 2015.
Остајемо заувек тужни и с великим поштовањем
и сећањем.

Последњи поздрав драгој

РОСА КАРА
1940–2015.

Породица КАРА
(51/210918)

ЛЕПИ
ХИНИЋ

ЗДЕНКИ КОЛАРИК
26. IX 1946 – 5. XII 2015.

Обавештавамо пријатеље и познанике да је у суботу, 5. децембра 2015, преминуо вољени члан
породице

Остаћеш у мојим мислима и сећању.

Твоји најмилији: син ЖЕЉКО, ћерка ЈАСМИНА,
зет ЗЛАТКО и унуци ФИЛИП и ИВАНА

СЛАВИЦА ВИНКОВИЋ

(7/210779)

(4/210774)

С пуно љубави и поштовања последњи поздрав
нашем чика

ВЕЛИНКИ

ДРАГУТИН НИКОЛИЋ БУЛЕ

од сина УРОША, снајке АНИЦЕ
и унука БИЉАНЕ и НЕНАДА.

1935–2015.
Осећамо да си међу нама. Увек у нашим срцима
и мислима.
Твоји најмилији: супруга ВЕРОНИКА,
ћерка ЈЕЛЕНА и син МИЛАН

(28/210832)

(33/210851)

ВЕЛИНКА СТОЈКОВИЋ
1932–2015.

ДРАГИ
28. новембра 2015. умро
је наш драги

4. децембра 2015, после
дуже болести, преминула је наша мајка и баба

Наша вољена је преминула 6. децембра 2015,
али ће заувек живети у нашим срцима.

СЛОБА, ЈОВАНКА,
САНЕЛ и БОБА
с породицом

Ожалошћени: ћерка СЕКА, зет ЂУРА и унуке
МИЛИЦА и ЈАСМИНА

(128/211134)

(26/210830)

Последњи поздрав драгој старој баби

Последњи поздрав мајци

ВЕЛИНКА СТОЈКОВИЋ

МИЛОШ
ДАБИЋ

КАТИЦА
МИЛОСАВЉЕВ

Ћерка ЂУЂА и унуци МИЛОВАН и ЈЕЛЕНА

Ожалошћени: мајка
БОСА, ћерка МАРИЈА
и брат БРАНКО
с породицом

из Сефкерина
1931–2015.
Ожалошћени: син
ЛАЗАР и унуци МИЛАН
и ВЛАДАН

(27/210831)

(34/210861)

(44/210903)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ВЕЛИНКИ СТОЈКОВИЋ

Последњи поздрав

од сина ЈОЦЕ, снајке АНУШ
и унука ПЕЂЕ и ИВАНЕ.

од праунучића ЛАЗЕ,
ЛАНЕ, ЛЕНЕ
и АНДРЕЈА.

(29/210834)

(30/210833)

НАСТА СТАНКОВИЋ
ОЛГИ СПАСИЋ
1932–2015.
од сина ДРАГАНА, снаје РАДЕ и унуке МАЈЕ
(76/210982)

1935–2015.
Последњи поздрав.
Супруг СЛАВКО, син ЈОВАН, снаја ЉИЉАНА, унук
НЕНАД и унука НИНА
(25/210824)

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, 11. децембар 2015.

Последњи поздрав драгом пријатељу и сараднику

Последњи поздрав

НЕДЕЉКО МАРКОВИЋ

НЕДЕЉКО МАРКОВИЋ

11. II 1951 – 6. ХII 2015.

НЕДЕЉКУ МАРКОВИЋУ

Нећемо те заборавити.

Неђо, хвала Вам за сваки савет, помоћ и подршку коју
сте нам пружили.
Памтићемо време кад сте били с нама и уз нас.

Колектив фирме „Beomont team”

Супруга ЦВИЈЕТА, синови НЕНАД
и ПРЕДРАГ, снаја НЕДА и унук ВОЈИН

Породица ЗРНИЋ

(52/210922)

(107/211074)

4. децембра 2015. преминула је наша драга

(77/ф-2226)

4. децембра 2015. заспале су лепе очи наше миле Гоце

Последњи поздрав драгој

НЕДЕЉКО
МАРКОВИЋ

ГОРДАНА ПОПОВИЋ

Последњи поздрав Неђи.
„Хој... хој...”

1961–2015.

Твоје комшије
из Опленачке

Сахрањена је 7. децембра, на Новом гробљу, у Панчеву.

ГОЦИ

ГОРДАНА ПОПОВИЋ

Твоји најмилији: супруг ТОМИСЛАВ, синови ПРЕДРАГ
и МЛАДЕН и мајка ЂУРЂЕВКА

1961–2015.
од породица
ВИТОМИРОВ и ЗУБИЋ.

Никада Те не можемо заборавити и остаћеш вечно вољена.
Последњи поздрав од тетка ЉУБИНКЕ,
теча ПЕРЕ и сестара ЗОРИЦЕ
и БИЉЕ с породицама

(53/210922)

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од заборава. Jер смрт је јача од живота, али не и од љубави према теби.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

(95/211032)

013/301-150

(86/210999)

Драгa

Последњи поздрав

После дуге и тешке болести, 6. децембра 2015. године, преминула
је наша драга

(106/211072)

Драге наше колегинице

ГОРДАНA
ПОПОВИЋ

ГОРДАНА

РОЗАЛИЈА

ПОПОВИЋ

КУТРИ

ГОРДАНИ
ПОПОВИЋ

С поносом и поштовањем чуваћемо успомену
на Вас.

Не можемо да верујемо
да те нема међу нама.

Пеђини пријатељи

Породица НАСИЋ

(96/211047)

(92/211007)

Последњи поздрав драгој
пријатељици

Последњи поздрав нашем
дугогодишњем другу

РОЗАЛИЈА КУТРИ
1960–2015.
Твоја позитивност, ведрина, осмех, храброст и жеља за животом је
оно што ће наставити да нас оплемењује. Борила си се као лавица, почивају миру! Никада те нећемо заборавити и заувек ћемо те волети!
Ожалошћени: мајка ПИРОШКА, ћерка МОНИКА, син ДЕНИС,
сестра ИРЕНА, зет МИКЛОШ и сестричине ТЕРЕЗА и ВИШЊА
с породицама
(61/210938)

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на вас.
Колегинице и колеге из банке
(94/211015)

ГОЦИ

од породица
ЗДРАВКОВИЋ,
КИЋОВИЋ и КОЈЧИЋ.

Последњи поздрав нашем пријатељу

ЉУБОМИРУ
БОЖИЧКОВИЋУ

(87/211000)

Твоји другари

ШАНДОР

(113/211102)

ЦИКОРА
Последњи поздрав нашој куми

1933–2015.

РОЗАЛИЈА
КУТРИ
РОЗАЛИЈА КУТРИ
ГОЦИ
ЈАСМИНА и МИРОСЛАВ и АЊА и ОЉА с породицама
(98/211015)

Вољени никада не умиру... Заувек ћеш остати у нашим
срцима.
Твоји вољени: стрина МИРА, брат ЗОЛТАН и снаја
ДАНИЈЕЛА АНТАЛ
(31/210834)

ЉУБИ
БОЖИЧКОВИЋУ

Кумови МАРКО, ЛУКА,
ДРАГАН и СЛАВИЦА

Увијек ћемо те се сјећати као доброг и племенитог пријатеља и чувати успомену на тебе.
Породица ЛАЛИЋ–МАРКОВИЋ

(80/210989)

(55/210927)

Отишла си тихом зором
да не будиш сан...

Преминуо и сахрањен у
Ровињу, 8. децембра
2015.
Ожалошћена
сестричина
ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ
с породицом
(45/210905)

Петак, 11. децембар 2015.
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11. децембра навршава се година од смрти нашег драгог супруга,
оца, свекра и деде

У петак, 11. децембра, навршава се тешка
година од када је заувек отишао наш вољени

МИЛОРАД ЂОРЂЕВ

ВОЈИСЛАВА ВЛАЈКОВИЋА
1939–2014.

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА

Само време пролази, успомене остају.
Последњи поздрав чика Бати од комшија
из предузећа „Уна-ју” Панчево.

С поштовањем породица

13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

(59/210934)

(85/210997)

Остала је велика празнина у нашим животима...

Изненада је преминуо наш вољени

Изгубили смо сина и брата

С љубављу и неизмерном тугом
ЈУЦА и ОГЊЕН
(68/210962)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЛОРАД ЂОРЂЕВ
БАТА ПИШТОЉ

СЛОБОДАНА КАЛАМБУРУ

рођ. 9. IX 1945 – преминуо 6. XII 2015.
Oжалошћени: супруга ЛЕПОСАВА, ћерке
ДРАГАНА и ЗОРИЦА, унука ВИКТОРИЈА
и остала родбина и пријатељи

1983–2013.
Памтићемо твој осмех, твоју љубав, твоју несебичност.
Свима нам недостајеш. Време не лечи бол за тобом.
Неутешни: отац МИЛЕ, мајка ДРАГИЊА, сестра СЛОБОДАНКА
и браћа НЕНАД и АЦА

(32/210844)

Последњи поздрав

(64/210950)

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА

У суботу, 12. децембра 2015. године, у 11 сати, на
Православном гробљу, у Омољици, одржаће се
шестомесечни помен нашем сину

11. XII 2014 – 11. XII 2015.
С љубављу и поносом чувамо успомену на
тебе.

МИЛОРАД

СМИЉИ МОЛДОВАН

МИЛОРАД НИКИЋ МИЋА

1936–2015.

