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Економија
Новац за шест
панчевачких
установа
» страна 6

Политика
Страначка
(не)задовољства
» страна 4

Хроника
Заштита права
ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

LGBT особа
» страна 8

Село
Ускоро наставак
комасације?
» страна 11

ПОВОДОМ НЕКОЛИКО ПОЗИВА ЗАБРИНУТИХ СУГРАЂАНА

ЛАЖНИ МАЈСТОРИ „ТЕЛЕКОМА” ЗВОНИЛИ НА ВРАТА
Редакцији „Панчевца” се у последње
време јавило неколико наших суграђана због истог проблема. Они су
тврдили да им је на врата звонио непознати младић који се најпре представљао као мајстор панчевачког
„Телекома”, а онда је, уз изговор да
мора да изврши нека мерења телефонских инсталација, улазио у куће
и станове, шетао и разгледао.
Иако овај самозвани мајстор није
тражио новац, наше суграђане који су
нам пријавили овај случај забринуло
је то што су стекли утисак да је реч о
лопову коме су на мети превасходно
биле старе особе које живе саме.
Међу онима који су имали такво
искуство је мајка једног нашег суграђанина.
– Била је субота увече, око седам
сати, када јој је на врата зазвонио непознати младић. Отворила му је врата и видела нормално обучену особу
како држи свеску у руци. Отворио ју
је, прочитао њено име и презиме и
питао да ли је она та особа. Након
тога ју је питао да ли живи сама и какве су јој телефонске везе, уз обра-

Потенцијалне жртве су најчешће старе особе
зложење да је дошао да их провери.
Мајка је одговорила да нема никаквих проблема и онда је непознати

отишао. Међутим, након тога је звонио на још неколико врата у тој згради. Једном пензионеру је то било

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Новогодишњи двоброј
на киосцима 30. децембра
Поштоване читатељке и уважени читаоци, празнични број „Панчевца” изаћи ће као двоброј. Колпортери ће то издање нашег листа изнети на улице у четвртак, 29. децембра, у поподневним сатима, а на трафикама ће се наћи сутрадан ујутро.
То значи да благајна, маркетинг и редакција неће радити од петка, 30. децембра, до среде, 4. јануара, па молимо кориснике наших услуга да евентуалне помене, огласе и рекламе које су намеравали да предају за број новина
у првој недељи нове године донесу до среде, 28. децембра, како би се материјал нашао у новогодишњем двоброју.
Први број „Панчевца” у 2017. години биће у продаји 13. јануара.
Набавите свој примерак новогодишњег двоброја, спремамо лепа изненађења!

сумњиво и позвао је полицију. Полицајци су им узели изјаве и рекли да
не треба да отварају непознатим лицима, да одговарају на њихова питања и да им било шта говоре о себи –
испричао је наш суграђанин.
Поводом овог случаја затражили
смо разјашњење од надлежних у панчевачком „Телекому”.
– Радници наше фирме не врше
никакве провере телефонских инсталација по кућама и становима нити
обављају било какве радове без претходних телефонских позива и пријава кварова. Долазимо само када нам
неко од наших суграђана пријави да
има неки проблем с телефоном, интернетом или кабловском телевизијом и замоли нас да дођемо због тога.
Када упутимо екипу на терен, наши
радници су обучени у препознатљиве
униформе са ознакама „Телекома
Србија”. Осим тога, они на тим униформама носе идентификационе
плочице са својим именима и презименима. Уколико им неко од суграђана затражи да се идентификују, у
обавези су да то ураде, да покажу те
плочице, као и попуњене налоге за
интервенцију. Уколико неко одбије
да то уради, грађани одмах могу да
зову полицију – објаснио је наш суграђанин из панчевачког „Телекома”
који је затражио да остане анониман.
Овај случај је још једна опомена
нашим старијим суграђанима који
живе сами да воде рачуна коме отварају врата својих кућа и станова. У
бројним градовима широм Србије до
сада су се дешавала разбојништва у
којима су старије особе биле на мети
лопова, који нису презали ни од најгрубљих напада како би дошли до
новца или до неке драгоцености коју
могу уновчити.
М. Глигорић

Култура
Зид из којег се путује
у друге зидове
» страна 12

Хроника
Ништа од пасареле на
Стрелишту
» страна 14

Фото-репортажа
Здравље из кошница
нема алтернативу

» страна 33

Спорт
„Динамо” зимује на
трећем месту

» страна 34
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Комитет и
(пр)осветљена сиротиња
Није лако бити у кожи панчевачких социјалиста. Напустио их недавно
један од виђенијих чланова, који им је, бај-д-веј, водио предизборну
кампању по медијима пре осам месеци. Прешао СПС цензус, ушао у локални парламент, а Ашанин прелетео у напредњачке редове. Пардон,
прошао процес асимилације.
Такође, прошле недеље Дачићевим следбеницима из Панчева искључена је вода. ЈКП „Водовод и канализација” није имао куд, нагомилали
се дугови, неплаћени рачуни. Зграда у епицентру града тако је сада одсечена с једне од основних цивилизацијских тековина: водоводне мреже.
Ту могу да настану и проблеми епидемиолошких размера; не мислимо
на наставак асимилације, немојте да сте неваљали.
Кад смо већ код такозваног комитета, односно зграде у Улици Жарка
Зрењанина број 17... Као што смо писали пре годину дана, на балконима
тог здања од 1989. године све до данас безбрижно се вијоре барјаци СПС-а,
без обзира на то што, према документима из катастра непокретности и
судских земљишних књига, јасно пише да га по свим правним аршинима треба вратити држави. Петнаест година се игнорише нешто што се не
сме.
Добро, то је лепо, кул је да се негде сместиш. У ствари, није лепо сместити се бесправно, али је корисно, нема никакве везе с тесном кожом.
И, тако је „прћија” од 500 квадрата с прелепим двориштем и гаражама од преко 200 квадрата – остала без воде.
Ајде када у својој кући направиш некакав хаос: сам си у свом сосу и вадиш се како умеш, пошто створиш услове за то. Али када страдају због
тебе и комшије, е то већ није нешто што побољшава добросуседске односе; приликом одсецања СПС-а с мреже чесме су постале суве и у регионалном Заводу за заштиту споменика културе због тога што је на истој
адреси!? Запослени у тој установи сада имају скраћено радно време: није нормално да си на послу осам сати током дана а да не можеш људски
да користиш тоалет.
Прискочили су у помоћ и надлежни, па је пао договор између већника и директора јавног предузећа да се за Завод направи прикључак на водоводну мрежу независан од СПС-овог.
Знају, ваљда, да социјалисти не плаћају своје рачуне. Када нису платили 5. октобра 2000. године, неће никада.

***
У главном граду већ дуже од месец дана осећа се новогодишња атмосфера: улице и зграде су украшене разнобојним светлима, све ферцера. И сама расвета, и њено одржавање, и струја коштају бога оца, па су се наше
колеге тада распитивале код градоначелника Београда у чему је квака.
Он је преко њих обзнанио, отприлике, да се ради о улагању, тј. да ће
инвестирање у шарене рефлекторе и лампионе граду донети титулу регионалног туристичког центра; помињао је милионе евра које ће Београд
инкасирати од боравишних такса, те захваљујући трошаџијски настројеним иностраним путницима намерницима. Иако изгладнела раја није
загледана у будућност, већ у решавање свакодневног проблема како
ишта ставити у фрижидер и потом убацити у уста, ако се из градоначелниковог угла „осветљава” велеградска позорница, онда све то може имати смисла.
У Панчеву нема фрка те природе. Мало прецизније: има гладних, али
нема новогодишње расвете на коју би они могли да буду бесни. Јер, ова
наша је, онако, паланачка, сиротињска. А сиротиња се на сиротињу не
љути. Елем, вредни радници „Зеленила” крпе и каче старе украсе, уз минималну набавку нових; хеј, стиже нам ускоро и јелка!
За разлику од престонице, још нечег нема у нашем граду: потребе да
се развија туризам. И зашто би када су наши приоритети инвеститори у
индустријској зони у настајању, запошљавање...
Чек, чек, ко је ставио три тачке на крају претходне реченице?

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Боље за лек него
за дернек
Нова година се, како јој време долази, све више намеће као тема! Не само због уобичајене дилеме како и
где је дочекати, већ и на друге, невеселије начине.
Уврежено је правило да се у то
време на наступе разних звезда и
звездица по трговима списка огромна количина новца, а веома често то
буду и „истакнути” промотери кича
и шунда.
Речју, циљ је да се лаком забавом
разгали „сиротиња раја” напаћена
још једном неуспешном годином.
Ако већ нема ни ’леба, ваља им дати
макар (опскурних) игара. Зато не
треба да чуди што у таквим приликама готово по правилу дође и до
прекомерног пијанчења, које се неретко заврши немилим сценама.
Е, тај клише пре неки дан храбро
је напустио први човек Какња и одлучио да уради нешто тако несвакидашње, а тако нормално. Наиме,
на чел ник те бо сан ске оп шти не

Нермин Мандра одустао је од гламурозне прославе, у сврху лечења једног дечака. Браво, људино!
Овај светао пример изгледа је био
лајтмотив да локална власт у Пожеги новац намењен новогодишњој
прослави донира болници. А претходно наведено вероватно је инспирисало и неформалну групу из највећег војвођанског града под називом
„Новосадска патрола” да „дејствује”
по тамошњим градским оцима апелом да, такође, одустану од таквог
бесмисленог расипања новца и усмере га у хуманитарне сврхе.
Ако рачунамо да разне Цеце и Јеце узму и по више десетина хиљада
еврића, можемо само претпоставити
колико би тај новац значио неком
унесрећеном малишану.
И нису само дочеци спорни. О,
има таквог бесмисленог трошења
колико год нећеш – на (ре)конструкције, одводњавања, доводњавања...
За то време деца и млади људи попут наших Драгане Раданов, Владимира Ђорђевића или Александра
Станковића вапе да им се на све начине помогне у тескобној борби за
какву-такву шансу на живот.
А ми здрави лако ћемо се за „новака” снаћи и без „великана”. Напослетку, ако баш и мора нешто да се
догађа по улицама, што не би нека
цркавица отишла локалним неафирмисаним музичарима који, поред
тога што су неупоредиво скромнији
у прохтевима, веома често буду квалитетнији и забавнији од наречених
богаташа.
Ј. Ф.

Трасе
Изгледа, засад, да се нећемо скоро
возити најављеним аутопутем Темишвар–Панчево, јер је тај посао тренутно на стендбају. Овог пута није до

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Задржати фокус на циљу.
У Градском парку, овог уторка
Снимио Владимир Ђурђевић

нас. Румунима ће током наредног
периода приоритет бити Европа, односно Бугарска и Мађарска, до којих
ће, очекују, стићи преко Коридора
четири.
Српска делегација је прошлог месеца посетила Темишвар и с румунским званичницима разговарала о
деоници која је за нас важна, а за чију студију изводљивости ће обе стране добити новац из ИПА фонда.
У плану је да се аутопут Панчево–
Алибунар–Вршац–Темишвар, дужине 130 километара, једног дана у Београду споји с Коридором 11, па су за
ову трасу, поред нас, заинтересовани
и Италијани, и то они који послују у
Румунији. Њима је та деоница интересантна због саобраћајног повезивања с Луком Бар у Црној Гори.
Градоначелник Панчева Саша Павлов је не тако давно у Београду на
састанку одбора за праћење ИПА
програма између Румуније и Србије
изјавио да је за Панчево „веома важна изградња ове инфраструктуре,
јер ми развијамо упоредо две пословне зоне”.
Ово померање изградње трасе до
Темишвара нама још и иде у прилог,
јер пословну зону студиозно и темељно развијамо већ неколико година, почев од првобитног плана да је
инвеститорима понудимо опремљену са све септичким јамама и путем
на којем не могу два камиона да се
мимоиђу, па до тога да је она сада
ипак на градском земљишту!?! Што
је успех.
Иначе, нема тих инвеститора и аутопута који би од Панчева, у скорије
време, направили било какав центар,
па макар он био и привредни. До тада, нејасно је – који је нови рок за аутопут, ко су инвеститори и које пословне зоне.
Једино су јасни Италијани. Као и
увек.
М. Д.

Зоран Т. Поповић

Ја се у својој кући ни за шта не питам.
Ја сам домаћин без портфеља.
Политичари се труде да што дуже остану на власти.
Време је новац.
Није ово минут до дванаест. Ово је већ зауставно време!
Народ је деценијама живео од обећања,
а онда је чаролија престала.
Како се времена мењају. Европа је данас наш циљ,
а 1999. године ми смо били њен!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МОЈА ЖЕНА И ЈА СЕ ВИШЕ НЕ СВАЂАМО ОТКАД СМО
ПОСТИГЛИ КОМПРОМИС ДА ЈЕ ОНА УВЕК У ПРАВУ!
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РЕСПИРАТОРНА ВИРУСНА ОБОЉЕЊА У ПОРАСТУ

ПОКЛАЊАМО КАРТЕ

ЕПИДЕМИЈА ГРИПА У ОМОЉИЦИ

Концерт хора
„Вокал кидс”

Потврђена четири
случаја заразе у ОШ
„Доситеј Обрадовић”
У уторак изостало
327 ђака и 17
одраслих, у среду
обустављена настава
У Панчеву расте
инциденција обољења
сличних грипу
Како су саопштили у панчевачком Заводу за јавно здравље,
на територији Јужнобанатског
округа у четири сентинелна
узорка узета у уторак, 13. децембра, у Здравственој станици Омољица, потврђена је инфекција вирусом грипа типа А
(Х3), па је у Омољици проглашена епидемија грипа.
Начелница Центра за превенцију и контролу болести у
Заводу mr sc. med. dr Слађана
Томић, специјалиста епидемиологије, навела је да су сва
четири случаја грипа лабораторијски потврђена код пацијената школског узраста из
омољичке Основне школе
„Доситеј Обрадовић”.
Да ли се епидемија шири?
Од приближно 500 ђака који
похађају школу у Омољици, у
уторак, 13. децембра, с наставе
је изостало њих чак 327, а на
посао није дошло ни седамнаесторо чланова колектива –
потврдио је за „Панчевац”
Владимир Ристић, директор те
школе. Судећи по овим подацима, епидемија је изгледа већ
узела маха, тако да ће наредних дана вероватно бити нових
података о броју оболелих. Настава је у школи „Доситеј Обрадовић” у среду, 14. децембра, потпуно обустављена.
Када је реч о осталим насељеним местима у јужном Банату, сентинел надзор за прошлу недељу, односно за период
од 5. до 11. децембра, показао
је да је тренд инциденције

обољења сличних грипу у порасту у Панчеву, Вршцу, Алибунару, Белој Цркви и Опову,
док је у осталим општинама
на нивоу посматрања седмице
која је претходила поменутој.
У Заводу за јавно здравље кажу да је, на основу показатеља
географске раширености, у Јужнобанатском округу регистрована стопa инциденције
обољења сличних грипу на нивоу уобичајеном за спорадичнe
и изолованe случајевe обољења, те да је укупни интензитет
активности вируса грипа испод
прага средњег интензитета у
свим општинама.
– На основу анализе Популационог надзора пријава обољења сличних грипу за 2016/17.
годину, у периоду од 1. октобра
до 11. децембра број пријављених са обољењима сличним
грипу у целом јужном Банату
износи 530, што је за један мање
него у истом периоду лани. Ако
посматрамо недељни тренд,

Бесплатан, а вреди
бесплатно. Може се преузети у
Дому омладине, Културном
центру Панчева, Градској библиотеци и у неколико кафића у центру града.

пријаве обољења сличних грипу
су у двоструком порасту у односу на претходну недељу и има
их за 35% више него у истом периоду прошле године. Највише
случајева забележено је у узрасној групи од 15 до 29 година –
навела је др Слађана Томић.
Како се заштитити?
Грип је, као што је познато,
акутно заразно вирусно обољење респираторног тракта, проузроковано инфлуенца вирусом, обично типом А или Б.
Сматра се „космополитским”
обољењем, будући да је присутно у свим деловима света.
Код нас се обично јавља сезонски, у јесењим и зимским месецима, у виду мањих или већих епидемија. Осетљивост на
грип је општа, а вирус се са
инфициране на здраву особу
преноси путем респираторних
капљица – кијањем, кашљањем или говором, а ређе преко
предмета свеже контаминираних садржајем из носа или
ждрела оболелог.
Уколико сте били у контакту са особама оболелим од
грипа, неопходно је да пратите

Много више информација о
деветнаестом „Драфту” објављено је на званичној „Фејсбук” страници „Драфт омладински информатор” и на „Инстаграм” профилу @draftzin.
С. Т.

Новогодишња представа
за децу
школског узраста. Она ће бити
одиграна у биоскопској сали те
месне заједнице у четвртак, 22.
децембра, од 18 сати.
С. П.

своје здравствено стање током седам дана, а уколико се
појаве симптоми грипа, останите код куће. У случају да се
разболите, правила су следећа: обавезно одлежите, често
про ве тра вај те про сто ри је у
којима боравите и узимајте
доста течности (супе, негазирани сокови, лимунада, чајеви...), а лекове користите искљу чи во по са ве ту ле ка ра.
Лекарску помоћ би требало
да потражите уколико се појаве симптоми као што су повишена температура (преко
38 степени), суви кашаљ, отежано дисање и болови у мишићима и зглобовима.
Вреди подсетити на мере
превенције – од оне специфичне, а то је вакцинација, до
општих: покријте нос марамицом када кијате и кашљете, а
употребљену марамицу одмах
баците у канту за смеће; редовно перите руке текућом водом и сапуном; избегавајте руковање, грљење и љубљење ако
кијате и кашљете и проветравајте просторије.
Д. Кожан

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВЕ ЗБИРКЕ
ИВАНКЕ РАДМАНОВИЋ

Где је моја кућа
Нова збирка поезије и кратких
прича „Где је моја кућа” наше
суграђанке Иванке Радмановић биће представљена у петак, 16. децембра, у свечаној
сали Народног музеја. У програму, који ће водити књижевница Гордана Влајић, учествоваће драмски уметник Ђорђе
Марковић, који ће говорити
стихове из књиге, и кларинетиста Никола Ђурица, а специјални гост биће млади студент режије на ФДУ Аљоша

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТЕЖ

МЗ Котеж у сарадњи са школом страних језика „New English School” организује новогодишњу представу за децу

наступа. Од јесенас имамо
још једно ново и лепо искуство с Рукометним клубом
„Динамо”, који игра у Суперлиги Србије. Наиме, кад год
је овај клуб домаћин у панчевачкој Хали спортова,
пружамо играчима подршку
певањем њихове клупске,
као и државне химне – навела
је Јелена Цветић, оснивач
центра „Вокали”.
Улазнице за концерт могу
се набавити на благајни Културног центра по цени од
200 динара, а хор „Вокал

раде „Вокал кидс” и „Вокал
тин”, оба хора ће протеклу
годину памтити по сјајним
пројектима, а посебно по лепој сарадњи с продукцијском
кућом „Emotion” и учешћу у
телевизијском шоу-програму
„Ја могу све”, као и у емисији
„Твоје лице звучи познато”.
– Учествовали смо и на
пролећном и јесењем Дечјем
сајму, на прослави рођендана „Авив парка”, на „Дечјој
недељи”, отворили смо и затворили фестивал БУДИ и
имали смо још много других

кидс” и „Панчевац” обрадоваће троје наших најбржих
читалаца који у петак, 16.
децембра, тачно у 12 сати
пошаљу СМС с текстом КО
(размак) „Вокали” на број
1201. Они ће освојити по две
карте за концерт.
Бруто цена СМС-а износи
39,48 динара у ВИП мрежи,
39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с
мрежи. Добитнике карата
ћемо позвати како бисмо
њихове податке проследили
спонзору.
Д. К.

Болест испразнила школске клупе

„ДРАФТ”, БРОЈ 19, СТИЖЕ ОВОГ ВИКЕНДА

Деветнаести број магазина
„Драфт” Дома омладине Панчево излази из штампе овог
викенда. Ово издање прати
културна дешавања у претходна четири месеца, а саставила
га је омладинска редакција сачињена од студенткиња и студената.
Између осталог, у деветнаестом „Драфту” се може пронаћи интервју с фронтменком
„Елементала” Мирелом Приселац Реми, прича о „Панчево
филм фестивалу” из угла волонтерке Јоване Јанков, текст
о домској хип-хоп радионици,
као и о „Нова фестивалу” и све
успешнијем серијалу журки
„All Stars Alliance Pančevo”.
„Драфт” постоји од лета
2013, а око његове израде окупљени су млади људи који се
баве новинарством и фотографијом. У магазину се може
читати о спортским, културним и разним другим дешавањима, као и о темама намењеним омладини. Штампа се у
ограниченом тиражу и дели

Изузетно успешну 2016. годину дечји хор „Вокал кидс” завршиће новогодишњим концертом, који ће одржати у
четвртак, 22. децембра, у 20
сати, у дворани Културног
центра.
Представиће се и гости:
играчи из балетског студија
„Балерина” и солисти тинејџерског хора „Вокал тин”.
Водитељ програма биће Пеђолино.
Према речима Јелене Цветић из Музичког центра „Вокали”, под чијим окриљем

Дакић, који је за ову прилику
снимио видео-приказ инспирисан стиховима песникиње.
Иванка Радмановић је пре
ове књиге објавила две збирке
поезије – „Амарант или о бесмртној љубави” и „Рајски кавез”, у којима је љубавна поезија, а у збирци „Где је моја
кућа”, чији издавачи су „Прометеј” Нови Сад и Удружење
књижевника Србије, ауторка
се представља рефлексивним
песмама.
M. M.

СПОТ И ЕП „МЛАДОГ ЏЕКА”

Празна гајба
Панчевачки бенд „Млади
Џек” објавио је први ЕП, под
називом „Зашто ми дозвољаваш да те јурим када могу да

те волим?”, и спот за песму
„Празна гајба”. На албуму се
налазе четири нумере: „I Wanna Show You Srbija”, „Pretty
Boy (from Priboj)”, „Џепни позив” и „Празна гајба”.
Лука Јовановић каже да цео
албум и спот за песму „Pretty
Boy (from Priboj)” треба да
изађу следеће године.
Чланови бенда су Ђукица
Ђуровић, Лука Јовановић,
Александар Хаџи Христос,
Михајло Дудар и Милош Бановић. Издавачка кућа је „Lampshade Media”.
M. M.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О НОВОМ СЕЛУ

Од настанка
па до данас
Промоција литерарног дела
под називом „Банатско Ново
Село, људи и догађаји” биће
одржана у суботу, 17. децембра, у 18 сати, у просторијама
Дома културе „3. октобар”.
Том приликом ће на другом спрату зграде поменуте
новосељанске установе, као
увод у главни догађај, бити
отворена изложба старина Завичајне збирке Стевана Ђаконовића и Сеоске спомен-собе,
која ће обухватити многобројне експонате и документа.

Пола сата касније, у малој
сали, публициста Илије Бабе
и професорка и новинарка
Милена Јовишић представиће свој вишегодишњи истраживачки рад на тему развоја
села од настанка до данашњих дана.
Књига је писана на српском и румунском језику, а
овај про је кат удру же ња
„БНС 1765” подржао је Град
Пан че во на кон кур су за
културу.
Ј. Ф.

ФЕСТИВАЛ АКУСТИЧНЕ ГИТАРЕ У СТАРЧЕВУ

„Гашини акорди”
у суботу
Једанаести међународни Фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди” биће одржан у
суботу, 17. децембра, у Дому
културе у Старчеву, а улаз је
бесплатан.
Програм ће у 20 сати ревијалним наступом отворити последњи победник –

панчевачки састав „Гитарта”. Наредни тренуци биће
посвећени прерано преминулим музичарима и уметницима, што је и једна од

специфичности ове манифестације.
Потом ће уследити главни,
такмичарски део, када ће се
представити десет одабраних
извођача из Панчева, Београда, Врбаса, Куле, Јагодине и
Ариља, као и из Хрватске.
Свако од њих извешће највише по три нумере и моћи ће
да се надмеће у конкуренцијама за најбољу интерпретацију и ауторску песму. Док
стручни жири буде већао, наступиће још један од претходних славодобитника –
Мики Солус из Загреба, данас једaн од познатијих регионалних кантаутора.
Овогодишњи „Гашини акорди” биће окончани тако што
ће сваки члан комисије обелоданити своје гласове, а напослетку ће најбољима бити
уручене награде.
Ј. Ф.
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Огроман утицај НВО

СТРАНАЧКА (НЕ)ЗАДОВОЉСТВА

Чланови Градске организације Српског покрета Двери
подсетили су да је недавно у
Панчеву потписан Меморандум о превенцији дискриминације LGBT особа и
навели како је обичне грађане изненадила брза и
ефикасна реакција локалне
власти и институција када је
у питању заштита ове популације.
На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 13.
децембра, Виолета Блага,

на заседањима Скупштине,
иако би била изузетно корисна за све угрожене категорије грађана, којих је неупоредиво више од LGBT особа
– изјавила је Виолета Блага.
Додала је како овај пример
с потписивањем „геј френдли” меморандума указује на
то да невладине организације имају огроман утицај и да
су геј лобисти загазили у све
сфере друштва.
– Питамо локалну власт
када ће се формирати ло-

председница ГО Покрета,
истакла је да то што је наш
град први потписао овакав
документ, наводи на помисао да је LGBT популација
нарочито угрожена управо у
нашој средини. Према њеним речима, стиче се утисак
да су Панчевци нетолерантни, непријатни и непристојни људи, иако није заведен
ниједан случај у коме су узнемираване или отпуштене
особе из те категорије друштва.
– Двери веома забрињава
чињеница да се наша „Породична декларација” никада није нашла у жижи интересовања локалне власти,
нити смо успели да постигнемо да се макар прочита

кална мрежа за превенцију
сиромаштва, беле куге, против
дискриминације породица
с више деце, незапослених,
људи који раде у нехуманим
условима, пензионера, просветних и здравствених радника, преварених корисника
кредита, ромске деце и осталих – истакла је она.
Двери сматрају и да је
због проблема незапослености неопходно да се зна када
ће мали привредници и занатлије добити конкретну
помоћ локалне средине у
виду смањења парафискалних намета који им отежавају рад, или пакет мера за
лакше самозапошљавање и
покретање приватне делатности.

С ПРЕДУМИШЉАЈЕМ

Ширење крила
Иако се масовним прелетањем одборника у супротни политички табор
константно прекраја изборна воља грађана, тај
тренд мењања дресова никако не јењава. Бирачи се
збуњују, јер слика локалног парламента и месних
заједница не представља
њихову изборну вољу. Срећом, у мањим срединама
као што је Панчево они
професионални мењачи
странака лако су препознатљиви. Задржали су
своје функције, а поједина

немогуће је не реаговати:
први импулс је слатко се
насмејати.
У Скупштини града број
чланова владајуће већине
константно расте. Познато
је да су одборници власници својих мандата, али је
неприхватљиво то што се
након преласка у друго јато неки од њих (овде не
мислимо на препознатљивог политичара из описаног у претходном пасусу)
не удостоје ни да образложе одлуку јавности. На тај
начин се стиче непогрешив

лица гледамо и више од
двадесет година.
Да се разумемо, нема
ничег спорног у мењању
мишљења. Ипак, све је више примера када се подршка даје идеолошки дијаметрално супротним странкама. И заиста, не би било
проблема да демо крата
пређе у табор Српске напредне странке, али када
имамо у виду да је пре
владавине жутих био припадник „Белих орлова”, а
да је пре само неколико
месеци на локалним изборима наступао на нестраначкој грађанској листи,

утисак да је идеологија
ишчезла с политичке сцене. Мада, ко још верује да
се партије воде некаквим
начелима?
Неопходно је знати да су
прелетачи немилосрдни у
очувању својих позиција и
испуњењу личних интереса, да заборављају на етику, осећају неутољиву глад
за влашћу, па је готово немогуће не поставити и питање: колико је напредњацима паметно да им верују након свих промењених
страначких боја?
ПС: Ми знамо ко ће следећи раширити крила. :-)

С обзиром на то да смо у претходном броју нашег недељника разговарали с представницима трију одборничких група
(ДС, СПС, СРС), у овом броју своје ставове и мишљења о овогодишњем раду странака којима припадају изнели су шефови
преосталих парламентарних партија.
СНС: Нико није јачи од закона
Према речима Жељка Сушеца, шефа одборничке групе Српске напредне странке, важно је што је ове године потврђен
реформски курс политике Владе Србије,
са Александром Вучићем на челу.
– Више од половине грађана дало нам
је подршку на изборима, чиме је доказано да наша држава иде у добром смеру.
Економске реформе су видљиве кроз
привредни раст наше земље, који је један
од највећих у Европи – изјавио је Сушец.
Он је нагласио како после више од две
деценије у локалној скупштини постоји
стабилна већина, а да су међународне организације сам рад локалног парламента
оцениле као један од најбољих у Србији.

– Све круцијалне одлуке смо усвојили,
излазили смо у сусрет и опозицији, дискутовали о њеним предлозима, и сигуран сам да ће наш град до следећих редовних избора изгледати много другачије
него што је то био случај до сада – навео
је Сушец.
Додао је и да се отвара индустријска зона, да долазе инвеститори и да се ради на
реформи јавног сектора и унапређењу комуналних услуга.
– Изузетно је битан наставак борбе против корупције у јужном Банату и обрачун
са узурпаторима пољопривредног земљишта. То је посао који је сада први пут започет и који ће се несумњиво завршити,

пошто нико није јачи од закона државе –
закључио је Сушец.
ЛСВ: Без „прелетача”
Из угла Владана Кељевића, шефа одборничке групе Лиге социјалдемократа Војводине, 2016. година се не разликује много
од претходних.
– Власт која је започела годину наставила је да ради све по старом и након избора, без идеја, с великим задуживањем.

Разлика је само у константним променама на руководећим местима у предузећима, било их је и на свака три месеца, а резултата, наравно, ни на видику – рекао је
Кељевић.
Напоменуо је и да је јавност реаговала
на потписани протокол о изградњи термоелектране на комунални отпад, додавши да је опозиција удруженим снагама
изгурала оно што је власт касније неуспешно желела да припише себи.
Кељевић је навео како су после седнице на којој се расправљало о термоелектрани, одборници из других партија почели да прелазе у СНС. Према његовом
мишљењу, до мењања дресова долази
због власти, чији је циљ да укупан број
опозиционих одборника буде мањи од 24,
како они не би могли да уз сагласност потребне трећине сазивају седнице Скупштине.
– Једина одборничка група која већ у
два мандата није мењала број представника у локалном парламенту јесте одборничка група ЛСВ-а. Шта владајућој већини доноси „машинерија руку”, видели смо
и на последњој седници, када је признато
да је њеном грешком, а још пре три године, усвојена одлука која није у складу са

законом и да је на тај начин буџет грађана оштећен за 72 милиона динара тако
што су за вртиће прописане више цене
него што је дозвољено – подвукао Кељевић.
ДЈБ: Ентузијазам и доследност
О овогодишњем делању Покрета „Доста
је било” за „Панчевац” је говорио Никола
Ћебић, шеф те одборничке групе у локалној скупштини.
Он је саопштио како су припадници
ДЈБ успели да се консолидују и наступе
на изборима. Према његовим речима,
припрема за изборе била је заснована искључиво на ентузијазму чланова и постигнут је одличан резултат од седам одсто освојених гласова у Панчеву.
– Доказали смо да једна скромна организација, без новца, само са идејом може да оствари резултат. Иако смо нови у
политичким водама, релативно добро
смо се снашли у Скупштини града. Учествовали смо у великом броју дискусија
и заказивању ванредне седнице, чиме

смо заједно с другим странкама показали да опозиција и те како може да наметне владајућој већини своје ставове –
изјавио је Ћебић.
Овом приликом он је рекао и како чланови Покрета доказују своју доследност
тиме што међу одборницима није било
прелазака у редове других странака.
– У усло ви ма ко ји ни су баш нор мал ни за по ли тич ко де ло ва ње, на ста вља мо бор бу. До жи вља ва мо оп струк ци ју
од Гра да, у сми слу да још увек ни смо
до би ли про стор на ко ји, као од бор нич ка гру па, има мо пра во – под ву као је
Ће бић.

ОДРЖАНА ТРИБИНА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Како зауставити пропадање Србије?
Демократска странка одржала
је трибину у петак, 9. децембра, у малој сали Градске
управе. На скупу су о политичкој ситуацији и највећим проблемима у Србији говорили:
Драган Шутановац, лидер партије, Мирослав Васин, председник Покрајинског одбора
ДС-а за Војводину, и Душан
Стојић, први човек Градског
одбора странке.
Пред великим бројем људи
који су присуствовали трибини шеф ове странке је најпре,
критикујући рад актуелне власти, навео како Србија има неспособну владу која свакодневно урушава кредибилитет
грађана и саме државе.
– Од 2012. године добили
смо увећане порезе, од ПДВ-а
до пореза на добит и имовину.
Такође, добили смо акцизу на
струју, коју никада нико није
увео – изјавио је Шутановац.
Он је рекао и да је Србија
постала земља у којој власт не
жели да комуницира са опозицијом, додавши да је ДС у протеклих месец дана у републичком парламенту предложио 15
измена и допуна закона, а да
се ниједна од тих тачака није
нашла на дневном реду.

Шутановац је казао и да је
неприхватљиво то што многи
радници примају плате које су
мање и од 200 евра.
– Ми имамо потпуно нов
предлог пореских решења, којим бисмо стимулисали послодавце који поштено плаћају своје запослене, а оне који
то не раде бисмо дестимулисали – истакао је он.
Лидер ДС-а је на трибини
причао и о пољопривредници ма, на гла сив ши ка ко су
они за време владавине те
партије добијали 12.000 динара по хектару обрадиве површине.