Последњи поздрав нашој драгој

Мићо, недостајеш за
све што је прошло и за
све што ће доћи.
Твој брат МИЛАН
с породицом

Твоји најмилији
(20/2110808)

(49/210915)

(50/210915)

У суботу, 12. децембра 2015, у 11 сати, на Старом
православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

14. децембра 2015. навршава се двадесет година
откад није с нама наш

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

12. децембра – пола године

СМИЉИ

ПРЕДРАГУ СТОЈКОВИЋУ

Мала ЉИЉА и РАДА
ГРАНДОВ
(8/210780)

Зaувек ћеш остати у мом
срцу.
Сестра НАТАЛИЈА
с породицом

МИЛОВАН
СТАНИШИЋ

Ожалошћени: супруга ФЕМКА, син ДУШАН,
снаја СУЗАНА и унуци НИКОЛА и ДУЊА

1934–1995–2015.
Вечно живиш у нашим
срцима и мислима.
Твоји најмилији

(63/210943)

(91/211006)

ЦВЕТИ

(105/211070)

У суботу, 12. децембра
2015, дајемо шестомесечни помен нашој драгој

Сећање на

(54/210926)

НИКИЋ

Сине...
Шта рећи кад ти судбина ишчупа душу из тела,
онда живот губи сваки смисао, а ти си наша душа.
Твоја породица

Вољена мајко и бако, хвала ти за све. Вечно ћеш
бити у нашим срцима.

Сестра ЉИЉАНА с породицом

Навршава се година

БРАНИСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ
Колико боли и колико фалиш, знају наша срца. Твоје жељено је остварено, што ти је учињено – враћено.
Почивај у миру и буди поносан на то шта си иза
себе оставио!
Помен ће се одржати у суботу, у 12 сати, на Новом гробљу.
Твоји најмилији
(99/211058)

12. децембра 2015. навршавају се две године откад није с нама наша драга

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДРАГОЈЛА БЕШЛИН
Много нам недостајеш.

ЦВЕТА
МАЏОВСКИ
Цвето моја, дани пролазе, а бол у мом срцу не
престаје.

ЦВЕТА
МАЏОВСКИ
Остаћеш заувек у нашим срцима.

ЦВЕТИ
МАЏОВСКОЈ

Сестра ОЛГА
с породицом

Породица ПАВКОВ

Супруг МИЛОЈЕ, син
БОБАН, снаја
СЛАВИЦА и унуци
ЈОВАНА и ЛУКА

(5/210777)

(6/210777)

(111/211096)

ДИМИТРИЈА
ЖИВОЈНОВА
МИТУ ШЉИВАРА

НАТАЛИЈА
ЦВЕТАНОВИЋ

Његови најмилији

Увек си у срцу своје породице.
Супруг ЖИВОЈИН
и синови ЈОВИЦА
и БРАТИСЛАВ
с породицама

(65/210951)

(40/210897)

2006–2015.

Њени: БОРА, ДЕЈАН, ИВАН, МАРИЈА, СУЗАНА,
АЛЕКСАНДАР и ТЕОДОР
(90/211004)

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

30

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 11. децембар 2015.

12. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ
на наше вољене

МИЛИЋЕВ

МИЛАДИН БАНЂУР

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ

ЖИКА

ЈОВA

12. XII 2011 – 12. XII 2015.

26. VI 2012 – 26. XII 2015.

Увек сте у нашим срцима и мислима.
Породица
(73/210970)

1948–2014.
Драги наш Рале!
Оставио си траг који се не брише,
љубав и доброту која се не заборавља,
тугу и бол која не пролази.
С поносом и љубављу увек ћемо те се сећати. Почивај у миру!
Твоји најмилији: супруга АНДРИЈАНКА,
син ЖЕЉКО, ћерка САЊА и унуци УРОШ
и НЕМАЊА

1931–2015.
У понедељак, 14. децембра, у 11 сати, даваћемо
четрдесет дана нашем драгом супругу, оцу и деди.
Нека те анђели чувају!
Твоји најмилији: супруга ВАСКА, ћерка
СНЕЖАНА, син НЕНАД, снаја ЗОРИЦА и унуци
ТИЈАНА, ЛУКА, ВЛАДА и ДУЊА.
(108/211082)

16. децембра 2015. навршавају се две године откако није с нама наша вољена

(67/Ф-2225)

Четрдесетодневни помен одржаће се 14. децембра 2015. године, у
11 сати, на Новом гробљу

Драгом нашем

СПОМЕНКА
МИЛЕНКОВИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(130/211947)

БОЈАН МИЛЕНКОВИЋ
Четрдесет дана прошло је, боли што те нема још више, ја се питам како ти је, да ли
ти још увек сметају суморне кише.
Да ли си још више уплашен, или си напокон пронашао мир, да ли још увек боли
те, или си сада насмејан и жив.
Твоја жена

СВЕТОЗАР
ЖИВКОВ
ТОЗА

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ
Памтићемо Вас по доброти и племенитости, а с поносом помињати.

Дани тешки лете, на тебе се сете.

С поштовањем ћемо чувати успомену на
Вас.

Твоја кћерка МАЦА, зет
ДРАГАН и унуке МАГИ,
ТЕА и АНДРЕА

Колектив ДОО „Хидровода”

(131/211150)

(82/210993)

(38/210879)

13. децембра навршавају се две године откад није с нама наша најмилија

МИЛИЈАНА ЕРБЕС
1948–2013.

У суботу, 12. децембра
2015. године, у 11 сати,
на Новом гробљу, у
Панчеву, окупићемо се
поводом
годишњице
смрти наше драге

Четрдесетодневни помен вољеном брату

Четрдесет дана те нема, рано мамина

БОЈАНУ

БОЈАН МИЛЕНКОВИЋ

од брата АЛЕКСЕ
с породицом.
(84/210995)

(1/210756)

МИЛЕНКОВИЋУ
Излетели су ти колима, крила поломили! А мајка
Снежа те и даље чека, Боко...
(83/210994)

(57/210929)

У суботу, 12. децембра 2015, у 11 сати, на Старом
православном гробљу, даваћемо годишњи помен вољеном

ВИДОСАВА
БОГУНОВИЋ
7. децембра 2015. навршило се осам тужних година откад сам остао без
моје вољене супруге.
Ожалошћени супруг
ЂОРЂЕ БОГУНОВИЋ

Милијанка наша, није прошао дан а да нисмо
мислили на тебе. Увек ћемо те поносно чувати у
нашим срцима.
Твоји ЧЕДА, ВОЈКАН и ИВАНА

ДРАГАНЕ
ЖИВКЕ
ИВКОВ ИЛИЋ

НИКОЛИ КРСТИЋУ

1950–2014.
СЕЋАЊЕ

16. децембра навршава се девет година откако
није с нама

БРАНИСЛАВ СУБОТИЋ

БРАНИСЛАВ
СУБОТИЋ

1983–2006.

1983–2006.

Драги Бане, чувамо те у успоменама. Нећемо те
никад заборавити.
Његови најмилији

Чувамо успомену на тебе.

(47/210906)

(46/210906)

Твоји баба и деда

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

18. децембра навршава
се година од смрти нашег

Вољени никад не умиру, у нашим срцима живеће вечно.
Породице ИЛИЋ
и ДУБЉЕВИЋ

Твоји најмилији

(48/210908)

(42/810893)

12. децембра 2015, у 11
сати, на гробљу у Војловици, одржаће се шестомесечни помен нашем драгом

16. децембра навршава
се осам година од смрти
вољеног тате

Сећање на

ДУШАНА
КАНУРСКОГ
Драги наш Душане,
много нам недостајеш.
Нећемо те никад заборавити.
Излазак на гроб биће
12. децембра, у 11 сати.
Твоји: брат БОРА, снаја
БИСА, деца, родбина,
пријатељи и комшије
(12/210784)

РАДОВАНУ
МРВОШУ

ЈОСИФА
БАЧВАНСКОГ

ДРАГОЉУБА
НИНКОВИЋА
25. II 1947 – 6. XII 2009.

Син ЛОКИ, унуци
БОРИС и ДАВИД
и остала родбина

С љубављу и тугом твоји најмилији: супруга
МИЛАНА, ћерка
ИВАНА и зет МЛАДЕН

од породице: супруге
МИЛАНКЕ и сина
ДИМИТРИЈА.