– Због чега сада није тако,
када власт тврди да има суфицит у буџету? Ми имамо план
за формирање фонда за развој
аграра, који би омогућио бескаматне кредите за пољопривреднике. Коначно би ти људи
добили инвестиције и могућност да стварају производе које би држава кроз унапред зацртане пројекте знала како да
продаје – нагласио је Шутановац и додао да се на тај начин
препродавци не би највише
богатили.
Он се осврнуо и на предстојеће председничке и могуће парламентаре изборе, истакавши

да они представљају велику прекретницу.
– Једино велико што остаје
за напредњацима су проблеми.
За нешто више од четири године променили су три министра
економије, четири министра
одбране и ни сам не знам колико министара привреде. До
наредних избора има још пола
године и важно је да грађани
осете да постоји неко ко нуди
конкретна решења – прецизирао је Шутановац.
Стојић је на овом скупу говорио о укинутој директној
линији воза Панчево–Београд
и нагласио како то није смело
да се догоди, додавши да се на
тај начин враћамо у 19. век.
Овом приликом Васин је саопштио да је страх Српске напредне странке од пада рејтинга и губитка власти све
приметнији и да се свакодневно појављују нове афере, које
је немогуће сакрити.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Петак, 16. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА „ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ”

РЕШАВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ
У ДОМУ ЗДРАВЉА

Грађани одабрали
Градску шуму

Већници траже измену
Статута и извештаје о
утрошеним средствима
за плате неуговорених
стоматолога
Након што су прошле недеље чланови Градског већа наложили руководству Апотеке Панчево да утврди висину минималне зараде и да сачини
програм решавања вишка радника,
сличну одлуку су донели и на седници 14. децембра, али за Дом здравља
Панчево.
Руководство Дома здравља треба
да локалној самоуправи, као свом
оснивачу, достави извештај о пословању за ову и план пословања за наредну годину и да измени и допуни
свој статут.
Разлог за ове захтеве налази се у
нерешавању питања статуса неуговорених стоматолога. Сам проблем настао је још 2006. године, када је Министарство здравља израчунало колики је број стоматолога довољан, на
основу броја становника у сваком
граду, и само за њих обезбедило плате. Осталим, неуговореним зубарима
и техничарима плата је стизала из
касе локалних самоуправа.
Из панчевачког буџета је у овој години издвојено око 18 милиона динара за плате, зараде и друге накнаде
(по извршним судским пресудама) за
око 50 стоматолога који су у том статусу. У септембру је њих око 40 узело
отпремнине и отишло из Дома здравља, али Граду није достављена информација о томе. Зато већници траже измену Статута, након чега би
убудуће та здравствена установа била
у обавези да то чини.

– Они су спровели одређени програм за решавање вишка запослених,
али тим програмом нису обухваћени
сви радници који су, да кажемо, могући вишак. Руководство Дома здравља Панчево није до сада нашло за
сходно да нас обавести о томе – рекла
је Гордана Николић, секретар Секретаријата за јавне службе и социјална
питања.
Чланови Градског већа су наложили Дому здравља Панчево и да до 31.
јануара 2017. достави финансијски
извештај о утрошеним градским парама у овој години на плате неуговорених радника, као и план и програм
рада за наредну годину, али с пројекцијом броја стоматолога који ће бити
финансирани из панчевачког буџета

НА НОВОСЕЉАНСКОМ ПУТУ

Јавно осветљење

јер нису узели отпремнину и отишли
из фирме.
– Дому здравља Панчево се налаже
и да до првог квартала наредне године достави програм решавања вишка
стоматолога с пројекцијом висине
њихове отпремнине. Стање у Дому
здравља, односно на Стоматологији,
потпуно је неуређено. Град је почео
да издваја одређена средства за потребе неуговорених стоматолога, а
сада мислимо да би био ред да нам
се, у складу с прописима, за то подносе извештаји. Наложено им је и да
приступе сачињавању програма за
утврђивање вишка запослених – рекла
је Николићева.
Овим закључком, односно након
што добије све тражене извештаје,
Град жели да направи пројекцију тога докле ће и колико новца издвајати
из буџета.
Законом о здравственој заштити и
Законом о здравственом осигурању
предвиђено је да се здравствене установе пре свега финансирају из доприноса за обавезно здравствено и
социјално осигурање, а локалне самоуправе имају могућност, али нису
у обавези да помогну у томе, кроз, на
пример, издвајања за плате здравственим радницима који раде, а не
добијају накнаду од РФЗО-а.
М. Димитрић

Панчевци су одлучили да у следећој
години из градског буџета буде финансиран пројекат под називом „Активирање Градске шуме – израда
пројектно-техничке документације
за туристичко-рекреативне стазе”.
Од 5. до 7. децембра грађани су
гласали за један од три пројекта који треба да буде финансиран из
градског буџета наредне године.
Гласање је обављено електронским
путем, али и заокруживањем једног
од три предлога у Градском услужном центру и у свим сеоским месним заједницама.
Укупно је гласало 1.016 грађана,
а победнички пројекат је освојио
494 гласа. По броју гласова други је
био предлог „Одбор суседства / учешће грађана у уређењу града – јавни конкурс за суфинансирање фасада” и за њега је гласало 318 грађана, а најмање гласова (204) освојио
је пројекат „Одрживи систем управљања опасним отпадом из домаћинстава и пољопривредних газдинстава –
едукативни програми за децу и одрасле”.
Електронским путем, тј. на интернет
страни Града укупно
су прикупљена 543
гласа, односно 53,44
одсто њих је гласало
на тај начин, а лично
су се заокруживањем
изјаснила 473 грађанина, што износи
46,55 одсто од укупног броја гласова.
На основу резултата гласања и
извештаја Тима за имплементацију
пројекта, у току је планирање буџета Града за 2017. годину, па тако и
одлучивање о висини финансија за
овај пројекат.
Прошле године је за ову ставку било намењено пет милиона динара.
Ауторка пројекта је Катарина
Љубојевић, која се у раду бавила
оживљавањем приобаља односно
Градске шуме. У овој фази би била
финансирана израда пројектно-техничке документације, а крајњи
резултат би, једног дана, био уређена десна обала Тамиша, са стазама
за шетњу, клупама, али и простором за екстремне спортове и две
пасареле.

Радови свршених студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду били су део процеса
партиципативног буџетирања Града
Панчева за 2017. годину, а менторски тим факултета с доцентом др
Данијелом Миловановић Родић на
челу и млади стручњаци представили су у септембру четрнаест предлога пројеката, након чега је панчевачки тим ГУ селектовао три, о којима су Панчевци одлучивали.
Град Панчево и Архитектонски
факултет Универзитета у Београду
већ су сарађивали на мастер-тезама
и мастер-пројектима у студијском
програму „Интегрални урбанизам
током пролећног семестра 2015/16.
школске године”. Резултат ове сарадње је 27 пројеката с територије
града Панчева, а развојни оквир је
„Стратегија развоја града Панчева
2014–2020”. За вр шна из ло жба

пројеката одржана је у Панчеву у јулу, у холу Градске управе.
Пројекат „Партиципативно буџетирање” прошле године је први пут
спроведен у нашем граду, а реализовали су га Град Панчево и организације БИРН Србија и НАЛЕД, уз
подршку Европске уније, у оквиру
програма „Подршка цивилном друштву 2013”. Циљ пројекта је веће
укључивање грађана и грађанки у
процес доношења одлука, информисање јавности о буџетском процесу, повећање транспарентности
рада локалне самоуправе и буџетског процеса и промоција општина
и градова као добрих места за привредни развој и привлачење инвестиција.
М. Д.

НАША АНКЕТА
МОЖЕМО ЛИ ДА ПРИУШТИМО ЗИМОВАЊЕ?

Ретко кад путујемо
Град Панчево је прихватио Предлог
уговора о заједничком финансирању
радова на јавном осветљењу на Новосељанском путу. Наш град је првобитно планирао да ове радове обави
самостално, а сада ће то учинити у
сарадњи с Јавним предузећем „Путеви Србије”.
Реч је о државном путу прве Б категорије. У овом послу „Путеви Србије” би били инвеститор, а Град Панчево је суфинансијер. Обе стране су
се прошле недеље обавезале да ће
учествовати са 50 одсто у реализацији

радова будуће уговорене цене, са извођачем који ће тек бити изабран.
Новац у висини до 21 милион динара Панчево је обезбедило из буџета града за ову годину, а исто толико
су определили и „Путеви Србије”.
Према Закону о јавним путевима,
послови управљања државним путевима првог реда поверени су на управљање „Путевима Србије”, па је то
предузеће финансирало израду пројекта за поменуте радове и обезбедило део новца за реализацију тих радова.
М. Д.

ПОДРШКА АП ВОЈВОДИНЕ

Нова учила у „Савиној школи”
Основна школа „Свети Сава” купила
је опрему којом ће унапредити наставу захваљујући новцу добијеном
на конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме на територији АП Војводине за 2016. годину.
Школа је наменски искористила
средства Покрајинског секретаријата
за образовање, прописе, управу и националне мањине и набавила рачунар, додатну опрему и пројектор.
Овим средствима омогућено је да
се заврши опремање свих учионица

нижих разреда рачунарима и пројекторима, тако да ђаци ОШ „Свети Сава” имају могућност да стичу нова
сазнања помоћу дигиталних уџбеника. Запослени у овој школи истичу да
употреба савремених учила умногоме подстиче активнији наставни
процес, јер су ученици мотивисанији
и заинтересованији. Како кажу, интернет мрежа омогућава коришћење
различитих садржаја који употпуњују традиционалну наставу.
З. Ст.

М. ЛАЗАРЕВИЋ

С. БЛАГОЈЕВИЋ

К. ГУТИЋ

Д. МИКИЋ

С обзиром на то да је сезона зимовања почела, ове недеље смо питали
наше суграђане да ли планирају да
некуд путују, као и шта мисле о ценама дечјих екскурзија преко вртића
и школа.

зато што је веома здраво. Исто сматрам и за летовање, али ни једно ни
друго не могу да приуштим. Што се
тиче екскурзија преко вртића и школа, колико знам, ретко која деца могу да иду.

МИЛАН ЛАЗАРЕВИЋ,
помоћник извршитеља:
– Не идем на зимовање, јер имам
један одмор и увек га користим да
лети путујем. Што се тиче цена путовања за децу преко вртића и школа,
чујем да се родитељи жале да је скупо, а сматрам да би за њих требало да
буде јефтиније, како би сви могли то
да приуште, пре свега зарад здравља.

КРИСТИНА ГУТИЋ, неговатељица:
– Нисам планирала да идем на зимовање ове године. Иначе, увек се
радије определим за летовање, више
ми прија. Нисам упозната с ценама
дечјих екскурзија, али мислим да је
за поједине понуде потребно издвојити већу своту новца.

САНЕЛА БЛАГОЈЕВИЋ,
професор виолине:
– Не планирам да идем на зимовање, али сматрам да би било одлично
када бих могла да одем, пре свега

ДЕЈАН МИКИЋ, неговатељ:
– Ја никад нисам био на зимовању,
а не планирам да идем ни ове године, јер не волим и не прија ми. Увек
се опредељујем за летовање. Не знам
какве су цене екскурзија преко вртића
и школа, али у приватном аранжману

В. МАРКОВИЋ

К. АВЧИНИКОВ

има много попуста за њих, а у неким
местима је чак и бесплатно.
ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ, фотограф:
– Још увек не знам да ли ћу ове зиме отићи некуд, све зависи од посла.
Уколико будем имао прилику, моћи
ћу да бирам: или да платим и одем
на Златибор, или да одем кући у Босну. Немам децу, па нисам упознат с
ценама екскурзија.
КРИСТИНА АВЧИНИКОВ,
пензионерка:
– Ја стално зими идем на Девојачки бунар, где имам кућу, и тамо се
осећам исто као да сам на Златибору.
Сматрам да цене дечјих екскурзија
нису баш приступачне и не могу сви
родитељи да их приуште. Моја унука
ће путовати на пролеће, а та понуда
није била јефтина.
Анкетирала С. Првуљ
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РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ

СТИЖУ ФИНАНСИЈЕ ОД ПРОЈЕКАТА

Конкурси за предузетнике
и пољопривреднике

НОВАЦ ЗА ШЕСТ ПАНЧЕВАЧКИХ УСТАНОВА

Представници Развојног фонда Војводине изнели су Панчевцима актуелнe конкурсе
намењене предузетницима и
пољопривредницима у Војводини. Тренутно има отворених једанаест конкурса, од
којих је пет намењено правним лицима и предузетницима, исто толико носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, а један
је за претфинансирање пројеката ЕУ и билатералних
донатора.
Развојни фонд Војводине
обезбедио је средства за финансирање пројеката током
године, међутим она нису довољно искоришћена и ових
дана фонд се промовише у
војвођанским градовима и
општинама. Прошле недеље
се на ову тему говорило у малој сали градске куће.
Презентацији је присуствовао и градоначелник
Панчева Саша Павлов, који
је рекао да је овакав вид подршке панчевачким пољопривредницима и привредницима важан и за развој саме локалне самоуправе.

за обртна средства, финансирање извоза, за тов, за куповину пољопривредног земљишта,
инвестициона улагања, револвинг кредит за пољопривреду... Средства доступна по
овим кредитним линијама су
различита. Понуда подразумева краткорочно и дугорочно финансирање, с краћим
или дужим грејс периодом и
краћим или дужим роком отплате.
Представници Развојног
фонда Војводине позвали су
заинтересоване Панчевце да
више информација о овим
кредитима потраже на сајту
фонда www.rfapv.rs, јер су
сви позиви и све кредитне
линије отворени без временског ограничења односно до
утрошка средстава.
Процедура за подношење
кредитних захтева и одобрења кредита је следећа: Надзорни одбор фонда доноси
одлуку о расписивању конкурса и конкурс се објављује;
заинтересовани подносе захтев за кредит с неопходном
документацијом; следи пријем и обрада захтева и доста-

Од Републике
64 милиона динара
Панчеву је на републичком
конкурсу Канцеларије за управљање јавним улагањима за
унапређење објеката јавне намене у јавној својини у образовању, здравству и социјалној
заштити одобрено шест пројеката.
До краја године на рачун
панчевачке самоуправе биће
уплаћено 64 милиона динара.
Овај новац биће распоређен
на четири установе здравствене заштите, као и на једну амбуланту и једну школу.
Када је реч о установама
здравствене заштите, највише
новца, 34,7 милиона динара,
добиће Геронтолошки центар,
и то за замену пода у 40 соба, у
којима ће бити обновљено
1.320 метара квадратних. У
плану је и да се од овог новца
окрече и изглетују 82 собе, као
и да се обаве радови на крову,
поправе олуци и да се уради
изолација зграде.
Дому за децу и омладину
„Споменак” одобрено је 6,4
милиона динара, и то за адаптацију простора и за замену
столарије.
Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци” добио је 7,3 милиона динара – за енергетску санацију

зграде једног павиљона и старе управне зграде, као и за замену крова на једном објекту.
Дом слепих „Збрињавање”
добиће 5,8 милиона динара за
реконструкцију двају кровова.
Новац по овом конкурсу добила је и амбуланта у Долову,
и то 7,1 милион динара. Тај
новац по пројекту биће утрошен на грађевинско-занатске
радове, као и за радове на
електроинсталацијама, укључујући противпожарну заштиту, али и на водоводној и канализационој мрежи.

Техничка школа „23. мај” добиће 2,8 милиона динара за демонтажу 40 старих дрвених прозора и за куповину и уградњу нове ПВЦ столарије, као и за неопходно глетовање и кречење.
– За наших шест пројеката
издвојено је највише новца у
Војводини. Пријатно смо изненађени. Ових дана очекује
нас заједнички састанак представника свих ових установа
које ће добити новац, јер до
краја године треба да доставимо шест пројектних документација за ове будуће послове –

рекао је Миленко Чучковић,
члан Градског већа за рад, запошљавање и социјалну политику, и додао да очекује да ће
током пролећа ови радови бити обављени.
Конкурс Канцеларије за
управљање јавним улагањима
Републике Србије био је расписан средином године, а с обзиром на то да ће Панчево добити новац из републичке касе,
треба напоменути и да је реч о
финансирању, те Град није био
у обавези да обезбеди новац за
учешће за шест радова.

НА ПРЕДЛОГ ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Повлашћене цене НИС-а за „Петрохемију”
Дејан Славујевић из Развој ног фонда Вој во ди не
сматра да су грађани недовољно информисани, као и
да се због тога многи плаше
да користе могућности ових,
како тврди, повољних кредита, јер није у питању банка, већ предузеће са ограниченом одговорношћу.
Када је реч о кредитима за
предузетнике и правна лица
и пољопривреднике, каматна стопа се креће од два до
три одсто на годишњем нивоу, сопствено учешће је 20
одсто, а отворени су конкурси за инвестициона улагања,

вљање предлога за одобрење
или одбијање; Надзорни одбор фонда доноси коначну
одлуку, обавештава подносиоца кредитног захтева и потписују уговор, након чега се
средства преносе по основу
тог уговора.
Развојни фонд је основан
2013. године као правно лице чије су делатности: одобравање кредита, трговина
хартијама од вредности и
стицање акција и удела на
основу правних послова,
укључујући и конверзију потраживања и друге послове, у
складу са законом.

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА

Убудуће фиксне
и више казне
Због измене Закона о прекршајима, градске одлуке о комуналној инспекцији и одржавању чистоће и управљању
морале су бити усклађене, а
измене се односе на висине
свих прописаних казни – и
фиксних и оних које су биле
у предвиђеном распону.
Убудуће ће казна за предузетнике бити 30.000 динара,
за правна лица 60.000 динара, а за одговорна и физичка
лица у правном лицу 10.000
динара и то је наведено и у
поменуте две градске одлуке.
Закон о прекршајима је
почетком године измењен, а
локалним самоуправама је
остављен рок од годину дана
да своје одлуке ускладе с новим прописима.
Слободан Кундаковић из
Секретаријата за инспекцијске послове рекао је да је законом било прописано да локалне самоуправе могу да
пропишу фиксну казну, и то
од минималног до половине
највишег износа.
– Друга врста измене односи се на саме висине тих

новчаних казни које су већ
биле прописане у фиксном
износу и то су казне за предузетнике и правна лица. Секретаријат сматра да досадашње казне нису у одговара ју ћој ме ри ути ца ле на
грађане да не чине прекршаје, а сврха прописивања
пре кр шај них санк ци ја је
управо то – објашњава Кундаковић.
Тамо где је била прописана
фиксна казна за правна лица
од 20.000 динара, сада је
60.000 динара, за предузетнике је такође била 20.000, а
сада је 30.000, и за одговорна
и физичка лица је сада
10.000 динара, док је раније
је била око 6.000 динара.
Тако ће, на пример, казном од 60.000 динара бити
кажњено јавно комунално
предузеће ако не очисти снег
са уређених стајалишта и тргова или ако не одвози кабасти отпад, или ако друго
правно лице не поступи по
решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза.

Влада Србије донела je прошле недеље закључак којим се од Нафтне индустрије Србије (НИС) траже повлашћене цене енергената за панчевачку „ХИП–Петрохемију”.
Ово је изјавио министар привреде Горан Кнежевић и додао да је Влада предложила да држава од укупног дуга од 254

милиона евра, колико „Петрохемија” дугује НИС-у, 105 плати, а од остатка би се
половина отписала, а друга половина
конвертовала у капитал.
– Пола од преосталог дела било би отписано, а пола конвертовано у власништво
НИС-а у „Петрохемији” – рекао је министар.

Кнежевић је додао да би, ако се потпише меморандум с НИС-ом, то значило да
би „Петрохемија”, захваљујући повлашћеним ценама енергената од НИС-а, у
наредне четири године могла да ради без
кредита и с приходом од око 50 милиона
евра.

ОДРЖАН СЕМИНАР „ИЗАЗОВИ И ПОСЛЕДИЦЕ КРИЗЕ У НАФТНОМ СЕКТОРУ”

НИС повећао оперативну ефикасност
Национални нафтни комитет
Србије је у сарадњи с НИС-ом
организовао дводневну едукативну радионицу за новинаре,
на којој је било речи о узроцима и последицама кризе у
нафтном сектору, као и о мерама које нафтне компаније
предузимају како би ублажиле
удар кризе.
Међу предавачима је био и
Антон Фјодоров, заменик генералног директора НИС-а и
директор функције за финансије, економику, планирање и
рачуноводство, који је говорио
о предузетим мерама и корацима руско-српског нафтног
гиганта у превазилажењу проблема изазваних кризом у
нафтном сектору. Према његовим речима, НИС је, за разлику од других компанија, посегнуо за повећањем оперативне
ефикасности, а не за смањењем трошкова и масовним отпуштањима. Компанија је још
2014. године увела системски
начин примене низа мера, које су повећале добит НИС-а за
24 милијарде динара.
Антон Фјодоров је рекао да,
у склопу одговора на актуелну
нафтну кризу, Нафтна индустрија Србије између осталог
планира изградњу термоелектране-топлане у Панчеву, као
и ветропарка Пландиште. Он
је истакао да ће изградња термоелектране–топлане у Панчеву почети следеће године.

Страну припремила

Марина
Димитрић

– Тај производни објекат ће
имати снагу од 140 мегавати
и његова изградња ће коштати 18 милијарди динара, а
требало би да буде завршен за
две године. Термоелектрана–
топлана Панчево ће производити струју за потребе НИС-ове

рафинерије у нашем граду, а с
друге стране, вишкови електричне енергије биће пласирани на тржиште струје у Србији
– рекао је Фјодоров и додао да
се ту не завршава инвестиција НИС-а у Панчеву. Како је
навео, следеће године почеће

реализација пројекта „Дубока
прерада”, вредног 300 милиона евра, а то постројење треба
да почне да ради 2019. године.
Фјодоров је истакао да је
Нафтна индустрија Србије
прибавила и све дозволе за изградњу ветропарка Пландиште.
Подсећања ради, раније је најављено да ће се реализацијом
тог пројекта бавити заједничко
предузеће НИС Енерговинд, у
којем НИС има половину власничког удела, а преосталих 50
одсто је у власништву приватних инвеститора. Током реализације пројекта на територији
општине Пландиште биће изграђена 34 ветрогенерациона
уређаја, чији ће укупан капацитет бити 102 мегавата. Капитална улагања у реализацију
пројекта, укључујући израду
пакета базне документације и
неопходних дозвола, износиће
око 160 милиона евра.

ЛИ ДЕР
Компанија НИС је добила признање за своје резултате у области друштвено одговорног пословања и укључена је на листу ЦСР индекса (прва национална платформа за процену друштвене одговорности компанија у Србији). Награду су у име компаније примиле Сања
Лубардић, заменик генералног директора и директор функције за односе с јавношћу и комуникације, и Милена Спасић, директор Сектора за друштвено одговорно пословање:
– Пословање у складу с принципима одрживог развоја један је од стратешких приоритета НИС-а и ово признање биће нови подстрек нашој компанији да настави улагање у добробит заједнице у којој делује. У складу са слоганом компаније „Будућност на делу”, НИС ће
наставити да подржава образовне и научне институције, развој младих талената, професионални и дечји спорт, развој локалних институција и организација, као и да спроводи хуманитарне пројекте – рекла је овим поводом Сања Лубардић.
Поред НИС-а, на листи је још 19 компанија које послују у Србији. ЦСР је метод помоћу
којег се препознају, награђују и афирмишу добре пословне праксе, а сада се први пут, кроз
низ показатеља одговорног пословања, и идентификују компаније које послују у складу с
принципима одрживог развоја.
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ЂАЧКА СОЛИДАРНОСТ И ХУМАНОСТ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПЛАНИНА

АКТИВНОСТ КОЈА МЕЊА ЖИВОТ

Природи у част

Панчевци донирају
300 килограма
чепова месечно
Купљено 40
ортопедских помагала
захваљујући кампањи
„Чеп за хендикеп”
Иван Милановић, ученик
осмог разреда ОШ „Мирослав
Антић”, којем је дијагностикована квадрипареза, добио је
у уторак, 13. децембра, мултифункционална електромоторна колица захваљујући члановима зрењанинског удружења
„Чеп за хендикеп”. Ова донација ће Ивану омогућити да се
лакше и само стални је кре ће.
Како је он ре као за „Пан чевац”, по моћ му много значи
и овом при ли ком жели да
за хвали другари ма из школе
и из Зрењанина што су му помогли.
Према речима Зорана Мартинова, председника удружења „Чеп за хендикеп”, ове године је сакупљено око 60 тона
чепова и од новца зарађеног
од њихове продаје до сада је
подељено 13 ортопедских помагала широм Србије. Како је
рекао, на овоме се неће стати.
– Свако ко има потребу, а није
у могућности да сам финансира

На заједничком задатку
куповину ових неопходних
помагала, нека нам се слободно јави. Помогли смо многима
и то ћемо радити и даље. Зато
постојимо. Желим да кажем
да, после Београда, грађани
Панчева највише донирају чепове нашој организацији – око
300 килограма месечно, што
је дупло више од осталих градова. Посебно бих похвалио
ученике „Микине школе”, који су наши највећи панчевачки донатори – рекао је Зоран
Мартинов.

У вези са акцијом у Панчеву, Зоран каже да ће поклон
бар донекле олакшати кретање Ивану и да ће он помоћу
мултифункционалних колица
моћи много више.
Драгана Крстић, директорка
ОШ „Мирослав Антић”, веома
је поносна на ђаке и колектив
школе, јер су овом хуманом акцијом показали дух солидарности и велику одговорност.
– Наша школа пружа и пружаће подршку акцији „Чеп за
хендикеп”. Сакупљање чепова

је наизглед мала активност,
али некима може умногоме
променити живот. Она помаже да се код деце развије свест
о томе да треба да помогну
онима којима је помоћ неопходна. Поред етичког и моралног значаја, ова кампања има и
јасан еколошки циљ. Ђаци уче
о рециклажи и одрживом развоју, што је такође веома важно. Овом приликом позивам
грађане да подрже ову кампању и да донесу у школу прикупљене чепове – рекла је Драгана Крстић.
Удружење грађана „Чеп за
хендикеп” пре неколико година је покренуло кампању чији
је циљ да продуби еколошку
свест малишана. Идеја је да
предшколска и школска деца
од малих ногу науче да сваки
отпад може да се рециклира,
касније обради и да се од њега
поново изради неки производ.
С друге стране, кампања је
усмерена и на развијање солидарности и хуманости, као и
на разбијање предрасуда према особама са инвалидитетом
и упознавање малишана с њиховим проблемима. Чланови
удружења се труде да на што
једноставнији начин приближе деци проблематику и потребе особа са инвалидитетом
и значај сакупљања пластичног отпада.

САРАДЊA ИЗМЕЂУ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ ПАНЧЕВО И КОЛЕЏА КИСАРАЗУ

Размена искустава и заједнички пројекти
Машинска школа Панчево и
јапански колеџ Кисаразу потписали су у уторак, 13. децембра, Меморандум о сарадњи. У
име панчевачке средње стручне школе то је учинио мр Милорад Илић, директор те образовне установе, а у име јапанског колеџа Кисаразу – декан
др Казуо Маено.
Споразум је потписан са идејом да се развију пријатељски
односи и подстакне сарадња
између ученика и особља тог јапанског колеџа и панчевачке
машинске школе. Обе стране
су се сложиле да ће се потрудити да сарађују и развијају блиске односе. Меморандум предвиђа размену студената и ученика, заједнички рад на пројектима, као и формирање мешовитог пројектног тима.
Директор Машинске школе
мр Милорад Илић рекао је да
технички колеџ Кисаразу и
Машинска школа Панчево
имају сличне профиле и програме по којима се учи:

– Меморандум има велики
значај за Машинску школу,
али и за град и целу земљу, јер
нема много примера да је једна образовна установе остварила овакву сарадњу с неком
другом институцијом из Јапана. Реализација овог споразума позитивно ће утицати на
ученике. Ово је почетак и општи темељ, али намеравамо
да размењујемо искуства и са-

рађујемо на заједничким пројектима. Договорили смо се да
успоставимо један мешовити
пројектни тим који ће радити на
пројекту 3Д штампача – рекао је
Илић.
С друге стране, др Казуо
Маено, декан колеџа Кисаразу, истакао је да меморандум
има велики значај у развоју
инжењерства, али и привредне сарадње.

– Волели бисмо да успоставимо сарадњу на размени студената, који би посетили и
једну и другу институцију, посебно у области роботике и
конструисања. Сарадња је важна због привреде, инжењерства, образовања. Важна је за
младе људе – казао је др Казуо
Маено.
До сарадње Машинске школе и колеџа из Јапана дошло је
посредством професорки немачког језика Икуко Шибате и
Радмиле Николић. Наиме, недавно је реализован пројекат
„Партнерске школе” (ПАШ),
који је финансирала влада Републике Немачке у сарадњи с
„Гете институтoм”. Све је почело 2011. године, када је група ученика панчевачке гимназије пружила подршку ђацима
Јапана који су те године били
сведоци разорног земљотреса.
Писма подршке гимназијалаца представљају темељ садашње везе јапанских и српских
ученика.

Поводом обележавања Међународног дана планина
Планинарско-еколошки
клуб „Соко” организовао је
дружење љубитеља природе
у недељу, 11. децембра, у
дворани „Аполо”.
Том приликом су приказани кратки филмови о планинарењу и заштити животне
средине, а све са идејом да се
вратимо природи. Филмови
су настали током ове године
на разним акцијама клуба,
од Делиблатске пешчаре до
Дурмитора, и већина је премијерно приказана. Уједно
су представљени пројекти
ПЕК-а „Соко”: „Вратимо се
природи” и „Упознај своју
природу”. Реч је о едукатив-

ним програмима намењеним деци и младима који су
реализовани под покровитељством Града Панчева.
Према речима Срђана Никића, председника Планинарско-еколошког клуба „Соко”, обележавање Међународног дана планина било је
повод да чланови овог клуба
прикажу шта су чланови урадили у претходном периоду.
Међународни дан планина
обележава се од 2003. године
у Србији и у свету, с циљем да
се укаже на значај очувања
планина и заштићених природних подручја. Организатори скупа били су Планинарско-еколошки клуб „Соко” и Дом
омладине Панчево.

ГИМНАЗИЈА ПРОСЛАВИЛА ДАН ШКОЛЕ

Награђени најбољи
ученици
Ученици и запослени у Гимназији „Урош Предић” прославили су 153 године постојања те угледне образовно-васпитне установе у петак, 9.
децембра, у Културном центру Панчева. Гимназијалци
су, традиционално, у сарадњи
с професорима припремили
веома богат културно-уметнички програм. Приказан је
и документарни филм о активностима ђака и професора. Најбољим ученицима су
додељена признања за по-

стигнућа на различитим такмичењима.
У оквиру овогодишње прославе дана школе отворена је
изложба ученичких радова у
фоајеу Културног центра. Дела су настала на редовној настави и ликовној секцији, коју воде професори ликовне
културе Иван Павлов и Никола Рикановић. Поставку чини
шездесетак цртежа, фотографија и видео-радова ученика
сва четири разреда, насталих
у протеклих годину дана.

ЕВРОПСКА УНИЈА ПОКЛОНИЛА ВОЗИЛА
И ОПРЕМУ

Заједно у борби против
кријумчара

НЕДЕЉА АЕРОЗАГАЂЕЊА

Опасне материје у ваздуху
Информације о нивоу
загађења нису
доступне
на сајту Града
Центар за
обавештавање
поседује извештаје
Прошле седмице, у четвртак и
петак, грађане Панчева узнемирио је несносан смрад. Према
резултатима мерења мобилне
мерне станице стациониране у
кругу болнице, вредности прашкастих материја биле су преко 500 микрограма по метру
кубном. Иста ситуација догодила се и у уторак, 13. децембра.
Многи суграђани су незадовољни због чињенице да резултати градског мониторинг система нису доступни јавности.
Према допису Секретаријата

за заштиту животне средине,
у току је реализација „Уговора о набавци софтвера за систем за континуално мерење
квалитета ваздуха” који је закључен са добављачем „Мизма Игбос” д. о. о из Београда.
Рок за реализацију је 30. децембар, тако да Панчевци
можда до краја године неће
бити у прилици да се на сајту
Града информишу о присуству загађујућих материја у
панчевачком ваздуху. Како
кажу надлежни у Секретаријату, нови софтвер „Кошава”
је имплементиран у постојећи систем за континуално мерење квалитета ваздуха и чим
се заврше све потребне провере и тестирања, биће омогућен пренос података и на званичном сајту Града Панчева.
Подаци се нормално прате у
Секретаријату за заштиту животне средине и од 9. децембра информације о мерењу

мониторинг система могу се
добити у Центру за обавештавање (тел. 1985).
Да подсетимо, према годишњем извештају Секретаријата о квалитету панчевачког ваздуха, прашкасте материје и
чађ су најчешће опасне материје у панчевачком ваздуху. У
трећини мерења током целе
прошле године забележено је
присуство ових материја у
концентрацијама већим од
дозвољених. Најугроженији су
Старчево, Стрелиште, Војловица и Миса. Одговорни тврде
да панчевачки ваздух спада у
трећу категорију, најлошију,
највише због присуства честица ПМ-10 и чађи, што је последица индивидуалних ложишта која грађани користе
за загревање кућа. Још увек
није јасан удео јужне индустријске зоне у укупном аерозагађењу овим канцерогеним
материјама.

Од сеп тем бра па све до
пролећа Панчевци ће удисати чађав ваздух обогаћен суспендованим честицама. Ове
године Град Панчево је обезбедио средства за спровођење
подстицајних мера за коришће ње при род ног га са као
енергента како би се побољшао квалитет амбијенталног
ва зду ха. Сред ства су би ла
ограничена и усмерена само
на становнике МЗ Војловица, јер су они најближи јужној индустријског зони. У
почетку је Град желео да суфинансира израду пројектно-техничке документације која је неопходна за увођење гаса у домаћинства, али је одзив грађана био мали. Локална самоуправа је најавила да
ће поновити позив, али ће
овог пута предвидети и суфинансирање грађевинских радова при увођењу гаса у домаћинства.