(129/211142)

(19/210804)

(43/210901)

Петак, 11. децембар 2015.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 12. децембра 2015. године, у 11 сати, на Новом гробљу, одржати шестомесечни помен нашој вољеној
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У недељу, 13. децембра 2015, у 11 сати, на
Новом гробљу, у Панчеву, дајемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

ОСТОЈИ ЖУНИЋУ

10. децембра навршава се десет година
откад није с нама наша мајка и бака

ЈОВАНКА ЂУРИЋ
Још увек не верујемо, али те од заборава чувамо и у срцу носимо.

Нека те анђели чувају и пазе као што си
ти нас!

Твоја породица: супруг АЦА, син НЕНАД, ћерка СНЕЖАНА, снаја
СУЗАНА, зет САША и унуци ЈОВАНА, АНА и МИХАЈЛО

Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА
са синовима, снајама и унучадима

(9/210782)

(18/210801)

У суботу, 12. децембра 2015, у 11 сати, на Старом православном
гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој и непрежаљеној мајци

МИЛЕНА БРКИЋ

12. децембра 2015. навршава се годину дана откако нас је напустио наш

2005–2015.
Време пролази, али успомена на тебе не
бледи. Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Син ЗОРАН, снаја МИЛОВАНКА и унуци
БОЈАНА, ИВАНА и ГОРАН с породицама
(37/210877)

ВЛАДИМИР РАДУСИНОВИЋ

РОЗАЛИЈИ ЕРДЕЉАН

Тужна, али поносна што сам твоја, чуваћу те од
заборава. Волим те!

1941–2015.
Неутешни: кћи БОСИЉКА и син СРЂАН

Ћерка МАРИЈА с породицом

(22/210810)

(16/210794)

12. децембра 2015. године навршава се шест месеци откако нас је напустила моја сестра

У суботу, 12. децембра, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашој драгој

У суботу, 12. децембра
2015. године, у 11 сати,
на Старом православном гробљу, даваћемо
годишњи помен

АЛЕКСАНДАР БУНЂА
9. XII 2000 – 9. XII 2015.

Заувек у сећању и нашим срцима.
Твоји најмилији

ЈОВАНКА ЂУРИЋ

(13/210785)

РУЖИЦИ ГВЕРО
1963–2014.

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра РАДМИЛА с породицом

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

(10/210782)

(3/210773)

12. децембра 2015. године навршава се шест
месеци откако нас је напустила наша

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

14. децембра навршава
се година од смрти нашег драгог

РАДМИЛИ
ЋИРИЛОВ

12. децембра дајемо шестомесечни помен нашој драгој

29. XI 2003 – 29. XI 2015.

10. XII 2002 – 10. XII 2015.
Тринаест тужних и болних година за тобом.

Девер ПЕРА
с породицом

Душко мој, до краја живота чуваћу те од заборава.
Твоја РАДИЦА

Твоји најмилији

С љубављу чувамо сећање на тебе.
Сестра ВЕРА и зет
БОГДАН с породицом

(11/210783)

(24/210823)

(23/21081)

(36/210875)

ЈОВАНКА
ЂУРИЋ

Мили наши

САЊА

МОМА
(69/210963)

рођ. Којадинов

Мицо, затворила си своје миле и топле очи и
оставила нас да вечно
тугујемо.

од сина ЂУРИЦЕ, снаје
ДУШКЕ и унука
МАРИЈЕ, МИЛОША
и ПЕТРА.
(58/210932)

Драги наш

Мама, тата и брат
(15/210790)

Прошло је годину дана
откако с нама није наша
драга

НЕВЕНКИ
БОЖИЋ

ДРАГОСЛАВУ ЂОРЂЕВИЋУ

1976–2009.
1940–2009.
Туга – само туга и бол. Љубимо вас.
Ваши најмилији

МИЦА

СТОЈАНА
РИСТИЋА

12. децембра даваћемо годишњи помен

СТЕВИЋ

РАДМИЛИ
ЋИРИЛОВ

Много нам недостајеш.

(56/210928)

СЛАВКА
АЛЕКСИЋ

ПОМЕН

рођ. Којадиновић

Син САВА с породицом

ДУШАН
КОМЛУШАН

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Увек си у нашим мислима.
Супруга НАДА, син ПЕЂА, снаја САЊА,
унука НИКОЛЕТА и унук ДАМЈАН
(66/210956)

ЈЕФТИМИЈЕ
МИЦКОВСКИ

Оставила си неизбрисив траг у нашим срцима и вечно ћеш живети
у нашим мислима.

9. XII 2001 – 9. XII 2015.

Супруг МАРИНКО са
синовима НЕБОЈШОМ
и СИНИШОМ
и њиховим породицама

Никада те нећемо заборавити.
Син ЖИВКО
с породицом

1933–2014.
Вечиту успомену на њу
чуваће: син ПЕТАР,
унука КАТАРИНА
и снаха ЉУБИЦА

(35/210866)

(70/210968)

(71/210967)

МИРЈАНА
ЦВЕТАНОВИЋ
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ИНФО/ЗАБАВА

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
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
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
10. новембра: Дарију – Јована Јеленковић и Милан Петровић; 12. новембра: Дуњу – Мирјана Вукоњански; 13. новембра: Сташу – Драгана и
Александар Мијаљевић; 14. новембра: Хану – Ксенија и Даниел Плван;
16. новембра: Хелену – Маријана и Александар Тркуља; 20. новембра:
Николину – Марија Окука Ковачевић и Ненад Окука, Данку – Маја и Предраг Глигорин; 21. новембра: Анђелу – Душица и Радосав Пејовић; 23.
новембра: Лану – Мирјана Баруновић и Дарко Кара; 25. новембра: Машу – Милана и Урош Петровић.

5
МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10
Слогови: ВА, ГИ, ДО, ДОР, ЗНА, КА, КАР, НА, НАР, НАЦ, НЕ,
НОСТ, О, ПРО, ПРО, СТА, СТА, СТО, ТА, ТАК, ТИ, ТИ, ЧИ, ЧИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. пробојност, 2. оскудица, мана,
3. необразован човек, неотесанко, 4. житељ старе државе на северу Африке, 5. обележавати, давати нечему знак, 6. новчаница
од сто динара.

1

1
2

2

3

4

5

6

5

ове седмице. Не реагујте на прву
лопту и не доносите одлуке пребрзо. Појачана нервоза може
изазвати проблеме са желуцем.
Не кривите партнера, покушајте
да се договорите. Прихватите
пружену руку.

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

ВЕНЧАНИ
26. новембра: Марија Ђерфи и Ненад Влајић; 28. новембра: Андријана
Томашевић и Зоран Врањеш, Маријана Петковић и Милош Петровић, Александра Милетић и Борислав Неретљак; 29. новембра: Драгана Цвитковац
и Александар Јевтић, Драгана Пејчић и Славко Митровић.

Прави је тренутак да побољшате

Самопоуздање вам се враћа,

свој положај на послу, али будите врло опрезни у комуникацији
с надређенима. Нисте баш објективни у сагледавању ни својих ни
туђих грешака. Смирите страсти.

па сте спремни за нове пословне
подухвате. Пуни сте идеја и тражите сараднике да све то спроведете у дело. Већину тога ћете
остварити, али варнице избијају
на љубавном пољу. Висока енергија.

27. новембра: Бошко Ћук – 1929, Никола Илић – 1947, Данило Топић – 1933,
Видосава Јовановић – 1946; 28. новембра: Јан Поволни – 1933, Маћаш
Ереш – 1968, Снежана Шипош – 1954, Кристина Шајн – 1935, Томка Мићић
– 1935, Милосава Попов – 1934; 30. новембра: Живан Јованов – 1954, Милан Пау – 1928, Мирјана Шарац – 1961, Кристина Стојичић – 1940, Цветана
Глигор – 1937, Лазар Дамјанов – 1929; 1. децембра: Лазар Дамјанов –
1929, Наста Станковић – 1935, Гојко Баста – 1934, Стеван Бањаш – 1952; 2.
децембра: Невена Новаков – 1933, Смиља Молдован – 1936; 3. децембра:
Олга Марјановић – 1925, Јано Ђуриш – 1932, Олга Спасић – 1932.

БРОЈКЕ НАМ говоре
род је богат био,
жетелац се, вала,
добро нарадио.

ШПАНСКИ ТЕНИСЕР

ФРКА,
EНO СВЕ
„ДРНДАО”
ПРОПИСИ У ПРАКСИ

КАЗНА ПО НАМЕРИ

6
ЧОВЕК БЕЗ ДАРА (П = А)

ЛАТЕНТАН ТИП

(22. 11 – 21. 12)
У овом тренутку сте превише
емотивни и рањиви у љубави.
Баците се на посао, јер ту тренутно можете боље да пливате. Направите добру процену људи и
ситуације пре него што кренете у
акцију.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Колико год да сте креативни, тешко ћете реализовати све своје
замисли. Околина нема превише
слуха за ваше замисли. Пребаците своје тежиште на љубавни
живот и средите однос с партнером. Више се крећите.