Делегација Европске уније у
Србији уручила је Министарству пољопривреде и заштите животне средине седам возила специјализованих за транспорт дивљих
животиња које надлежне
надзорне службе Републике
Србије одузму или заплене
приликом откривања покушаја кријумчарења и других
видова кршења прописа. Наша држава је потписник
Конвенције о међународном
промету угрожених врста
дивље фауне и флоре, а њоме је заштићено преко
5.500 врста дивљих животиња и 35.000 врста дивљих биљака. Вредна опрема послужиће надлежнима да што боље спроведу

одредбе потписаног међународног уговора.
Према званичним подацима ЕУ, на глобалном нивоу
вредност илегалне трговине
угроженим дивљим врстама,
њиховим деловима и дериватима процењена је на 15–
20 милијарди америчких долара годишње, што је сврстава
међу четири најозлоглашеније врсте илегалне трговине
на свету, тј. уз кријумчарење
наркотика, оружја и људи.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х РАНА З А Д У ШУ

Зашто смо огорчени?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, постоји онај тешко описив, а некима и те
како добро познат осећај –
осећај горчине. Чини се да
је залепљен за сваку мисао,
да боји сваку изговорену
реч, а ону прећутану претвара у камен, кнедлу или притисак у грудима.
За некога стални животни
сапутник, огорченост усеца
мисли дубоко у лице, правећи препознатљиве кривине и
бразде. Натапање живота
горчином почиње оног тренутка када снови, визије и
жеље срца, под притиском
свакодневице, буду склоњени у неки тамни ћошак Бића,
код неких заувек. Незадовољство постигнутим, сталне
сумње у личне вредности и
ставове и свакодневно преиспитивање својих поступака
повећавају горчину коју осећамо у себи.
У трагању за што бољим
условима за срећу, људи постају несрећнији. У вези с
поседовањем и гомилањем
материјалних ствари, трагање за срећом се претвара у
трку с временом, са самим
собом и с другима. Некима
ни појава телесног бола није довољна да се зауставе.
Лекови који могу да пониште бол дају лажни осећај
моћи и новог полета и стварају варљив утисак да се с
мање одмора може постићи
више. Једна по једна, неприметно, емоције се замењују страхом. Као неминовни сапутник и појачивач

укуса горчине, страх се јавља у свим облицима – као
стрепња, несигурност, агресивност, себичност... Стално
бежање од нечега што се не
жели заправо представља
корак ближе томе. Заустављање хаотичне јурњаве која не води никуда је могуће.
Нагло кочење доживе многи, али само неки успеју да
схвате поруку. Кроз опоравак тела, постепено, као последица прекида рутине у
живљењу, долази и до мање
огорчености, јер очекивања
постану другачија.
Постоји лакши и безбеднији излазак из хаоса који
смо направили од свог живота. Многи га зову: доста је
било. Први путоказ обично
само приметимо, али он нам
користи да почнемо да успоравамо полако, у потрази за
још неким. Све што је потребно за ублажавање горчине се већ налази у нама. Начин на који гледамо на одређене животне ситуације довољан је да дођемо до решења или да кренемо правим
путем. Променом рутине у
борби са оштрицама свакодневице смањујемо огорченост. Радост у откривању нових путева поправља штету
коју је дуго натапање горчином направило. Повратак
себи заправо и не представља нови пут, већ допуштање
да будемо то што јесмо, а не
оно што други очекују да будемо. Жеља да се допаднемо, да будемо примећени, да
напредујемо, да будемо бољи од других... представља
почетак постепеног развијања огорчености. Напредак је
бржи када се појави жеља да
се буде бољи од себе, а не од
других. Способност да приметимо „ситнице” које ће
нас обрадовати и на којима
ћемо бити захвални развија
се од оног тренутка кад одлучимо да рашчистимо хаос
у свом животу.
Успорити постепено или
чекати да нам живот нагло
закочи? Одлука је, као и
увек, само на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Петак, 16. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОТПИСАН ВАЖАН СПОРАЗУМ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

ЗАШТИТА ПРАВА LGBT ОСОБА
Тринаест потписника
документа
Формирана локална
мрежа подршке
Меморандум парафиран
у седам градова
Према једном истраживању
ЦЕСИД-а на тему хомосексуалности спроведеном у нашој
земљи пре неколико година,
чак две трећине испитаника
изразило је став да је хомосексуалност болест (!!!), а више
од половине њих рекло је да
сматра да држава треба да користи друштвене мере у сузбијању овакве сексуалне оријентације (!!!).
О томе како се у Србији односе према припадницима
LGBT популације, сведочи друго истраживање. Спровела га је
организација за заштиту лезбејских људских права „Лабрис” и оно је показало да је
укупно 65,3% LGBT особа у Србији доживело неки облик насиља само због тога што није
хетеросексуално оријентисано.
Јасно је да јавност, услед недостатка информација и знања,
развија предрасуде и стереотипе
према свим маргинализованим
групама, па и према лезбејкама,
геј мушкарцима, бисексуалцима и трансродним особама. О
насиљу и дискриминацији над
овим особама у нашој средини
се и даље недовољно отворено
полемише, а самим тим у
пракси изостају одговарајућа
решења за њихове специфичне
потребе.
Буђење свести
Значајан корак у превазилажењу тог проблема могло би да
буде потписивање Меморандума о превенцији насиља и дискриминације над LGBT особама.
Овај документ су у четвртак, 8.
децембра, у Градској управи

Поштовање законских овлашћења и обавеза
потписали заштитник грађана
и представници Града, Полицијске управе, Вишег и Основног јавног тужилаштва, панчевачке филијале НСЗ-а, Центра
за социјални рад „Солидарност”, Дома здравља, дома
„Споменак”, Црвеног крста,
Савета за родну равноправност, Женске мировне групе и
удружења „Нова +”.
Према речима Милице Тодоровић, председнице Савета
за родну равноправност Скупштине града, потписивање меморандума резултат је вишемесечних припрема, разговора
и размене мишљења, искустава и сазнања о проблемима
LGBT популације.
– Овај документ подразумева формирање локалне мреже
коју чинимо ми који имамо
могућност да доносимо и мењамо одлуке и уводимо нове
стандарде, као и установе и
институције које су спремне
да у склопу својих надлежности дају свој допринос решавању овог проблема. Циљ нам
је да у 2017. години наставимо
да радимо на подизању свести
грађанки и грађана о томе да
постоје дискриминација и насиље, те да треба заједно да

ВЕСТИ ИЗ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА

реагујемо како бисмо их правовремено препознавали и заустављали и отклањали њихове
последице – истакла је Тодоровићева.
Част за град
Присутнима се овом приликом обратио и градоначелник
Саша Павлов, који је истакао
да је Панчеву указана велика
част, јер је то један од седам
градова које је цивилни сектор
изабрао да спроводи овакав
пројекат. Исти меморандум
биће полазна основа за реализацију свих будућих активности с циљем пружања подршке LGBT популацији и у Београду, Новом Саду, Суботици,
Крагујевцу, Нишу и Новом
Пазару.
– Потписивањем овог меморандума ми поступамо у
складу са овлашћењима и
обавезама прописаним законом и стварамо предуслове за
успешну сарадњу у спровођењу активности из Стратегије

превенције и заштите од дискриминације Републике Србије. Поступамо и у складу с
локалним стратешким плановима и иницијативама. Јако је
битно да на тај начин остварујемо континуитет у заштити и
помоћи LGBT особама које су
доживеле дискриминацију.
Надам се да ће свако од потписника споразума, како у
свом делокругу, тако и кроз
заједничко поступање, радити
пре свега на превенцији насиља и дискриминације и тако
допринети повећању безбедности свих наших грађана без обзира на њихову припадност у
било ком сегменту – нагласио
је Павлов.
Нешто више о значају овог
документа рекла је Јелена Васиљевић, координаторка за заговарање у „Лабрису”.
– За нас чији је свакодневни
живот испуњен насиљем, дискриминацијом, вређањем и
понижавањем, овај споразум
представља јасан став и јасан
искорак државе у смислу заштите наших права. Ако систем буде функционисао како
треба, доћи ће до смањења неприхватљивих видова понашања над LGBT особама како
на територији града Панчева,
тако и на територији Србије,
што ће умногоме побољшати
спровођење Антидискриминационе стратегије, односно Акционог плана – рекла је Јелена
Васиљевић.
Након свечаног потписивања меморандума сви чланови
новоосноване локалне мреже
остали су на првом званичном
радном састанку како би се
договорили о даљим активностима.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Кокос-чокос куглице

Обележили
Светог Алимпија

Савршене до Нове године

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Нешто више од две недеље
остало нам је до Нове године. То је довољно времена да
урадимо пуно тога како бисмо задовољније собом ушле
у ново поглавље живота.
Свака жена воли да празнике дочека у најбољем издању. Желимо лепу, здраву и
неговану кожу, косу и тело, а
с друге стране, управо зими
се највише жалимо да нам је
тен сув, лице уморног изгледа, а кожа без сјаја.
Ветар и хладноћа исушују
кожу и могу изазвати оштећење њеног хидролипидног
слоја. Третмани лица које
можете урадити за брзо опорављање коже су биолошки
третмани,
мезопорација
(апаратом), инјекциона мезотерапија, убацивање кисеоника апаратом, воћне киселине… Ипак, један се издваја по томе што даје тренутни

ефекат, као створен за догађаје за које нисмо имали
времена да се средимо. У
питању је бандажирање лица помоћу козметике „Jean
D’Arcel”, лифтинг третман
ко ји мо мен тал но по ди же
лице, пегла боре и храни
кожу. Ефекти су видљиви
на ред них не ко ли ко да на.
На крају третмана се ставља специјална „пластик”
маска преко које се лице
бандажира и подиже завојем према челу. Ефекти су
сјајни!
За антицелулит масаже
такође имате времена. За само десетак одлазака код терапеута можете видно смањити целулит и лимфном
дренажом избацити токсине. Што се косе тиче, право
је време за фарбање, праменове или омбре. Не чекајте
последње дане пред Нову годину, јер су тада салони препуни и ниједан фризер неће
моћи да вам се посвети.
Када је о ноктима реч, за
новогодишњу ноћ изаберите смелије варијанте – шљокице, цирконе, металик боју,
сличице и све оно што вам
се чинило непримереним
током године. Сада је све
дозвољено. Угодите себи и у
2017. годину уђите неговане, лепе и задовољне собом.

Обележавање славе панчевачког Геронтолошког центра,
Светог Алимпија, који се прославља 9. децембра, у тој установи потрајало је чак два дана.
Корисници Дома старих и
запослени у њему најпре су
приредили прославу „за свој
грош” у четвртак, 8. децембра.
Након што је свештеник очитао молитву, дружили су се и
веселили уз музику клупског
оркестра. На сам дан славе, у
петак, у Геронтолошки центар
су пристигли гости како из нашег града, тако и из других
установа сличног типа из целе
Србије. Као представници
Града, резању славског колача

Страну
припремила
Драгана

Кожан

присуствовали су градоначелник Саша Павлов и ресорни
већник Миленко Чучковић, а
догађај су својим доласком
увеличали и Ненад Шалетић,
председник Градског удружења свих пензионера Панчева,
и почасни гости из Геронтолошког центра у Лесковцу, с којим се панчевачки Геронтолошки центар збратимио пре
око два месеца.
Госте је у реновираном ресторану установе поздравио
директор Милисав Перуновић,
а дружење се и овог пута наставило уз музику и послужење.
Низ активности намењених корисницима дома које се реализују у оквиру радно-окупационе
терапије настављен је протеклог викенда, када су наше
старије суграђане посетили
млади ротаријанци и чланови
КУД-а „Неолит” из Старчева.

Сматра се да је страст према десертима једна од заједничких особина већине
људи на свету. Славе и празници се ближе, а с њима и
традиционална припрема
колача и посластица. Ове
године уведите неке промене за себе и своје ближње
како бисте уживали без
страха од штетних последица по здравље.
На пример, уместо с
много шећера, колаче можете засладити здравијим

намирницама, као што је
сушено воће. Оно садржи
много витамина, минерала
и влакана, и знатно је здравије од класичног шећера.
Ови колачи су лепи за око,
освежавајуће нови, невероватно укусни и једнако
привлачни свима који воле
добро и здраво да једу.
Припрема је лагана, па
препоручујемо да одмах
направите дуплу меру, јер
се од ове добије свега осам
куглица.

Састојци: 130 г свежих урми, 25 г + 10 г кокосовог брашна, 40 г
млевених бадема, 10 г црне чоколаде и једна супена кашика меда.
Припрема: Урме потопите у топлу воду, па их после неколико минута
ољуштите и извадите им коштице. Чоколаду отопите у микроталасној пећници. Изблендирајте урме, па им додајте 25 г кокоса, бадем, чоколаду и мед. Све добро умесите, а затим формирајте куглице и уваљајте их у остатак кокоса.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ

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

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

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

ЗАКАЖИТЕ СВОЈ ТЕРМИН

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

• Стоматолошког центра„Никодент”
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР , НАЈБОЉА УСЛУГА
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ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ОКОЛИНИ БЕЛЕ ЦРКВЕ

Заплењене
две тоне дувана

ОТКРИВЕНА ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА УЗГАЈАЊЕ МАРИХУАНЕ
Власник куће која је
коришћена за гајење
наркотика ухапшен

Панчевачка полиција је прошле недеље саопштила да су
њени припадници у две одвојене акције запленили више
од две тоне дувана и 12.000
паклица цигарета без акцизних маркица.
Приликом претреса куће у
околини Панчева полиција
је открила и одузела око тону
и деветсто килограма сушеног дувана у листу, више од
сто педесет килограма резаног дувана и две машине за
његово резање.
Због тога ће надлежном тужилаштву у Панчеву бити
поднета кривична пријава
против тридесеттрогодишњег

мушкарца. Он се терети за
кривично дело недозвољена
производња и недозвољено
складиштење акцизних производа.
У другој акцији, приликом
контроле саобраћаја у околини Ковина, у комбију којим
је управљао четрдесетшестогодишњи мушкарац пронађено је 12.000 паклица цигарета. Зато ће и против њега
бити поднета кривична пријава надлежном тужилаштву
у Смедереву, а он ће бити
осумњичен за кривично дело
недозвољена трговина акцизним производима и њихов
промет.

У ДОМУ ВОЈСКЕ 24. ДЕЦЕМБРА

Скупштина удружења
војних пензионера
Исплата закинутих пензија и
сумирање резултата рада у
протеклом периоду биће теме скупштине Градског удружења војних пензионера која
ће бити одржана у суботу, 24.
децембра, у 11 сати, у Дому
војске.
– На овом скупу говориће и
гости: председник Удружења
војних пензионера Србије генерал Љубомир Драгањац и
директорка панчевачке фи-

лијале Фонда пензионог и инвалидског осигурања. Она ће
одговарати на питања присутних о правима војних пензионера – изјавио је Живан Марковић, председник панчевачког одбора овог удружења.
Он је додао да ће по завршетку скупштине у ресторану
„Шаран” бити приређен ручак
за све чланове удружења који
до 20. децембра купе карту по
цени од 100 динара.

Приликом претреса једне куће
у околини Беле Цркве панчевачки полицајци су прошле
недеље открили лабораторију
за вештачку производњу марихуане. У њој су пронашли 47
стабљика те дроге, тежине око
шест килограма, након чега су
ухапсили једну особу.
Слободе је лишен Ж. М., рођен 1977. године, власник те куће, и одређен му је дводневни
притвор. По његовом истеку полицајци су привели Ж. М. надлежном тужилаштву уз кривичну пријаву. Осумњичен је да је
починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Лабораторија за узгој марихуане која је откривена у његовој кући била је опремљена
лампама, трансформаторима
и дигиталним мерачима температуре.
То није био први пут да је
пронађена илегална лабораторија за гајење наркотика. У две
акције које су спроведене почетком априла панчевачка полиција је на територији нашег
града и Беле Цркве открила
две лабораторије за производњу дроге у вештачким условима и запленила шест килограма наркотика.
Србија је једна од водећих
европских држава када је реч

зато што је мањи ризик да тај
посао поквари полиција.
Највеће зараде доноси производња дроге сканк у кућним
условима, зато што је његова
THC вредност (мера за јачину
дроге) знатно већа у поређењу с
марихуаном. У лабораторијама
за производњу ове дроге које су
до сада откривене полиција је
проналазила више јаких светиљки које су служиле за постизање жељене топлоте и биле
укључене без престанка, као и
специјалне прскалице за стално заливање. У тим лабораторијама се годишње обави неколико берби, тако да се у њима

могу произвести веће количине
дроге и остварити веће зараде.
Подсећамо, панчевачка полиција је у првој половини ове
године спровела деведесет једну акцију и одузела велику количину дроге, а у истом периоду прошле године реализоване
су 64 акције.
Када је реч о прошлогодишњим резултатима, инспектори панчевачке полиције су током 2015. године на територији Панчева и јужног Баната од
наркомана и нарко-дилера одузели више од четрдесет килограма различитих врста наркотика.

Продаја зграде „Развоја” мора још да чека
– Нисам задовољан одговором
који сам добио из Министарства привреде на моје посланичко питање у вези са стечајем
некадашње моћне панчевачке

Волео реку, она му одузела живот

Кића, Јелић, Мишел, Зоки Ћопави, Аца, Пера Шљива, Бечејац, Чика Драган и Ђоле Аргон, којима захваљујемо за сав
труд који су уложили. Очево
тело пронађено је у кабини
брода у петак, на 1.153 километру, преко пута Луке Дунав.
Томе је допринео алас са Беле
стене Золи Пап, који је дошао
чамцем, бацио мрежу у реку,
извукао је и видео да је поцепана. То му је било сумњиво и
рекао је да је мрежу, по свему
судећи, поцепао лим олупине
очевог брода. Онда су дошли
рониоци Жандармерије и заронили. На шеснаест метара
дубине открили су брод и тело
мог оца у њему. Рекли су ми
да се онесвестио, да због тога
није могао да изрони попут

о илегалном узгоју марихуане
на њивама и у кућним условима. Уколико се определе да саде ту дрогу на отвореном, дилери за то углавном бирају
њиве које су забачене, далеко
од путева, да би што теже били
откривени. Важно је да се марихуана често залива, па се
због тога сади на њивама које
су близу река, или се прскају
системима за наводњавање.
Узгајање марихуане у кућним лабораторијама је све популарније, због тога што је она
знатно јевтинија од оне која се
кријумчарила из Црне Горе,
Албаније и с Косова, a посебно

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ОДГОВОРИЛО ПЕТРУ ЈОЈИЋУ

САХРАЊЕН МИЛАНКО УВАЛИН, ЖРТВА НЕСРЕЋЕ НА ДУНАВУ

У присуству великог броја људи на Новом гробљу је 12. децембра сахрањен наш суграђанин Миленко Увалин (57),
који је изгубио живот након
што је 4. децембра у вечерњим
сатима нестао после судара са
украјинским шлепером на Дунаву.
Он је тог дана испловио својим бродићем „Калиси” заједно са својим пријатељем Игором Јанковим (53). Међутим,
на њих је у једном тренутку
налетео украјински тегљач
„Луна”, тежак више од хиљаду
тона, који је вукао барже. Чамац у коме су били Увалин и
Јанков брзо је потонуо, а Јанков је испливао на површину.
На неколико стотина метара од места судара приметио
га је један пецарош, који га је
убацио у чамац и спасао. Убрзо
после тога Јанков је пребачен
у болницу, где му је указана
помоћ на Хируршком одељењу, с обзиром на то да је био
промрзао.
С друге стране, на реци је
почела потрага за другим настрадалим, у којој је учествовао велики број људи. Жеља
да се пронађе Миленко Увалин била је јача од непријатног ветра и хладноће који су
се тих дана увлачили у кости
свима на Дунаву.
– Потрага за мојим оцем
трајала је четири дана, а у њу
су били укључени речна полиција, рониоци Жандармерије
и очеви другари рибари Шваба,

Овако је изгледала илегална лабораторија

свог пријатеља који се спасао
и да су га нашли са осмехом
на лицу – изјавила је за „Панчевац” Јована Увалин, ћерка
настрадалог.
Званична информација о
овој несрећи моћи ће да буде
објављена тек када се заврши
истрага, која је још увек у току. Један од учесника потраге
за настрадалим изјавио је да
посебно признање заслужују
рониоци Жандармерије који
су пронашли потонули брод.
Према његовим речима,
они су зарањали неколико пута, по мраку, у изузетно хладној води, и открили су жртву
на дубини већој од десет метара иако је на том месту где
су га нашли био велики притисак.
Други учесник потраге за
Увалином, иначе дугогодишњи панчевачки рибар, рекао
је да је могуће да је ударац
брода у чамац био несрећан
случај.
– Када се ти шлепери крећу
по реци, иду изузетно брзо.
Уколико још и вуку барже,
онда они који управљају њима буквално не виде и не чују
ништа испред себе, већ док
плове реком, гледају у мониторе и ослањају се искључиво
на то шта им показују сонар и
радар. У таквим околностима
је довољно да је, на пример,
место судара било мрачно и
да је на њему била магла и
несрећа је била неизбежна –
објаснио је он.

фирме „Развој и инжењеринг”
и судбином пословног простора који јој је припадао. На
основу информација којима
располажем, имам основа за
сумњу да се продаја тог пословног простора намерно одлаже да би га неко купио будзашто, по цени тридесет одсто
нижој од реалне. За мене је то
недопустиво, јер се не сме заборавити да у нашем граду постоји велики број бивших радника

приноси за пензионо и инвалидско осигурање? Да ли је и
колико је пута до сада расписиван оглас за продају зграде у
строгом центру града у којој је
некада било седиште ’Развоја’,
површине која је већа од 3.000
квадратних метара? Какве су
обавезе према бившим радницима, има ли дуговања према
њима и колика су? Колико
новца је до сада исплаћено стечајним управницима? Колико

У одговору који је Јојићу доставило Министарство привреде између осталог се може
прочитати да од 26. маја 2011.
траје стечајни поступак фирме
„Развој и инжењеринг” који
воде два стечајна управника.
Наводи се и да на дан када
је покренут, у „Развоју” није
био запослен ниједан радник,
а да су пре тога наши суграђани који су се водили као запослени у тој фирми пријавили

Некад фирма за поштовање
„Развоја” који чекају да им некадашња фирма исплати оно
што им дугује – изјавио је републички посланик и наш суграђанин Петар Јојић.
Подсећамо, он се почетком
децембра званично обратио Министарству привреде и затражио
да му та државна институција
одговори на више питања.
„Какав је садашњи правни
статус некадашњег предузећа
’ХИП Развој и инжењеринг’?
Колико је радника и када добило отказ? Ко су све до сада
били стечајни управници и да
ли је тачно да неки од њих нису имали лиценцу за обављање
тог посла? Од када се радницима не исплаћују зараде? Да ли
су им у периоду од 2004. до
2008. године исплаћивани до-

тренутно има запослених у
’Развоју’? Колики су трошкови
стечајног поступка од покретања стечаја па до данашњег дана?”, писало је у посланичком
питању које је поставио Јојић.
На питање новинара шта га
је мотивисало да се заинтересује за „Развој”, рекао је да је
несхватљиво да огроман канцеларијски простор годинама
стоји празан у најстрожем
центру града, а да некадашњи
радници „Развоја” још увек
чекају да им та фирма исплати дуговања.
Јојић је додао да би требало
питати и коме иде новац од
закупа дела некадашњих просторија „Развоја” које сада користе „Идеа” и компанија за
осигурање „Дунав”.

потраживања на име неисплаћених личних доходака за период 2001–2008. године.
У одговору Министарства
привреде на Јојићево питање
пише и да је 313 бивших радника „Развоја” пријавило потраживања од те фирме, а да
је укупна сума коју им она дугује 144.502.511,79 динара.
Наводи се и да су до сада организоване три продаје пословног простора „Развоја”, али да
није било интересената, због
чега ће до краја ове године бити организована још једна.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НАЈЗАД У ИЗГЛЕДУ СПРОВОЂЕЊЕ ВАЖНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕРЕ

УСКОРО НАСТАВАК КОМАСАЦИЈЕ?
Најдаље се отишло у
Глогоњу, па се
привремено стало

Банатски Брестовац: Градоначелник Саша Павлов са
својим сарадницима присуствовао је седници месне
скупштине у четвртак, 8. децембра, када се расправљало
о предстојећем буџету. У току је изградња паркинга ис-

Многи добро
„пливају” по
неуређеном терену
Вероватно најважнији скуп
мера које држава спроводи зарад поспешивања експлоатације земљишне територије јесте комасација. Она уједно
представља и један од основних предуслова модернизације пољопривреде.
Подршка Града
Када је реч о Панчеву, тај важан посао најдаље је стигао
Глогоњу, где је досад урађено
неколико сегмената, попут подробног информисања ратара
и сагледавања фактичког стања на терену. Одзив је био одличан – око осамдесет одсто
њих недвосмислено је пристало на комасацију, а ни међу
преосталима нема много противљења. Поред тога, завршени су програми за пет села, а
уприличено је и неколико едукација у Јабуци.
Сада, у време креирања буџета, постоје опипљиви наговештаји да ће важно место у њему
имати и ставка преко које ће
бити финансирана комасација.
Према речима Зорице Репац, чланице Градског већа задужене за село, пољопривреду
и рурални развој, Град Панчево, односно Секретаријат за пољопривреду, апсолутно је разумео потребу за спровођењем
тог важног скупа мера.
– С обзиром на фактичко
стање на терену, с којим смо
добро упознати, јасно је да има

Хоће ли, најзад, њиве бити уређене?
много недефинисаних и усит- личне карте катастарских оп- наредне године, док Грађевинњених парцела, али и разних штина у којима су, поред опи- ски факултет не уради неопдругих грешака. И поред тре- са самих површина када је реч ходне измене. Након тога, док
нутне станке и отпора појединаца, о намени (пољопривредно, не завршимо комасацију у појер су многи добро „пливали” у грађевинско...), наведени и са- менутом селу, нећемо је запотако неуређеном терену, одлучни став и тип земљишта, демо- чињати у другим местима –
смо да наставимо комасацију, графска слика и све друго. Ту истиче Сантрач.
коју ћемо „синхронизовати” са се налазе и одређене цене,
Град ће овај посао финансизапочетом борбом против узур- предмери и предрачуни неоп- рати новцем прикупљеним од
пације земљишта, чиме бисмо ходних радова.
издавања пољопривредног зезаконски решили више пробле– Што се Глогоња тиче, фор- мљишта у државној својини, у
ма – наводи чланица Градског мирана је и комисија за спро- чему, са око педесет одсто од
већа.
вођење комасације, која је оба- укупног износа, треба да га повила процену фактичког стања држи Покрајински секретариНикад досад...
Владимир Сантрач из Секре- власништва на тамошњим јат за пољопривреду, водопритаријата за пољопривреду, се- парцелама. Започели смо и вреду и шумарство.
Изузев неких премера још
ло и рурални развој, који се јавну набавку за одабир понуактивно бавио припремама за ђача, тачније геодетске куће за за време Аустроугарске из
комасацију и јавним набавка- извршење радова на реализа- 1910. године, у Панчеву никад
ма за израду програма, подсе- цији те важне мере. Међутим, није спровођена комасација,
ћа да је досад урађено пет про- недуго затим дошло је до реде- па је сада идеална прилика да
грама – за Глогоњ, Ново Село, финисања граница генералног се уреди атар, одреде границе,
Брестовац, Јабуку и Качарево. плана, па ће поступак бити поно- уради нова мрежа атарских
Они практично представљају вљен највероватније почетком путева...

ТРАЈЕ БОРБА ЗА ЖИВОТ МЛАДОГ СТАРЧЕВЦА

Трансплантација као спас
Тешке болести све чешће нападају и наше суграђане, а
релативно нова метода лечења трансплантацијом органа
некада је једини пут ка излечењу.
С тим се слаже и професор
др Душан Шћепановић, хуманиста који је цео свој живот посветио лечењу деце овом методом, који је три пута у последњих
месеци гостовао у нашем граду. Интересантно у његовом
случају јесте то што је пре десет
година добио ново срце и отада
лобира за завештање органа.
Захваљујући трансплантацији у
Грацу, доживео је да постане
деда Душана и Саре.
На предавању одржаном недавно у сали панчевачке Градске

Месне актуелности

управе, поред њега, говорили
су и професори Максић и Дукић. Један од чланова његовог
тима је и Весна Драгојерац из

Старчева. Ова медицинска
радница је организовала и
трибину о трансплантацији
органа у свом месту, као и
снимање једночасовне емисије о Закону о трансплантацији
на локалној телевизији, у којој
је, поред професора Шћепановића, учествовао још један
члан тима – др Саша Боровић.
Ови догађаји су подстакнути борбом за живот двадесетче тво ро го ди шњег Алек сан дра Стан ко ви ћа, ко јем је
трансплантација једини пут
до оздрављења. Младог Старчевца напала је акутна мијелоидна леукемија, а право и
једино решење за победу над
опаком малигном болешћу,
пре ма ми шље њу нај ве ћих

стручњака, јесте трансплантација матичних ћелија коштане сржи.
Међу њима је и професор др
Нада Сувајџић, која се са својим тимом на све начине труди да заустави напредовање
болести циљаним хемиотерапијама и да Александра припреми за трансплантацију.
Наведени случај је у Старчеву пробудио свест о хуманости и ујединио многе појединце и организације из тог места
и шире, па су, у координацији
с Весном Драгојерац, организоване акције добровољног давања крви и тромбоцита, како
би се помогло што бржем
оздрављењу нашег младог суграђанина.

пред Цркве Вазнесења господњег. Завршена је санација мокрог чвора у згради
Дома културе, када су замењене санитарије, а окречен
је плафон.
Банатско Ново Село: Градоначелник Саша Павлов са
својим сарадницима присуствовао је седници месне
скупштине у среду, 7. децембра, када се расправљало о
предстојећем буџету. Промоција књиге под називом „Банатско Ново Село, људи и догађаји” биће одржана у суботу, 17. децембра, у 18 сати, у
просторијама Дома културе.
Долово: Позоришна представа за децу „Прва журка” јабучког позориштанца „Мали
принц” биће одиграна у суботу, 17. децембра, од 18 сати, у
великој сали Дома културе.
Дом културе и ЈКП „Долови”
обележиће славу Свети Никола, свако у својим просторијама. Рукометаши су победили у последњој утакмици
полусезоне и задржали место
у врху Друге српске лиге.
Глогоњ: У току су радови на
реконструкцији водоводне
мреже у Улици ослобођења и
на прикључењу водовода на
градску мрежу. Турнир у
ПЕС-у (компјутерском фудбалу) одржан је у суботу, 10.

децембра, а победио је Душан Веселиновић (21).
Иваново: Завршена је санација дела крова Дома културе. У тој установи у петак, 23.
децембра, од 18 сати, биће
изведена дечја новогодишња
представа „Деда Мразов рођендан”, када ће малишанима бити подељени пакетићи.
Јабука: Удружење жена „Златна јабука” организовало је у
уторак, 13. децембра, у Дому
културе, промоцију романа
„Виза за небо” аутора Вање
Булића. Центар за превенцију
Дома здравља спровешће бесплатне превентивне прегледе
у среду, 21. децембра, у Месној заједници. Радови на реконструкцији пешачке стазе
почеће ових дана.
Качарево: Представа под називом „Пластика” биће изведена у петак, 16. децембра,
од 19 сати, у Дому омладине.
На истом месту у недељу, 18.
децембра, од 17 сати, биће
одржан традиционалан концерт ученика који похађају
музичку и балетску школу.
Омољица: Лабораторијски је
потврђен грип А(Х3) у школи, а настава је обустављена
до даљег због одсуства две
трећине ученика и половине
особља. Годишњи концерт
КУД-а „Жисел” приређен је у
недељу, 11. децембра, у великој сали Дома културе.
Старчево: Аутор Горски Кабадаја изложио је теракоте и
цртеже у четвртак, 8. децембра, у галерији „Боем”. Ветерани КУД-а „Неолит” наступили су у недељу, 11. децембра, у Геронтолошком центру
Панчево. Предавање за виноградаре биће одржано у суботу, 17. децембра, од 17 сати, у
свечаној сали Месне заједнице, а од 20 сати, у малој сали
Дома културе, почеће једанаести Фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди”.

У ИВАНОВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Одсад
без прокишњавања

НОВОСЕЉАНИ СНИМИЛИ ЦЕ-ДЕ

Оркестар за понос
Је дан од нај ква ли тет ни јих
састава у региону када је реч
о интерпретацији класичне и
традиционалне музике свакако је Оркестар Дома културе
из Новог Села. Последњи у
низу запажених успеха је це-де традиционалне румунске
музике израђен за потребе
Радио-телевизије Војводине
који садржи четрнаест трајних снимака. Све те нумере,
међу којима и познати класик „Хора стакато”, представља ће истин ску умет нич ку
баштину.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Шеф осамнаесточланог састава Жанијел Шубља заслужан
је и за аранжмане. Поред оркестарских нумера, снимљене су
солистичке тачке, па су професори Адријан Ћердан и Теодора
Бољанац свирали виолине, Маринел Димитријев и Марћел То-

доров – хармонике, Крачун Крецу – кларинет, Бојан Бољанац –
Панову фрулу, Кристијан Теодоран – саксофон, а Злата Грабунџија – флауту. Це-де ће ускоро моћи да се нађе у просторијама ТОП-а, а у плану је израда и
српске традиционалне музике.