Напетост расте у вама. Без детаљне љубавно-пословне анализе нисте способни да функционишете. Не расипајте енергију,
усмерите се ка једном циљу. Не
падајте на ласкања – то ће вас
само одвући на погрешну страну.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Није прави тренутак да будете

Имате велика очекивања, али

соло играч. Пробајте да нађете
заједнички језик са сарадницима. Могућ је финансијски добитак крајем седмице. Љубав вам
даје снагу и мотивацију. Могући
су проблеми са стомаком.

не и претерану подршку сарадника. У овом тренутку се можете
ослонити само на себе. Емотивно се коцкате, али пазите – партнерово стрпљење је на граници.
Смањите унос слаткиша и алкохола.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Шта год да се догађа, било пословно било приватно, најбоље је
да следите свој унутрашњи глас.
Имате подршку Јупитера, али
срећа је понекад варљива, па се
не ослањајте превише на њу.
Могуће су главобоље, пазите и
на крвни притисак.

Импровизујте, играјте се и будите спремни да кренете у нови
пословни подухват. Мало боље
финансије вратиће вам осмех на
лице и смириће односе с партнером и сарадницима. И даље вас
муче хронични здравствени проблеми.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
1

ПЛАНИНА У ХЕРЦЕГОВИНИ
Ако успеш крупна
слова НАТРЕСАТИ,
преметнута добро
планину ће дати.

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)
животу помоћи ће вам да лако
пребродите изненадне тешкоће и
застоје на послу. Ствари се споро
одвијају, али пронаћи ћете заобилазни пут да дођете до циља.
Пазите на исхрану.

АНАГРАМИ
ЖАЊЕ МАШИНОМ

Близанци
Мир и хармонија у приватном

УМРЛИ

3
4

Стрпљивост је кључна током

живци су вам истањени, а ви сте
уморни. Околности вам тренутно
не иду наруку, али успећете да
завршите започете послове уз
помоћ сарадника. Не доносите
одлуке на брзину. Неспоразуми с
партнером.

(21. 4 – 20. 5)

Први опис односи се на појам који пролази кроз цео лик, а други на појам који се
уписује од осенчених поља до краја лика.
ВОДОРАВНО: 1. просперитет, прогрес –
сродник по очевој и мајчиној линији у далекој прошлости, 2. новац који млада скупи
од сватова – рупа, јама, јаруга, 3. који се односи на „испит зрелости” – језик евроазијске државе, 4. део прибора за пушење – потпетица, 5. превлачити слојем лака – ударцима чекића обрађивати усијано гвожђе.
У обележеним пољима крије се име и
презиме наше некад најпопуларније певачице народних песама (на слици).

4

Имунитет вам је ослабљен,

Бик

ИСПУЊАЉКА

3

(23. 9 – 22. 10)

11. новембра: Новака – Александра и Владислав Китановић, Луку – Бојана Зечевић и Горан Јовановић; 14. новембра: Страхињу – Ивана и Слободан Стојановић; 16. новембра: Јована – Јелена Милосављевић и Бранко Радонић, Ђорђа – Јелена Петровић и Саша Станојевић; 19. новембра: Ненада – Кристина и
Дарко Вељковић, Оливера – Ивана Орлов Гајан и Данијел Гајан; 20. новембра:
Ђорђа – Милица и Бојан Милић, Богдана – Ружица и Владимир Николић, Видака – Јадранка и Срђан Миљковић; 21. новембра: Јовицу – Дорина Бањаш и
Мартин Јон; 23. новембра: Матеју – Драгана и Стево Купрешанин, Стефана –
Весна и Дејан Паунов; 24. новембра: Матеју – Милица Негован и Синиша Станковић; 27. новембра: Драгана – Јована и Иван Поповић; 28. новембра: Младена – Адина и Александар Гајић; 30. новембра: Славишу – Саманта Новаков.

Припрема: Момир Пауновић

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

1

Ован

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
ВОДОРАВНО: 1. старогрчки филозоф, 2. снимити, направити
слику, 3. једнак по особинама, сасвим исти, 4. накнада за коришћење стана, кирија.
УСПРАВНО: 1. зачинска биљка, 2. узраст, пораст, 3. истоветна, 4. највећи копнени сисар, 5. град у Грчкој, Теба, 6. нијанса жуте боје, 7. француски глумац и редитељ (Жак), 8. безбојни запаљиви гас, 9. река на северу Пољске.
РЕШЕЊА – Испуњаљка: напредак, даровина, матурски, муштикла, лаковати (коначно решење: Нада Мамула). Магични
лик 6 х 10: продорност, недостатак, простачина, Картагинац,
означивати, стотинарка. Мини-укрштеница: Аристотел, насликати, истоветан, станарина. Анаграми: комбајнер, Старетина, Фернандо Вердаско, примена закона, антиталенат.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 11. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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НОЋ У ГРАДУ ПРОТЕКЛОГ ПЕТКА

КАКО ДОЖИВЕТИ ОРГАЗАМ НА ДРЖАВНОМ ПОСЛУ
И онда нека се још неко пожали да (културни) ноћни
живот у Панчеву одавно не
постоји!
Овакву тезу оповргава последњи петак (4. децембар).
Идеалан дан за сваког ко је
био у адекватном (менталном
и материјалном) расположењу и наоружан жељом, вољом
и друштвом да доживи незаборавне тренутке...
Варијанта је била следећа: након пригодног, помало пикантног (и не претерано папреног) ручка у једном од традиционалних угоститељских
објеката било је логично (с
циљем варења натрпаних калорија) свратити на точени
„дигестив” у оближњи забашурени, али разбарушени кафе-кутак. И док сте се у „загаситој” атмосфери до миле воље
растерећивали од недељних
обавеза, уз помало времешан,
али нимало исхабан домаћи
рок, наједном су ниоткуда почеле да надиру познате фаце.
Иницијација, ауммм..
Најпре су улетела двојица, од
којих је онај с мускетарском
брадицом већ пола века без
премца у свету музичког екс-Ју „менаџераја” (Гане Пецикоза). Тек што сте се тргнули
из летаргије, кроз пријатан
жамор проломио се несвакидашњи излив одушевљења: на
вратима се појавио најпопуларнији војвођанско-дођошки
тандем у галаксији – Чварков
& Торбица! Прави позитивни
шок је када сретнете неког ко
вам је свакодневно тако близак (с малих екрана), а при-

„Оргазам”

Државни архиватори
том вам у веселе колоре боји
сивило стварности. Убрзо се
проломио још један радосни
узвик – чувена новосадска
тројка била је комплетирана
(стигао је и млађани Бошкић).
И кренула су фотографисања,
пошалице и све што воле млади „цверглани”, да би се чувене „фаце”, након е(к)спресно
сркнуте кафе, упутиле на место „злочина”.
Истовремено се бујица људи сливала ка великој сали
Дома војске, која је била толико препуњена (други пут за
месец дана) да ни микроб у
њу не би стао.
И почео је још један циркус
звани „Државни посао” и већ
на самом почетку смехотрес је
заљуљао армијско здање, што је
потрајало до краја представе.
Док су главни архиватор и
његов заменик евоцирали

успомене из старе добре Југе,
млађани Бошкић их је уверавао у то да су ова модерна времена боља, пре свега зато што
нуде огроман избор. На то би
Чварков и Торбица само одмахнули руком уз констатацију да је некад све било јасно
– постојала је „једна врста
млека и није никог било брига колико је млечних масти;
од паста за зубе коришћен је
само ’колинос’, а од парфема
искључиво ’пино силвестре’,
тако добар да се и данас осећа
тај мирис борових иглица”.
Главни архиватор је напоменуо да се тада „напутовао по
разним сафаријима и устрелио безброј примерака заштићене врсте. Само у једном дану
упуцао је четири носорога белорепана, а кући донео толико
кљова да их годинама дели
пријатељима по славама”.

Наставило се Бошкићевим
успешним полагањем испита,
када је замало знао „чак” један
од седам архиваторских постулата, да би све кулминирало
његовом иницијацијом. Док је
изговарао свете речи заклетве
(„Данас када постајем архиватор...”), старије колеге су га

„Honky Donkeys”

ПРВА ШКОЛА ЈАХАЊА У СТАРЧЕВУ

Деца воле коње
Ко каже да су коњи одјурили с
прохујалим временима? И да
су данашња деца окренута само „блејању” у комп?
Да најмлађи нараштаји нису толико гадљиви на природу, а да неки од њих чак веома
жуде за дружењем с племенитим животињама, најсликовитије говори пример Коњичког
клуба „Старчевац”.
Прва десеточлана група школе јахања (чинила су је деца
између шест и осамнаест година – од најмлађе Милице,
преко Тамаре, Ника, Тијане,
Харија, Алексе, Андријане,
Анђеле и Софије, до већ пунолетне Сање) завршила је обуку
код члана старчевачког коњичког клуба и власника ергеле Горана Стаменковића. Након савладаних тридесет часова теорије и праксе, односно
свих елемената јахања, они су
у недељу, 6. децембра, показали шта знају, и то под будним
очима стручне комисије (Ве-

сна, Драгослав и Милош) и
пред видно (позитивно) узбуђеним родитељима.
Тако су полазници везивали
коња, показивали како се правилно држе ноге на узенгији;
објашњавали да се приликом
узјахивања мора ставити кацига, као и да се након тога не
сме се трупнути на седло. Речено је и да су дизгине нека
врста волана и кочница, а на
питање да ли је неко пао с ко-

ња, муњевито су подигнуте руке (чак и инструкторске!), јер
без падова нема правих јахача. Ипак, недуго затим сви су
на делу показали колико се
добро сналазе у седлу.
Њихови утисци су готово неизрециви, па је најмлађа Милица Мишчевић уживала у
сваком тренутку – од јахања у
касу омиљеног понија Луцка
до чишћења штале. Чак је за
десети рођендан поручила ко-

пратиле мистичним хуком
(„ауммм”) и додавале му сакралне канцеларијске предмете, а напослетку су (попут славског колача) окретале и целивале „свети регистратор”.
Екстаза до „хада”
Тек што су се стомачни мишићи малко опустили од грча
изазваног силним грохотом,
на реду је било ново узбуђење.
У дворани „Аполо” концерт у
част тридесетпетогодишњице
постојања направио је култни
београдски састав – „Електрични оргазам”.