Оркестар постоји од 2004.
године у мање-више неизмењеном саставу. Већина чланова је из Новог Села, а четворо су из Панчева и један
из Уздина. С обзиром на то да
су кренули као врло млади,
тренутни просек година им је
око тридесет. У међувремену
су готово сви стекли формално музичко образовање, завршили академије, неки чак и
магистрирали, и свирањем се
баве професионално. Важан
удео у њиховом успеху има и
менаџер састава Сорин Бољанац, директор Дома културе,
који је многима био и први
учитељ.
Оркестар ће почастити суграђане годишњим концертом
28. децембра, а почетком наредне године наступиће у
Културном центру Панчева.

Зграда ивановачког Дома
културе представља рак-рану
за људе који у њој раде или је
користе за разне садржаје.
Највећи проблем било је
прокишњавање. Било, јер је
пре неколико дана саниран
кров изнад мале сале, површине 160 квадрата. Према
речима директора те установе Марка Гурана, новац за
поправке обезбедио је Град
Панчево, а радници овлашћене фирме су у року од
четири дана скинули цреп и
заменили га лимом, па је сва
прилика да више неће бити
непријатног капања.
– Овим је деведесет пет
одсто крова санирано, а у

перспективи би требало изоловати плафоне. То је веома
важно, јер зграда нема грејање, па се довијамо уз помоћ
клима-уређаја и калорифера. И столарија је одавно за
замену, али засад тако нешто
није на видику – навео је Гуран.
Зграда ивановачког Дома
културе је „феномен”, с обзиром на то да за њу, према
пројекту из 1983. године, није предвиђено централно
грејање?! Зидање је завршено наредне године, а већ
1985. почело је прокишњавање, баш у време када је у том
објекту снимана чувена емисија „Знање имање”.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика

ЗБИРКА ПЕСАМА СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА

ЗИД ИЗ КОЈЕГ СЕ ПУТУЈЕ У ДРУГЕ ЗИДОВЕ

Петак и субота, 16. и 17. децембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт „Рођендански викенд – 10 Исказ година”. Гости концерта у петак: „Гоблини”, „Coyote”,
„Triumph”, „Grashoper”, ди-џеј „Raid” и гости изненађења.
Гости концерта у суботу: Марчело, Микри, Бвана и ди-џеј
„Raid” и гости изненађења.

„Кад умре песник,
поезија настави
и без њега ако ваља”,
каже аутор

Субота, 17. децембар, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт КУД-а „Абрашевић” Панчево.

Незаборавни снегови
Миџора

Недеља, 18. децембар, 18 сати, Хала спортова: генерацијски концерт „Ал’ се лепо коњаници носе” КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.
Недеља, 18. децембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт „Љубав према игри” РКУД-а „ИСП Јединство”. Гости концерта: КУД из Трста (Италија).
Уторак, 20. децембар, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: концерт клавирског дуа који чине Кристина Крстић
и Данијела Марчетић. На програму ће бити композиције С.
Шаминада, В. Гаврилина и Е. Сатија. Као гошћа концерта
наступиће виолинисткиња Естер Крстић.
Среда, 21. децембар, 18 сати, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: јавни час ученика свих одсека школе.
Среда, 21. децембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт плесног студија „Електра”.

Књижевност
Петак, 16. децембар, 19 сати, Народни музеј: промоција
збирке песама и кратких прича „Где је моја кућа” Иванке
Радмановић. Стихове ће говорити драмски уметник Ђорђе
Марковић уз музичку пратњу кларинетисте Николе Ђурице,
а модератор програма ће бити књижевница Гордана Влајић.
Среда, 21. децембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање књиге прича „Рашчарани свет” Јелене Ленголд. Учествују писац и књижевни критичар Васа
Павковић и ауторка.

Изложбе
Уторак, 20. децембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање десете изложбе мултимедијалних инсталација у простору под називом „Нове технологије”.

Програм за децу
Субота, 17. децембар, 12 сати, сцена Културног центра:
представа за децу „Изненадна посета г. Моцарта” позоришта
за децу „Maximus Art” из Београда. Режија: Жељко Алексић,
играју: Милена Мартић, Иван Радиновић и Жељко Алексић.
Четвртак, 22. децембар, 20 сати, дворана Културног центра: новогодишњи концерт хора „Вокал кидс” Музичког центра „Вокали” с гостима. Диригент: Јелена Цветић, водитељ
програма: Пеђолино.
Четвртак, 22. децембар, 18 сати, сала Музичке школе: новогодишњи концерт полазника музичког забавишта. На репертоару ће бити песмице посвећене бубамарама, зими,
Деда Мразу и другарству, а публика ће чути у празничном
издању ученике тамбуре проф. Михајла Јовића.

Тематски програм
Среда, 21. децембар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Одабрана” Кире Кес
За тридесет пет девојака
Одабир је животна шанса.
Одабир је прилика да умакну животу који им је предодређен још од рођења у свет
блештавих хаљина и непроцењиво вредних драгуља,
раскошних палата и надметања за срце неодољивог
принца Максона.
Међутим, за Америку
Сингер Одабир представља
ноћну мору. Значи да ће морати да окрене леђа тајној
љубави према Аспену, који
припада нижој касти, и да
напусти дом како би се прикључила узаврелом такмичењу за круну коју не жели.
Али Америка потом
упознаје принца Максона
и постепено схвата да се
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Збирка песама „Зид” Стојана
Богдановића представљена је
у петак, 9. децембра, у читаоници Градске библиотеке.
Књижевник Васа Павковић
истиче различитост тема којима се аутор бави – оне из живота, оне које су му важне – теме
језика, поезије, поетике, завичаја... Наглашава да и даље чува тај блиски однос са својом
постојбином, с пореклом, породицом, прецима...
– Ово је нека врста личног
исповедног романа у стиховима. Стојан разговара са својом
прошлошћу, с прецима, младошћу и са својим љубавима,
са својим завичајем, са оним
што га је окупирало на професионалном плану... Ту су и песме које се баве неким другим
феноменима који су њему врло
важни, као што су критика политике, сатиричко исмевање
идола... – објашњава Павковић.
Аутор каже да је књигу написао да буде „дебела”. Желео
је да песме које се у њој налазе објави у дванаест књига,
али због болести која га је снашла пре две године, решио је
да их сједини и у истој збирци
подели у једанаест поглавља, а
дванаесто још није објављено.
– На почетку књиге се расправљам с поезијом – мислио
сам да је то дошао крај, па сам
после видео да није. Мислим

на смрт, не на поезију. Поезију
не може нико да уништи. Кад
умре песник, она настави и без
њега ако ваља. Ако не ваља, џаба му било и док је био жив.
Има један део где сам се расправљао с политичком ситуацијом, а у другом, који носи
назив „Снегови Миџора”, мало
сам „разговарао” с Богом и покушавао да Олимп преместим
у Србију – прича Богдановић.
У збирци се налази и циклус
песама „Зид”, за који је инспирацију нашао у Сартровој истоименој приповеци. За Павковића он је финални.
– Ту се Стојанова модерност
и његов антитрадиционалистички став према поезији
спајају. У причи о зиду кренуо
је од „Фејсбуковог” зида. Неки
примитивни почетни период,

или појава, или лик тога зида
биле су зидне новине. Из тог
зида се путује у многе друге
који нас спајају, раздвајају...
Тај симбол сартровског зида
који дели људе и повезује их
на исти начин, зидови који
могу бити од оних градитељских, од цигле, до оних који су
метафорички, симболички, е
то је у ствари кичма и смисао
ове књиге – рекао је Павковић.
Песник Милован Лукић поделио је своје утиске о књизи с
публиком. Прочитао је писмо
које је Стојану Богдановићу послао кад је прочитао збирку:
„Књига је изванредна, слојевита, пребогата, мудра, крцата
дивним песничким сликама које ми пријају. Рекао бих да размишљаш традиционално, у духу старих мајстора, чак и оних

који нису твоји исписници. Једном сам се шалио, па ти написах да си ’ћири-лиричар’ алудирајући управо на нека прохујала времена када су ћирилица и
родољубље били заступљенији,
очигледнији код наших песника. Тако и сад мислим. Размишљаш традиционално, у најпозитивнијем смислу те речи, а
стих ти је модеран, зачињен посебном иронијом, коју и уживо
испољаваш кроз разговор”.
Стојан Богдановић је био
наш суграђанин, а сада живи у
Нишу. Доктор је математичких наука, а студирао је у Београду, Паризу и Новом Саду.
Пише поезију, приче, есеје,
афоризме, а песме су му превођене на енглески, француски, румунски, италијански,
грчки и пољски.

ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА УЛУ „СВЕТИОНИК”

Различити сензибилитети уметника
На деветој годишњој изложби
Удружења ликовних уметника
„Светионик”, која је отворена
у понедељак, 12. децембра, у
фоајеу Културног центра, своје радове је представило деветнаест аутора. Присутнима
су се обратиле председница
удружења Јелена Лалић и
уредница програма визуелних
уметности у Галерији савремене уметности Ивана Маркез
Филиповић.
Дела су рађена у различитим техникама. Изложени су
акварели, пастели, цртежи,

комбиноване технике, уља
на платну, али и на дасци, а
настали су у протеклих годину дана. Гост поставке је

панчевачки уметник Дејан
Ратковић.
– Пошто је мања форма у питању, свако је испратио сопствени

сензибилитет. Већ знам шта могу
да очекујем од њих, јер су то
уметници који годинама иза себе
имају изузетно искуство. За нама
је успешна година у којој смо организовали неколико изложби и
радионица – рекла је Јелена Лалић.
УЛУ „Светионик” постоји од
2007. године и окупља ангажоване ликовне и примењене
уметнике различитих годишта
из Београда, Панчева и Ковина.
Бави се организовањем изложби и доприноси креирању
културног живота нашег града.

НАСТУП ПИЈАНИСТКИЊЕ НАДЕ КОЛУНЏИЈЕ

Мала концертна антологија

живот о ком је сањала не
може поредити с будућношћу коју није могла ни да
замисли.

Два читаоца који до среде, 21. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли бисте изабрали љубав или гламур?”, наградићемо по једним примерком књиге „Одабрана” Кире
Кес. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

На малој сцени Културног центра у уторак, 13. децембра, наступила је пијанисткиња Нада
Колунџија. На занимљивом
концерту савремене музике
уметница је представила четврти део пројекта „Моја мала
концертна антологија”, а публика је могла да ужива у композицијама чији су аутори Луј
Андерсен, Фридрих Ниче, Тери
Рајли, Ивана Стефановић, Лола Перин, Милош Раичковић,
Ник Мјулиј и Тоби Вајнинг.
Пијанисткиња је велики и
признати промотер и извођач
савремене музике, а током

ПИСМО – ИСПРАВКА
У прошлом броју вашег цењеног листа, на страни 12, објавили сте текст са фотографијом премијерног извођења комедије чији сам аутор, под насловом „Раскопчани брак”, на чему вам захваљујем, али сте том приликом грешком написали да је Стеван Васић писац сценарија.
С обзиром на то да сам редован читалац и поштовалац „Панчевца”, молим вас да објавите исправку у којој ће бити јасно назначено да је Стеван Васић писац комедије „Раскопчани брак”, која је успешно премијерно изведена у пуној сали Културног центра Панчева 30. новембра, под радним насловом „Најлуђа ноћ”, у извођењу глумаца „Драмарт театра” из Београда.
С поштовањем,
Стеван Васић

2014. године реализовала је
прва три дела поменутог пројекта. У децембру наставља
концерте четвртог и петог дела „Мале концертне антологије”, а овај пројекат је подржало и Министарство културе
и информисања.
Нада Ко лунџија је наступи ла на ви ше од хи ља ду
концерата у земљи и ино стран ству, као со лист ки ња
или као камерни сарадник.
Уче ство ва ла је на број ним
фестивалима и до битница је
мно го бројних до маћих и интер на ци о нал них на гра да и
при зна ња. Увр ште на је у
лек си кон успе шних љу ди
Србије у из дању интернацио налне из давачке куће „Oxford Book”.

Стране припремила

Милица
Манић
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ПРЕМИЈЕРА ПЛЕСНЕ ПРЕДСТАВЕ О АЛБАНСКОЈ ГОЛГОТИ

ПРИЧА ИСПРИЧАНА ИГРОМ И ПОКРЕТОМ
Дипломски рад
кореографкиње
Тијане Малек

Није чест случај да се инспирација за савремену уметност
тражи у историјским догађајима,
а наша суграђанка кореографкиња Тијана Малек, уз помоћ
колегинице Драгане Станисављевић, учинилa je баш то.
Панчевци су имали прилику
да у четвртак, 8. децембра, у
дворани Културног центра
премијерно погледају савремену плесну представу „Danse
macabre”, урађену поводом
стогодишњице од Првог светског рата, инспирисану страдањем српских војника који су
се повлачили преко Албаније
до Грчке и острва Вида, као и
песмом Милутина Бојића
„Плава гробница”, у којој су
описане њихове патње. Због
болести, глади и изнемоглости
многи српски војници су умрли, а пошто на острву није било места за њихову сахрану,
тела им почивају у плавим дубинама Јонског мора.
На сцени која представља
морско дно је седам играча
(пет мушкараца и две жене) у
старим српским униформама
које су сто година прекривале
алге и тресетница... Изнад њих
је мрежа у коју су се уплеле
ствари што су током дугог и
тешког путовања остављали за
собом док су прелазили преко
завејаних албанских планина... Остављали су у тим врлетима и животе... Кроз десет
сцена, пропраћених одговарајућом музиком, играчи су само

ФОТО: Н. МАРАШ

Инспирација историјски
догађај и песма
Милутина Бојића
„Плава гробница”

игром и покретом испричали
тај историјски догађај и пренели емоције на публику. Без
речи.
Тијана Малек каже да ју је
заинтригирао историјски пресудан моменат повлачења и
напуштања домовине и дуги
марш током којег су војници
умирали, неизвесност и чекање да неко притекне у помоћ,
да их спасе... Док је истраживала и сазнавала, низала су се
и питања: како су се ти људи
осећали када су напустили
своју земљу не знајући да ли
ће се икада вратити, шта је то
што нас разликује од других
народа, шта нас тера да преживимо...
– Инспирацију сам тражила и у свему ономе што јесте
наше национално обележје.
На пример, наш фолклор, који је веома аутентичан, био је
једна од инспирација у покрету, али сам гледала опет да то

буде „провучено” кроз савремени играчки израз. Страдање српске војске и цивила,
голгота коју су доживели далеко од отаџбине, део је историје који не можеш приказати ако не испричаш целу причу од почетка до краја. Направила сам „костур” од десет
сцена. Најтеже је било обрадити историјске догађаје и са
емотивне и са драматуршке
стране и „профилтрирати” их
кроз играче на сцени. Они
морају да разумеју то што су
ти људи доживели и осећали,
да схвате шта се ту десило,
шта у којој сцени раде, да буду аутентични, како би успели да изнесу причу, да је пренесу публици, да би гледаоци
доживели емоцију – објашњава
Тијана Малек.
Причати причу без речи, а
рећи све што је потребно, да
буде јасно, и уз то пренети емоцију. То је посао кореографа.

Звучи тешко, али се Тијана Малек добро снашла у том послу.
– Људи су навикли на вербалну комуникацију. Да би
био добар кореограф, мораш
да се намучиш, да урадиш нешто иновативно како би публика схватила без вербалног
контекста то што си хтео да
кажеш само кроз покрет и неке „алате” које можеш користити. Кореографи, углавном,
не умеју да споје драматуршки и редитељски део с покретом. Или је превише покрета, а кореограф се није бавио причом. То је проблематика којом сам се руководила у
оквиру ове представе, која је
уједно и моја дипломска. Покушала сам да нађем добар
баланс између драматургије и
режије, с једне стране, и покрета и кореографије, с друге.
Баријера између публике и извођача не постоји зато што је
покрет у питању. То је предност кореографије, јер вербални део, који је у обичној режији
доминантан, у кореографији
бива смањен или углавном изостављен. На тај начин само
кроз покрет публика може да
се идентификује с том причом
– каже млада кореографкиња.
Тијана Малек је дипломац
на Институту за уметничку
игру, а пре тога је завршила
вишу медицинску школу за
физиотерапеута. Плесом се,
како каже, бави цео живот.
Један је од оснивача Креативни ог цен тра за игру „DDT
Dance Company”, у чијој је
продукцији рађена представа,
а подржали су је Министарство културе и информисања,
Институт за уметничку игру
из Београда и Културни центар Панчева.
У току су разговори за београдску премијеру и гостовање у Италији.