ња од мама Софије, која верује
да та огромна љубав проистиче
и из гена бакиних давнашњих
предака – пољских степских
јахача. С друге стране, најстаријој полазници Сањи Мојсиловић се на овај начин обистинила дугогодишња жеља. Њен
отац Жарко је ову школу јахања препоручио свом колеги
Слободану Сучевићу с Бановог
брда. Иако им је велелепни хиподром у непосредној близини, овом Београђанину није
било нимало тешко да сина
Ника сваког викенда доводи у
Старчево, пре свега због присне атмосфере у ергели. Омољчанин Милета Петров, отац
Анђеле и Софије, навео је да су
у његовој кући коњи одувек били главна тема, јер су му родитељи поседовали расна грла и
о томе причали унукама.
Након успешног завршетка
школице млади јахачи листом најављују да ће наставити да продубљују љубав према
коњима...

Вече незаборавних хитова
отворено је нумером „Lokomotion”, на шта се надовезао
„Луи, Луи”; хорски је отпеван
„Капетан Есид”, настављено је
у истом „ша, ла, ла” ритму и
таман када је Гиле упао у
стваралачку екстазу, почеле

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Немачки овчар
Овај пас је пронађен на Новосељанском путу, без микрочипа и огрлице. С обзиром на то да је послушан и у
доброј кондицији, вероватно
је недавно некоме побегао из
дворишта.
Уколико неко препозна или
жели да удоми (ако се власник не јави) овог немачког овчара, може га наћи у градском
прихватилишту у Власинској 1 (број телефона 013/ 352-148).

ЂЕКИН ТРОСТРУКИ ЈУБИЛЕЈ

Малецка

Све што нам треба је рокенрол
Три у једном! Тако се унајкраће може описати то што је легендарни оторинорокенролог
дочекао у среду, 2. децембра.
Бранислав Ђековић је тада
обележио прве четири деценије
бављења рокенролом, док је на
таласима Радио Панчева емитовано деветстото издање његове култне емисије под називом
„All You Need Is Rock’n’roll”, и то
на њен седамнаести рођендан.
– Програм је заиста праћен
не само у Панчестеру и Србији већ, захваљујући интернету,
на целој кугли земаљској – од
Окланда до Ванкувера. Само
слављеничке вечери јавили су

су да пуцају жице на Бананиној гитари. Потом је Љуба
шмекерски објаснио: „Немаш
ником ништа да даш”, да би
се у убитачан финиш ушло уз
„Бејбе”, „Игра рокенрол”, „Тежак као коњ”, „Спојимо се
сад”... Неизбежни бис био је
зачињен легендарним евергриновима – „Дебела девојка”, „Крокодили долазе”, „Небо” и „Златни папагај”.
Тек преживљени „оргазам”
захтевао је атерирање. Није
требало пропустити отварање,
заправо пресељење јединственог рок клуба у нове одаје. У
преводу, одсад ће главно окупљалиште
алтернативних
„ноћних птица” бити угао
улица Војводе Петра Бојовића
и Др Светислава Касапиновића (прецизније, подрум у којем су се некад налазиле пивнице „Брезик” и „Келер”).
На тој адреси од петка и
званично обитује рок кафе
„Хад”. За неупућене – клуб
постоји око четврт века, још
од почетка деведесетих, и дуго је био „скривен” у скровитом поткровљу у Улици Жарка Фогараша.
Мало ко је од виђенијих урбаних фаца изостао те вечери.
Ко јесте, пропустио је онај
сласни вајб што краси отварања и одличан саунд који је
производио
блуз
састав
„Honky Donkeys”.
Баш сјајан петак у граду...

се пријатељи из Сиднеја, Бризбејна, Малмеа, Кејптауна... –
навео је Ђека.
Поводом троструког јубилеја у студију су уживо наступиле многобројне панчевачке
легенде, а у просторијама су
рокери, бајкери и други пријатељи емисије, уз пиво и домаће кифлице, евоцирали незаборавне успомене.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Преслатка куца пронађена
је пре двадесетак дана на
улици с повређеном ногом.
Захваљујући хуманом суграђанину збринута је и
потпуно излечена, тако да
сада чека новог власника.
Малецка је стара два месеца; размажена је и спремна да некоме улепша одлазак старе и долазак нове године, као и све предстојеће
дане.

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

ТРИ ТИМА – ЈЕДНА ПОБЕДА
Одбојкашице Динама
пропустиле шансу
у Лајковцу
Борац прошетао
Јагодином

ПРВЕНСТВО БАЛКАНА У ТЕКВОНДУ

„ВУКОВИ” ЗАСЕЛИ НА ТРОН
Седам такмичара –
седам трофеја
Никола, Лара
и Лука шампиони
У Зрењанину је прошлог викенда одржано Балканско
првенство у теквонду, на којем је учествовало 550 такмичара из десет земаља. У
репрезентацији Србије било
је и седам наших суграђана,
који су остварили фантастичан успех – сви су се окитили медаљама. У Панчево су
донели три злата, сребро и
три бронзе.
Највредније трофеје су заслужили сениор Никола Вучковић и пионири Лара Бокун
и Лука Бабић. Кадеткиња
Миња Војводић постала је
вицешампионка Балкана, а
бронзе су зарадили Милица
Неделковски, Александар
Батало и Растко Достанић.

– Било је то најбројније
балканско првенство до сада. Били смо под медијским
притиском због учешћа 35
такмичара из Албаније, као
и због најаве да ће се такмичити и борци с Косова.
Ипак, фокусирали смо се на
победе и на медаље, а остварили смо максималан учинак. Осећај је фантастичан,
а похвале стижу са свих
страна. Честитам родитељима, који су веровали и улагали у успех своје деце, као и
такмичарима, који су допринели да наш клуб буде високорангиран – рекао је Милено Несторов, тренер пионирске репрезентације Србије и
тренер ТК-а Комбат Вулф из
нашега града.
У екипном пласману је селекција пионира наше земље, под руководством учитеља Несторова, убедљиво
освојила прво место.
Свака част!

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ
ЗА НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ДУЦА ПОДИГАО ПЕХАР У ПАРИЗУ

Утакмицама осмог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Суперлиги за одбојкашице.
После велике и значајне победе над Тентом панчевачке
„лавице” су у Лајковцу поделиле мегдан с неугодним Железничаром. Они најватренији навијачи Динама и притајени оптимисти надали су се
бар једном боду с тог гостовања. И умало да им се жеље
остваре: Железничар–Динамо
3:1, по сетовима: 25:17, 23:25,
28:26 и 25:22.
Почетак утакмице припао
је домаћим играчицама, које
су искористиле стегнутост
Панчевки. Све њихове грешке
претварале су у поене, па су
релативно лако стигле до почетног вођства. Ипак, слика
на терену се знатно изменила
у другом сету. Девојке које
предводи тренер Александар
Владисављев заиграле су много боље и ангажованије, сигурније у одбрани, ефикасније у нападу... И овог пута су
врло добре била Јелена Лазић, Нина Коцић, Александра
Петровић, Сања Ђурђевић...
Солидан учинак су имале и
Ивана Остојић, Слађана Мирковић и Николина Ашћерић,
па је Динамо успео да изједначи на 1:1.
Права драма виђена је у
трећем сету, који је вероватно
био и одлучујући у овом дуелу. Играло се поен за поен,
ушло се у неизвесну и драматичну завршницу, а прилику
за тријумф имала су оба тима. Панчевачке „лавице” су
имале и две сет-лопте, али...
Железничар је успео да преокрене резултат у своју корист
и да психички много снажни-

је уђе у четврти сет. Панчевке
се нису предавале ни тада,
већ су покушавале на све начине да се изборе за тај-брек,
али против врло доброг тима
из Лајковца овог пута нису
могле остварити више од часног пораза.
Прилику за поправљање бодовног салда Јелена Лазић и
њене саиграчице имаће у суботу, 12. децембра, када ће у
Хали спортова на Стрелишту
гостовати претпоследње Јединство из Ужица.
Одбојкаши старчевачког Борца су у осмом колу Прве лиге
забележили и шесту првенствену победу. Они су прошлог викенда убедљиво тријумфовали
у Јагодини над истоименим домаћином с 3:0, по сетовима:
25:13, 25:16 и 25:21.
То није био тежак посао за
момке које предводи тренер
Драгољуб Стојановић, јер је
разлика у класи била евидентна, што показује и исход сетова. Старчевци су играли у са-

ставу: Фаркаш, Рајковић, Бојковић, Познић, Симић, Кнежевић, Јовић, Меденица, Спасојевић, Милошевић, Зиндовић и Милетић. Борац је и
даље на трећем месту на табели, са 17 бодова, а идућег викенда ће бити на правом искушењу јер му у госте долази
петопласирано Смедерево.
У осмом колу Друге српске
лиге „Север” за жене Одбојка
013 је на свом терену претрпела пораз од Врбаса од 1:3,

по сетовима: 23:25, 21:25,
25:23 и 20:25.
Читав меч је протекао у
знаку делилаца правде, који
су потпуно изгубили контролу
над утакмицом. У одсудним
моментима, у финишу сетова,
несхватљивим одлукама су
поклањали поене ривалу, потом су покушавали да „компензују” грешке, па да „врате”
поене домаћину... Такво суђење одавно није виђено на некој одбојкашкој утакмици, па
онда није ни чудо што се једна лепа спортска прича претворила у нервозан догађај.
– После две узастопне победе имали смо мало већа очекивања на овој утакмици. Нисмо успели у својим намерама, али и поред наших успона
и падова, меч су обележиле
судије. Цела хала и играчи
били су концентрисани на делиоце правде, а то није добро.
Било је око 400 малишана који су дошли да гледају одбојку, да виде како се спортски
бори, а видели су нешто сасвим друго. Жао ми је што
нисмо узели бодове, били смо
близу и у првом и у другом сету. Морамо још да радимо –
рекао је тренер Одбојке 013
Иван Радивојевић.
Панчевке се сада налазе на
осмом месту на табели, с девет бодова, а утакмицу последњег кола првог дела првенства у Другој лиги група
„Север” одиграће наредног
викенда у Жабљу.

У ПОНЕДЕЉАК СА СПАРТАКОМ
Одбојкашице Динама ће утакмицу десетог кола Суперлиге
одиграти већ у понедељак, 14. децембра. Тог дана ће у Хали спортова на Стрелишту гостовати суботички Спартак, а
утакмица почиње у 19.30.
Да се утакмица не би играла у суботу, 19. децембра, на
Светог Николу, а с обзиром на то да Спартак има и међународни дуел осмине финала ЦЕВ купа против румунског Бакауа, дошло је до померања термина ове суперлигашке
утакмице.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЗЕМУНЦИ ЗАУСТАВИЛИ ТАМИШ
Недостајало времена
за потпун преокрет
Радовали се
Крис-крос и Динамо
Нашем суграђанину, најбољем српском аутомобилисти
и новом шампиону Европе
на кружним стазама Душану
Борковићу на традиционалној ФИА церемонији у Паризу уручен је пехар Светске
аутомобилске федерације за
победу у генералном пласману Европског купа туринг аутомобила. Наш ас је
примио и награду „Еуроспорта” као најбољи возач у
својој „сингл мејкс трофеј
класи” и тако и званично
ушао у историју европског
аутомобилизма као први возач из југоисточне Европе
који је освојио титуле првака
на брдским и кружним стазама.
Дуца Борковић је фантастичну ФИА ЕТЦЦ сезону, у
којој је од самог старта држао челну позицију, завршио са 110 бодова, а Чеха
Петра Фулина оставио је иза
себе с три бода заостатка.
Онако како је започео сезону
на Хунгарорингу, тако ју је и
завршио трком на Сицилији,
где је имао инцидент због
којег је сав труд могао да оде
у пропаст. Ипак, захваљујући „Б3 рејсинг тиму” из Ма-

ђарске све се завршило на
најбољи могући начин.
– Ово је само круна успешног рада, како мог, тако и
читавог тима. Захвалан сам
својим спонзорима, породици, пријатељима, али пре
свега навијачима и медијима, чија ми огромна подршка много значи. Током доделе награде размишљао
сам о наредној сезони, јер
ми је главни циљ повратак у
један од планетарних шампионата. Зацртао сам да у
2016. години будем бар међу
прва три возача у неком
светском шампионату, што
би ме довело корак ближе
титули о којој сањам. Ово
признање Светске аутомобилске федерације је само
додатни подстрек на путу ка
светској титули – рекао је
Дуца Борковић на свечаности у Паризу.
Велики успех Дуци су честитале и бројне колеге које
су присуствовале церемонији, међу којима су и Себастијан Лоеб, Норберт Михилис,
Иван Милер, Габријеле Тарквини, Тијаго Монтеиро и
многи други из рели и мото
такмичења.

Још једном се потврдило да је
Кошаркашка лига Србије врло неизвесно, узбудљиво, али
и изједначено надметање.
Прошлог викенда су одигране
утакмице једанаестог кола, а
на табели све „ври”, како на
врху, тако и на њеном зачељу.
Мало су се издвојили ФМП и
Јагодина – једни као тренутно
најуспешнији, други као најлошији, али једно је сигурно:
у КЛС-у свако сваког може да
победи!
Тамиш је у недељу, 6. децембра, гостовао у Земуну,
где је од домаће Младости изгубио са 71:67, по четвртинама: 25:20, 18:16, 14:13 и
14:18. Тим који предводи некадашњи стратег Тамиша
Драган Николић имао је резултатску предност већим делом утакмице, мада она никад није била превисока. Ривали су били прилично изједначени, победу су желели и
једни и други. Било је и грешака на обе стране...
Почетком последње четвртине Младост је стигла до највеће предности (59:49), па када се учинило да се победник
назире, тим Бојана Јовичића
кренуо је у тоталну офанзиву.
Тамиш је направио фанта-

стичну серију од 12:1 и стигао
на три поена заостатка
(70:67), али за потпун преокрет није имао времена.
Најефикаснији у редовима
Тамиша био је Иван Смиљанић, који је постигао четрнаест поена, а ефикасни су били
и Душан Милошевић (13) и
Радослав Пековић (11 поена).
После једанаест рунди у
шампионату Кошаркашке лиге Србије Тамиш има скор од
четири победе и седам пораза.
Идућег викенда поново ће
играти у гостима, и то против
Беовука, који у досадашњем
првенству има исти учинак
као и наш тим.
У Првој српској лиги на
програму је било десето коло,
а кошаркаши Крис-кроса су
остварили важну победу у гостима. Момци које предводи
тренер Вук Станимировић у
Старој Пазови су савладали

истоименог домаћина са
73:63.
– Оба тима су показала велику борбеност. На полувремену смо имали девет поена
заостатка, највише због тога
што се нисмо прилагодили
критеријуму суђења, који је
дозвољавао оштрију игру. У
наставку смо били много јачи
у одбрани, стрпљиви у нападу,
па смо тако враћали самопоуздање. Домаћин је довео меч
до ивице инцидента, који се и
догодио у самом финишу, али
то није омело моје играче. У
последњој четвртини смо начинили велики преокрет и заслужено добили меч. Поред
колективне игре, показали
смо храброст, одлучност и
стрпљење – рекао је тренер
Крис-кроса Вук Станимировић.
Спуштена је завеса на јесењи део шампионата у Другој

српској лиги. Кошаркаши Динама су у последњем колу
пред зимску паузу у Хали
спортова на Стрелишту савладали Деч са 69:53 и тако још
једном потврдили да су тренутно најбоља екипа у овом
рангу такмичења.
Панчевци су током јесени
остварили максимални учинак. Постигли су девет победа
у девет мечева, па са 18 бодова гледају ривале с лидерског
места.
– Оно што смо планирали
на почетку сезоне, успели смо
да остваримо. Победили смо
све ривале. Искрено верујем
да ћемо и у наставку првенства бити на висини задатка,
нарочито због тога што ћемо
имати и нешто лакши распоред. Задовољан сам тиме како
су момци играли током јесени. Било је мечева које смо
добили у последњим секундама, али и оних у којима смо
лако долазили до бодова.
Ипак, нема опуштања, јер нам
предстоји жестока борба за
прво место. Покушаћемо да
се појачамо у зимском прелазном року, јер је извесно да
Миљан Раденковић неће играти у другом делу због повреде
колена. Предстоје му операција и опоравак... – рекао је тренер кошаркаша Динама Ненад Раковац.
Сада следи мала пауза, па
наставак припрема за други
део сезоне, чији је почетак заказан за фебруар.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

УСПЕШНА ГОДИНА

БАНЕ И ДРУГАРИ „ЗИМУЈУ” НА ВРХУ

Редовна скупштина АК-а Тамиш одржана је 5. децембра у
великој сали Спортског савеза, а председавао јој је први
човек тог клуба Зоран Коцић.
Једногласно су усвојени извештаји о раду, као и план ак-

тивности за наредну годину.
АК Тамиш је у 2015. години
освојио 53 медаље, а проглашени су и најуспешнији чланови. То су Доротеа Балог,
Стефан Лазић, Ана Драгојевић и Стефан Марић. Најмлађа освајачица медаље је Олга
Лисицин.
За изузетан допринос развоју АК-а Тамиш признања су
заслужили председник Зоран
Коцић, генерални секретар
Нандор Балог и пријатељ клуба Александар Драгојевић.

БРАЋА БОРКА
У ФИНАЛУ
Чланови Бадминтон клуба
Панчево били су веома успешни прошлог викенда.
На Ц-турниру у Чачку финале у конкуренцији дечака
играла су браћа Борка из нашега града. Победнички пехар
је припао старијем Михајлу,

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

Девета победа Динама

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
субота, 17 сати
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
понедељак, 14. децембар, 19.30

Мала пауза,
па јуриш ка елити
Рукометни клуб Динамо је
окончао јесењи део шампионата у Супер Б лиги тамо где
му је и место – на трону. И у
последњем, једанаестом колу
првог дела шампионата момци које предводи тренер Иван
Петковић показали су да су
тренутно најбољи тим у том
рангу такмичења. Прошлог викенда, пред око 400 гледалаца
у Хали спортова на Стрелишту,
панчевачки „жуто-црни” савладали су Пролетер из Зрењанина са 27:23 (13:13).
Иако су бројни симпатизери
Динама очекивали лагану победу, није било тако. Гости су
се представили у сјајном светлу, на голу су имали феноменалног Марка Гаћиновића, а у
пољу расположеног искусног
Стевана Попова. С друге стране, иако емотивно испражњени после два велика дербија и
две важне победе, Бане Радановић и његови саиграчи нису
дозволили ривалу да начини
сензацију. Пролетер је водио
са 4:2 и 6:4, али више од тога
није могао. Панчевци су у 22.
минуту коначно „преломили”
ривала, па иако се на одмор
отишло с нерешеним резултатом, било је јасно да Зрењанинци полако губе дах...
Наставак сусрета је то и потврдио. У 45. минуту већ су
била три гола разлике за Динамо, а онда су почеле да „севају” и контре. Голман Никола
Радовановић је два пута заредом сјајно упослио брзоногог

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО
субота, 20 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Жабаљ: ЖАБАЉ – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈА
Београд: БЕОВУК–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ХАЈДУК
недеља, 18.30

Срђана Комланова, који је био
сигуран реализатор. То је било
довољно за 24:19, таман колико треба да се уђе у мирну завршницу сусрета, да се јесења
титула дочека на миру...
– Прибојавао сам се ове
утакмице. Знао сам да нас чека тежак посао. То се и догодило. Морали смо да се помучимо како бисмо дошли до
бодова. Нормално је све то.
Дошло је до емотивног пражњења играча после два дербија, али они су још једном
показали да су најбољи. Честитам им на свему ономе
што су урадили у протеклих
једанаест кола – рекао је шеф
стручног штаба Динама Иван
Петковић.
И заиста сви момци заслужују похвале. Они су права
вредност панчевачког спорта,

јер из меча у меч показују како се бори за боје свог клуба.
Предвођени капитеном Бранком Радановићем, који је још
једном одрадио лавовски део
посла у одбрани, а постигао је
и један погодак, истакли су се
и Срђан Комланов (седам голова), Миљан Буњевчевић
(пет), Јован Стојановић (четири), Миломир Радовановић
(четири), Милош Петровић
(три гола), али и Стефан Шапоњић, Милош Вујић и Јован
Сремчевић, који су по једном
погодили мрежу Пролетера.
Заслуге за освајање титуле јесењег шампиона имају и сјајни голмани Никола Радовановић и Никола Митановски,
али и Лука Радовановић, Павле Бандука, Милан Спасић,
Саша Петрешевић и Никола
Јаневски.

Наравно, честитке заслужују и људи из управе, који успешно предводе жуто-црни
брод... Да су на добром путу и
да сви заједно желе да остваре
сан многих генерација и врате Динамо у српску елиту, показали су и у мечу с Пролетером. Сви навијачи који су дошли у Халу спортова на поклон су добили мајицу или
шал са обележјима Рукометног клуба Динамо у знак захвалности за оданост клубу,
што се ретко дешава на панчевачким спортским теренима. Свим снагама ка једином
циљу – Супер А лиги.
Динамо је на првом месту,
са 18 бодова, колико има и
другопласирани Шамот из
Аранђеловца. Првенство се
наставља у марту 2016. године.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

3:1

ПРВА ЛИГА
Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ

0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРБАС

1:3

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПРОЛЕТЕР

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ

71:67

ПРВА СРПСКА ЛИГА
С. Пазова: С. ПАЗОВА – КРИС КРОС

63:73

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ДЕЧ

69:53

ПАНЧЕВЦИМА СРЕБРНО ОДЛИЧЈЕ
па се млађи Никола овог пута
морао задовољити сребром.
Али има дана за мегдана... Наталија Бохаревић је у својој
групи освојила бронзано одличје, док је Стефан Мијатовић на Б-турниру заустављен у
групној фази такмичења.
У исто време је одржан и
турнир у Словенији, на којем
су БК Панчево представљали
Анђела Витман, Виктор Бурјан и Сања Перић, које је
предводила Милица Ускоковић. Најуспешнија је била Анђела, која је освојила бронзу у
конкуренцији девојчица до једанаест година.

КУП ОБРЕНОВЦА
У Обреновцу је прошлог викенда одржан традиционалан
карате турнир, на којем је

учествовало око 350 такмичара из Србије и БиХ. Међу њима су били и најмлађи борци
КК-а Младост из нашега града, а предводио их је тренер
Тихомир Макитан.
Пионирке Тара Ђурђевић и
Миња Ковач освојиле су сребрне, а Сара Жунић, Славица
Тулић и Јована Радић бронзане медаље.

Хала спортова у нашем граду
у недељу, 6. децембра, била је
резервисана за стреличарство.
Тог дана је одржан ФИТА турнир у гађању са осамнаест метара, на коме су учествовала
84 такмичара из двадесет српских клубова. Овим турниром
Стреличарски клуб Панчево
обележио је и свој рођендан –
34 године постојања.
Конкуренција је била веома
јака, а домаћин се представио
са шеснаест својих стреличара, који су и овог пута постигли запажене резултате и још
једном потврдили да за будућност овог спорта у нашем граду не треба бринути.

У гађању олимпијским стилом, у конкуренцији старијих

пионира, Јован Шпехар је
освојио најсјајније одличје,

док се Стефан Јакуб окитио
сребрном медаљом. Чарна
Брзаковић је у надметању јуниорки такође зарадила сребрно одличје, а бронза је, у
истој конкуренцији, припала
Андријани Штрбан. Ветеран
Живко Сарић тријумфовао је
у конкуренцији ветерана, уз
оборен државни рекорд, а
сјајна је била и екипа СК-а
Панчево, у саставу: Димић,
Форго и Стајчић. Наши суграђани су освојили сребрну медаљу.
Сезона у затвореном наставља се 20. децембра, када ће
СК Сребрна стрела организовати турнир у Београду.

СЈАЈАН УСПЕХ МЛАДЕ ТЕНИСЕРКЕ

АКТИВНОСТИ ЏК-а ПАНЧЕВО

АНA „УЗЕЛА” ЕТА ТУРНИР

ХУМАНИ МАЛИ БОРЦИ

Млада тенисерка Динама и репрезентативка Србије дванаестогодишња Ана Вилчек остварила је велики успех освајањем
ЕТА турнира који је одржан у
Широком Бријегу (БиХ).
Наша суграђанка је у првом
колу победила хрватску тенисерку Луцију Ћирић са 6:1 и
6:1, потом је са 6:2 и 6:2 савладала домаћу такмичарку Сару
Микачу, а у трећем колу је била боља и од ривалке из Бугарске, над којом је тријумфовала
са 6:3 и 6:2. Ана је у полуфиналу савладала Украјинку Катерину Рублевску са 4:6, 6:3 и 6:3,
да би у борби за највреднији
трофеј надвисила још једну тенисерку из Украјине – Лубов
Костенко, са 6:2 и 6:3. Тако је у
само два дана савладала две
репрезентативке Украјине, које
су са својом репрезентацијом
ове године освојиле и летње и
зимско Европско првенство.

Ово је највећи Анин успех
до сада, а плод је одличног рада с тренером Слободаном
Познаном. Ана свакодневно
тренира, путује у Београд на

27:23

ТРОФЕЈИ ЗА
„АКАДЕМЦЕ”
Чланови ЏК-а „Академија Јочић” из Старчева остварили
су запажене резултате на турниру у Новом Саду.

У конкуренцији 220 малих
бораца Дуња Јочић је освојила злато, Ања Стојић се окитила сребром, а Ања Матић и
Предраг Кацијан зарадили су
бронзане медаље. Марко Арсић и Матеја Илић пласирали
су се на пета места.

ШАХОВСКИ КУТАК
Salthouse
8

спаринг-мечеве са старијим
ривалкама, а у сусрет јој једино излазе директор и наставници ОШ „Јован Јовановић
Змај”, који имају слуха за њен
раскошан таленат.

Млади такмичари ЏК-а Панчево прошлог викенда су подржали хуманитарну манифестацију у Ковину на којој су прикупљана средства за лечење болесне девојчице из тог града. Демонстрацију џудо-вештине организовала је наша суграђанка
Драгана Јанков, а учествовали
су: Александар Лупулов, Нина
и Лазар Албијанић, Немања и
Милица Нишић, Михајло Вуковић и Милош Гичков.
Већ у недељу, 6. децембра,
чланови ЏК-а Панчево уче-

ствовали су на турниру у Петровцу на Млави, где су постигли одличне резултате.
Златну медаљу је освојио
Александар Лупулов, сребром
се окитио Немања Нишић, а
бронзе су зарадиле Нина Албијанић и Милица Нишић.
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Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф6)
Избор Р. Радојевић
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПОМОЋ ВЛАДИ ЂОРЂЕВИЋУ

ПАНЧЕВО, ПРОБУДИ СЕ!

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Нежељени снег
За операцију
потребно
27.000 евра
Детету се погоршава
здравље
За викенд
хуманитарни базар
Први август 2011. године
стоји на почетку дугог низа
датума који ће петочланој
породици Ђорђевић из нашега града остати у јако ружном сећању. Најмлађе од
троје деце Станке и Синише, тада шестогодишњи
Влада, до тог тренутка потпуно здрав малишан, пробудио се ујутро са застрашујућим тегобама: трзао се, руке, ноге и лице су му били
укочени и буквално није
знао за себе читавих пола
сата. Владин отац је у том
моменту стигао из треће
смене и на први поглед је
посумњао на епи-напад.
У панчевачкој болници је
потврђено да Влада има
епилепсију. Преписана му је
терапија, али муке су, нажалост, тек почеле. Након снимања главе у Тиршовој дечаку је само повећана доза
лека „тогретол”.
– Све време смо лекарима
у Београду скретали пажњу
на промене које смо уочавали код Владимира и на то да
сумњамо да он има још неки
здравствени проблем. Упорно су понављали да је све у
реду. На магнету је установљено да има цисту септума,
као и асиметрију хипокампуса, али докторе то није забринуло. Рекли су нам да се
видимо за две године на контроли. Одлучили смо да снимамо понашање детета и на-

паде. Све налазе и снимке
смо послали у Москву, на
престижну неуролошку клинику „Н. Н. Бурденко”. Заказали су нам преглед за јул/август 2012. године – почиње
причу Владин тата Синиша.
Погрешан лек „хранио” тумор
Захваљујући хуманитарним
акцијама прикупљен је новац
и Влада је отишао у Русију.
Тамо су Ђорђевићи доживели
нови шок: не само да је установљено да је Владимиру у
Србији преписана потпуно
погрешна терапија већ се показало и да дете има тумор на
бубрегу који нико од овдашњих лекара није приметио!
Уз све то, испоставило се да је
лек који му је преписан у Србији заправо „хранио” тумор!
Ништа Владиној мами и тати, као и сестри и брату Кри-

стини и Борису, није пало теже од тих сазнања.
Влада је почео да прима
хемотерапију у Тиршовој, а
затим му је извађен бубрег.
Хемотерапија је настављена
још 27 недеља, јер се показало да је тумор био малигни. Убрзо је уследила нова
брига – дечак је почео јако

„КУПИТИ” КНИЋАНИНА ИЛИ СПАСТИ ДЕТЕ?
Питања за чланове извршне власти у Панчеву:
1. Да ли вам је важније да потрошите новац на уклањање скулптуре „Две жене” / „Удовице” с платоа Градске управе и на постављање споменика Стевану Книћанину на исто место или бисте радије тим парама спасли један дечји живот?
2. Да ли би одговор био исти када би у питању било
ваше дете?
Имејл адреса наше редакције вам је добро позната.
Једва чекамо да чујемо одговоре!

лако и брзо да се умара. На
прегледу у Москви у децембру 2012. установљено је да
има промену на срцу. Нова
мука. Ни овог пута наши
лекари нису уважили мишљење колега из Русије, а
Владино стање је постајало
све лошије.
Какви нам то лекари лече децу?
Влада је поново прегледан у
Москви, где му је предложена операција срца. Цена интервенције била је превисока, али су Ђорђевићи пронашли повољнију клинику у
Истанбулу. Синиша је подигао кредит, а добри људи су
опет притекли у помоћ и малишан је успешно оперисан.
Треба ли рећи да ни тада овдашњи лекари нису уважили
налазе и да су сматрали да
операција није неопходна

све док дете евентуално не
доживи инфаркт?
Међутим, проблеми с главом су се наставили, дечаку
је више пута појачавана терапија на прегледима у иностранству, а наши лекари су
остали при тврдњама да Влади није ништа. Штавише,
љутили су се на родитеље
што су ишли по друго мишљење.
– Све ово нам јако тешко
пада, јер се не боримо само
против Владине болести, већ
и против ветрењача. Да смо
слушали наше лекаре, Владе
данас не би било. Сада чекамо да му се стање стабилизује и покушавамо за то време
да сакупимо 27.000 евра како би он у Истанбулу оперисао цисту на мозгу – одлучан
је Синиша.
Ђорђевићи сами плаћају
готово све лекове и препарате које Влада свакодневно

узима. Дете носи пелене,
што је још један издатак.
Месечно им је за све то потребно око 26.000 динара.
Само отац је запослен и месечно заради око 50.000 динара. Ђорђевићи живе као
подстанари, а на рачуну тренутно имају 2.350 евра. Дечаково стање тренутно није
добро, крвна слика му је јако
лоша и има проблем са електролитима, те је сада у дневној болници у Панчеву.
Само да све ово прође...
Влада је 3. децембра прославио девети рођендан. Иде у
школу „Мирослав Антић” и
добар је ђак. Другари су га
лепо прихватили. О својој
болести све зна и истрајно и
храбро се бори против проблема. Када смо питали
Владу шта жели за Нову годину, рекао је скромно: „Само желим да све ово прође и
да живим нормално као и
сва друга деца...”
Помозимо му да тако и буде! Прва прилика да то и учинимо је хуманитарни базар
који ће бити одржан овог викенда, 12. и 13. децембра, од
10 до 15 сати, у играоници
„Шарени свет” на Стрелишту.
Посетиоци ће имати прилику
да купе новогодишње украсе
и сувенире и још много тога,
а сав приход биће усмерен за
Владино лечење. Добродошли су сви они који би желели да на базару нешто продају или пак купе. Понуђачи
треба да се јаве Владином тати на број телефона 064/6767371. Догађај ће бити пропраћен и пригодним програмом
за децу. Дођите да заједно
помогнемо Влади! Ситуација
је ургентна!
Средства за помоћ Влади
могу се уплатити на динарски рачун Синише Ђорђевића 340-32110017-94, код
„Ерсте банке” с назнаком
„помоћ за Ђорђевић Владимира”. Уплате из иностранства врше се на девизни рачун Станке Ђорђевић: IBAN
RS35340000003216654566.
SIF код је GIBARS22. Лепа
вест је да су се ових дана запослени у ОШ „Мика Антић”, коју похађа мали Влада, самоиницијативно организовали и почели да прикупљају новац за свог ученика. Овај пример ваља следити!

Зимске чаролије особито радују нашу децу.
То Панчевци јако добро знају, па најмлађима на време припремају брдашца за санкање и спуштање на подгузњацима.
Зато ђубре и шут не бацају у контејнере, већ од тога праве узвишења и брегове.

Д. Кожан

Н. Стоилковић З. Спремо

Панчевци се никада нису плашили зиме.
А и зашто би када се унапред припреме.
На време набаве дрва и угаљ, а обаве и психолошку припрему
како би што безболније поднели рачуне за струју и грејање.
Једино им је жао када падне снег и прекрије сву ову околну
лепоту.

Жељене чаролије

Пожељна настава
Васпитању деце Панчевци посвећују дужну пажњу.
Још одмалена их уче како се треба односити према околини и
чему служе корпе за отпатке.
Да би већ од најранијег узраста савладали градиво, најбоље их
је подучавати на очигледним примерима.
Зато у близини вртића „Бубамара” и стоји ова инсталација.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јована
Бореновић,
студенткиња:
– Планирам да
присуствујем скупштини
Црвеног крста Панчево.
Имаћемо и журку
поводом педесетог
рођендана. Осим тога
засад немам других
планова.

Богдан Вуколић,
гимназијалац:

Анђела Лабовић,
гимназијалка:

– У суботу увече ћу
највероватније изаћи до
града. Недељу
планирам да проведем
учећи, одмарајући се и у
кругу породице.

– С обзиром на то да
планирам да у недељу
с друштвом одем до
Београда у шетњу
и провод, у суботу ћу цео
дан учити, јер
морам да пређем много
градива.
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