НОВА ПРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Књига отисака
Премијера „Књиге отисака”,
представе коју су реализовали
чланови удружења „На пола
пута”, одржана је у понедељак,
12. децембра, на малој сцени
Културног центра.
Као и претходних година,
интересовање публике је било
велико, а реакције су биле одличне. Али и глумци, који већ
постају професионалци, одлично су се снашли на сцени и
пренели су емоције на присутне. Гледаоци су могли сазнати
о каквим се отисцима ради,
како се сигурно иде на море,
шта је најважније у животу и
каква душа треба да буде...
– Смисао ове врсте рада није
да се прави театар који би био
виртуозан или у неком смислу
вешт. Театар је овде средство у
ком они осете медијум, осете да

могу да испричају приче својих
живота, да доживе неку катарзу, да с људима поделе осећања
и да се оснаже у највећој мери.
Смисао није у томе да они то
перфектно изводе, него да буду
искрени, да се добро осећају, да

им буде лепо на сцени, а то смо
постигли. Мислим да јесмо
створили структуру, форму која
је публици јасна, која преноси

емоције и да су је они успешно
изнели – каже редитељ Стеван
Бодрожа, коме је ово четврти
пут да прави представу са члановима овог удружења.
Текст за представу, такође
већ четири године, пише Ири-

на Гилић Жировић. Она инспирацију тражи у разговору са
члановима удружења, у њиховим размишљањима и жељама.

– То јe, у ствари, паралелни
процес стварања представе, у
коме се они на неки начин суочавају са својим страховима,
које заједно превазилазимо.
Наслов је „Књига отисака”. То
су неки важни тренуци у животу, неки мали тренуци који
су у ствари на крају јако важан
догађај, или нека мисао која
нам се у животу чини неважном. Овог пута сам желела
да прича буде мало сложенија
и тежа – објашњава Ирина Гилић Жировић.
„На пола пута” је нестраначко невладино непрофитно
удружење чија је мисија побољшање квалитета живота и
инклузија особа са интелектуалним тешкоћама у друштвене токове локалне заједнице
на територији града Панчева.

Представљени радови младих архитеката

немају више од 35 година, као
и Панчево – град у коме живе.
Представљени су самостални
радови, али с обзиром на много заједничког, није чудно
што су многи од њих тимски.

Програми Галерије савремене уметности неретко представљају подршку младим локалним уметницима. Такав је
и пројекат „Уметност, архитектура, дизајн”.

„Замка” Мелани Рабе
Књига „Замка” Мелани Рабе говори о томе шта све
људи умисле како би се заштитили и преживели трагедију. И како је тешко раздвојити стварност од илузије.
Позната
књижевница
Линда Конрадс загонетка
је за читаоце и медије. Живи сасвим повучено. Већ
добрих једанаест година
није ногом крочила ван
своје виле на Штарнбершком језеру. Упркос свим
проблемима Линда је веома успешна. Само малобројни, међутим, знају да
књижевницу поврх свега
мучи и грозна успомена из
прошлости. Пре много година Линда је затекла своју
млађу сестру Ану брутално
убијену – и видела је убицу
како бежи. Његово лице
прогони је и у сновима. А
онда једног дана баш њега
угледа на телевизијском
екрану. За Линду је то довољан разлог да скује препреден план – искористиће
заплет свог новог романа
да убицу намами у замку…
Занимљиво је и то што
јунакиња пише роман да
би намамила убицу, који је

новинар, да је интервјуише
и тако га разоткрије. Права
игра мачке и миша, улоге
су потпуно нејасне – у једном тренутку новинар њу
увлачи у замку, у другом
она њега.
Мелани Рабе је студирала књижевност, медије и
комуникацију у Бохуму.
Живи у Келну и ради као
сценаристкиња, блогерка,
ауторка перформанса и
позоришна глумица. Има
свој блог посвећен интервјуима и више пута је награђивана за књижевно
стваралаштво.

Два читаоца који до среде, 21. децембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико илузија има утицај на стварност?”, наградићемо по једним примерком књиге „Замка” Мелани Рабе. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Дадиља
и фотографкиња
Владислава Станивуковић,
графички дизајнер

УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЈН

У оквиру пројекта „Уметност,
архитектура, дизајн”, који је реализован једанаести пут, у четвртак, 8. децембра, у Галерији
савремене уметности отворена
је изложба на којој су представљена архитектонска решења
десет аутора: Давидa Билобркa,
Константинa Брашованa, др
Јаснe Цизлер, др Миодрагa
Грбићa, Александрa Хрибa,
Невенe Јевтовић, Огњенa Крашне, Драгане Маринковић, Душана Огризовића и Милана
Варге.
Неки од радова су реализовани, а неки су у плану. Ауторе повезује занимање – сви су
архитекте, затим младост –

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

– Прошле године смо прославили јубилеј – десет година манифестације. Овај пројекат је
осмишљен тако да практично
изађе из неких класичних оквира галеријских програма. Идеја
Галерије је увек била да промовише младе уметнике, да представи њихов рад. Ови млади људи су врло успешни у свом раду,
а о њима мало знамо. Изложба
је можда и прилика за неке
установе да виде шта су они до
сада урадили и да им пруже
шансу за даље – каже Ивана
Маркез Филиповић, уредница
Галерије савремене уметности.
Радови се могу видети до
16. децембра.

ФИЛМ „У потрази за Вивијен
Мајер” је покушај Џона Малуфа да открије мистерију
звану Вивијен Мајер. Пратећи трагове, Малоф је проучио живот ове ексцентричне
жене током њеног боравка у
Њујорку, Чикагу, Француској... Интровертна луталица
и самоуки фотограф, кроз
живот је ишла с камером
„rolleiflex”. Није се либила да
се што више приближи људима свих сталежа не би ли
што реалније приказала како
изгледа живот у њиховим ципелама. Свакодневни живот
ове интригантне особе привлачи можда и више пажње
него њена дела. У разговору с
породицама које су ангажовале Вивијен као дадиљу,
што је било њено примарно
занимање, Малуф је открио и
њену не тако светлу страну
личности, јер је у тим круговима познатија као „компликована Мери Попинс”. Вивијен
је провела живот појављујући
се и нестајући из живота породица, носећи са собом
мноштво кутија пуних фотографија и успомена.
ИЗЛОЖБА: У Музеју града
Новог Сада гостује изложба
„Јелена, велика краљица”,
коју је приредио Народни
музеј у Краљеву поводом седам векова од смрти жене
краља Уроша и мајке краљева Драгутина и Милутина.
Сећање на знамениту жену,
супругу, мајку, владарку и монахињу Јелену, ктиторку манастира Градац, и данас, након седам векова, побуђује пажњу. У три целине приказана

су три периода из живота краљице која је преко шездесет
година утицала на културу и
историју Србије.
ПОЗОРИШТЕ: Радња представе „Атељеа 212” „Пијани”
Ивана Вирипаева у режији
Бориса Лијешевића одиграва
се на Западу, у неком од данашњих велеграда, где је 14
ликова, због различитих разлога и повода, пијано. Међутим, пијанство је само маска
преко које они могу да се
осмеле и кажу истине које
чак ни сами себи не смеју
трезни да признају, истине
које откривају колико бесмислено, ништавно и подло живе. У том „колективном монологу” неки од њих ипак долазе до сазнања да на свету
постоји и нешто због чега
вреди живети, а то су љубав и
нада. „Пијани” су филозофска комедија о откривању и
самоспознаји која садржи
опомену и позив свима нама
да се више не бојимо и да се
коначно препустимо животу:
да престанемо да се плашимо
да волимо, да опраштамо, да
мењамо себе и свет око себе.
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ПИТАЊЕ ЈЕДНЕ НАШЕ ЧИТАТЕЉКЕ

ПОДСЕЋАЊЕ НА ЈЕДАН НЕРЕШЕНИ САОБРАЋАЈНИ ПРОБЛЕМ

Нејасни уговори
„Грејања”?

НИШТА ОД ПАСАРЕЛЕ НА СТРЕЛИШТУ

Јавно комунално предузеће
„Грејање” недавно је најавило да ће до краја ове године
на адресе 12.000 наших суграђана који користе даљинско грејање послати уговоре
којима се регулишу односи
између тог ЈКП-а и корисника његових услуга. Међутим,
неке грађане је збунио један
члан у њима.
– У уговорима пише да се
обрачун цена за испоручену
топлотну енергију врши по
грејној површини, а цена топле воде према броју чланова
домаћинства. Другим речима, то значи да ће се наставити досадашња методологија.
Међутим, у члану 16 уговора
пише да су ’уговорне стране
(’Грејање’ и корисници даљинског грејања) сагласне да

да су садржај уговора који
се ових дана шаљу грађанима при пре ми ле струч не
службе Градске управе, уз
асистенцију надлежних из
„Грејања”.
„Уговори се шаљу сукцесивно препорученом поштом
и недељно ће их добијати око
хиљаду корисника, тако да
би за отприлике два месеца
требало да стигну на адресе
свих. У напомени на крају
њиховог текста је назначено
да корисник потписане примерке треба да врати у року
од четрнаест дана, на адресу
ЈКП ’Грејање’ Панчево, Цара
Душана 7. Уговори се могу
доставити лично или поштом, а након што се овере и
евидентирају у ЈКП ’Грејању’, један примерак ће бити

Наши суграђани који
су прелазили пругу
на путу до ДИС-а
и „Авива” и даље
то раде
Скретање пажње
на тај проблем није
имало ефекте
Радови које је ових дана обављала железница на пружном
прелазу између Спољностарчевачке и Жарка Зрењанина, у
близини железничке станице
Војловица и места на коме
становници Стрелишта масовно прелазе пругу када иду у
„Авив парк”, уплашили су неке наше суграђане.
Они су се забринули да ће
им прелажење пруге због тога
сада бити још ризичније и теже него пре, па су поводом тога послали писмо нашој редакцији.
„Пре непуних месец дана
почели су радови дуж целог
пружног прелаза у Првомајској. Постављени су пружни
прагови-степенице, због којих
они који прелазе пругу на том
месту и иду у ’Авив’ имају још
један разлог за бригу. Неприхватљиво је да им се на овај
начин још више компликује
прелаз преко пруге и повећава
ризик од повређивања. Они
који ту прелазе пругу, сада се
још дуже задржавају у ризичној зони самог пружног колосека и још мање времена им
остаје да се испетљају или

Док се не догоди несрећан случај
евентуално придигну и пређу
у безбедну зону уколико се догоди да падну преко прагова и
камења”, пише у писму које
нам је послала наша суграђанка Неда Стојановић.
Подсећамо, она је пре годину дана покренула иницијативу да се на том месту постави
пешачка пасарела и организовала потписивање петиције. У
њој је писало:
„Насеље Стрелиште у Панчеву има приближно 25.000
становника. Одвојено је пругом и регионалним путем Е-70
од центра града. Од изградње
’Авив парка’, а нарочито ресторана ’Мекдоналдс’ и отварања трговинског ланца ДИС,
појачала се флуктуација људи

ка том делу насеља Тесла. Грађани у великом броју свакодневно прелазе железничку
пругу и Првомајску улицу ризикујући озбиљне саобраћајне
незгоде и угрожавају сопствену безбедност, као и безбедност других учесника у саобраћају. У много случајева смо
имали прилику да видимо родитеље како преносе бебе у колицима, као и ситуације где се
старији суграђани спотакну о
шине или камење. Имајући у
виду да се ’Авив парк’ непрекидно шири и да ће грађани, у
техничкој немогућности да
једноставније и брже приђу
трговинском комплексу, наставити да прелазе пругу на
месту завршетка Улице Јована

Павловића, сматрамо крајње
неопходним да се у што краћем временском року изгради
једна пешачка пасарела на
том месту. Тиме би Стрелиште
коначно било на одговарајући
начин повезано са осталим деловима града”.
По во дом радо ва ко ји су
ових дана обављани на прузи
у близи ни „Авив парка” и
ДИС-а затражили смо објашњење на железници. Одговорено нам је да су на пружном прелазу мењани гумени
панели који су били оштећени због пролазака камиона и
да су сада постављени нови.
Тиме су завршени сви радови
на том месту који су били
планирани.

ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ ВАЖАН ПОСАО
се уговорни однос настави и
ако се промени начин обрачуна цена топлотне енергије’.
По мени, то је обавезивање и
везивање унапред, што је недопустиво. Ако се деси да
ступи на снагу нова цена за
обрачун и нова методологија
за њено формирање, то мора
најпре да буде објављено, па
тек након тога треба да се регулише однос с корисницима
услуга – изјавила је наша суграђанка која је затражила да
остане анонимна.
Подсећамо, ЈКП „Грејање” је недавно саопштило

достављен кориснику. Важно
је напоменути да уколико
корисник не врати потписани уговор, то не значи да је
раскинуо уговорни однос са
ЈКП-ом ’Грејање’ јер је искључење са система даљинског грејања могуће само под
одређеним условима које
прописују градска Одлука о
условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца и Правилник о условима и поступцима за искључење”, пише у саопштењу које је
поводом овог објавило ЈКП
„Грејање”.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

С печуркама
се никад не зна
У прошлом броју нашег листа питали смо вас како да
знамо ко је заиста особа с којом смо у вези. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „До
крајњих граница” Нине Садовски за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Окупирајте своје мисли
нечим што нема везе с партнером или замислите да сте
се пробудили са амнезијом и
не знате ко сте. Онда погледајте вашу заједничку фотографију. Прва мисао која
вам налети увек се покаже
као истинита.” 063/7261...
„Тешко, јер су заљубљеност и
мудрост две сестре које се никад особито не слажу. То вам је
као с печуркама – да ли су добре или отровне често приметимо прекасно.” 064/3856...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање како замишљају живот на
острву. Они ће освојити по
један примерак књиге „Кућа
на ивици ноћи” Кетрин Банер.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Острвљани проводе доста
времена на сунцу, а сунце
подстиче лучење хормона
среће. Тако срећни, сигурно
се осмехују животу који живе
и живе живот вредан осмеха.” 068/4015...
„Само она и ја – одлично!
Али на крају острва њена мама је отворила ресторан!
Авај мени!” 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.

Становници Скадарске добијају пешачку стазу
У оквиру пројекта за унапређење инфраструктуре у Панчеву који спроводи Дирекција за
изградњу и уређење града,
панчевачка фирма „Еко Мабер
инжењеринг” ових дана приводи крају радове на изградњи
пешачке стазе у Скадарској
улици. Она је дугачка километар, широка метар и по, а почиње код пружног прелаза у
Улици Стевана Шупљикца.
Директорка Дирекције за
изградњу и уређење града Маја Витман обишла је 8. децембра ту улицу и констатовала
да се радови одвијају добро,
предвиђеном динамиком. Објаснила је да је изградња пешачке стазе почела због тога
што у Скадарској није било
тротоара, па су њени становници били принуђени да се
крећу уз ивицу пута.
Будући да сваког дана туда
пролази много возила, њихова

безбедност је била угрожена,
што је био посебан проблем
када су у питању деца.
– Овај посао је почео на захтев Месне заједнице Младост,
с којом имамо изузетно добру
сарадњу. Због неповољних временских услова извођач радова

је поднео захтев да се продужи
рок за њихов завршетак. Ми
смо то прихватили и очекујем
да пешачка стаза буде готова
до краја године. Хтела бих и да
захвалим на стрпљењу становницима Скадарске, јер паралелно са изградњом пешачке

стазе ЈКП „Водовод и канализација” изводи радове на водоводној мрежи на раскрсници
Скадарске и Власинске улице,
што становницима Скадарске
сигурно ремети уобичајени
ритам активности – изјавила
је Витманова.
Божидар Николић, председник Скупштине Месне заједнице Младост, захвалио је
Дирекцији за изградњу и уређење града зато што је помогла да се реши проблем који
траје више година.
Додао је да је добро и то што
су након започињања радова
на изградњи пешачке стазе
направљени прилази кућама
становника Скадарске који
имају аутомобиле, па ће они
без проблема моћи да их користе.
Уговорена вредност радова
у Скадарској улици износи
5.275.000 динара с ПДВ-ом.

НЕМАР СЛУЖБЕНИКА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

Нису решили хиљаде жалби грађана
Колико су ефикасни у свом
раду службеници републичких институција који морају
да одлучују о притужбама грађана? Ово питање се намеће
после информације да у Републичком геодетском заводу
тренутно чекају на решавање
26.342 жалбе које су уложили
грађани незадовољни првостепеним одлукама.
„Током марта месеца РГЗ је
преузео од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 26.515 нерешених предмета по жалбама на
одлуке донете у градским службама за катастар. Након тога,
од марта до новембра поднето
је 6.970 нових жалби, што је с
преузетим предметима укупно
33.485 случајева. Од тог броја,
до данас су решена само
7.143”, пише у одговору Зоране

Михајловић, министарке грађевинарства, инфраструктуре
и саобраћаја, на посланичко
питање нашег суграђанина и
посланика у Скупштини Србије
Петра Јојића.
Он је поводом тога изјавио
да је одговор који је потписала
министарка Михајловић скандалозан, јер је открио велики

нерад запослених у важној државној институцији (Републичком геодетском заводу)
која је под надлежношћу њеног министарства.
– Запањујуће је да се у РГЗ-у
води као нерешено више десетина хиљада предмета и да они
чекају годинама. Грађани због
тога трпе огромну материјалну

штету у остваривању својих
права, јер су законом предвиђени тачни рокови до када мора да им се одговори на жалбе.
Зато је запањујуће што у одговору који сам добио из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре између осталог пише да се „жалбе
решавају у складу с могућностима РГЗ-а”. Из такве формулације се не види у ком року та
институција решава жалбе, каква је ажурност њених радника
и колико још грађани треба да
чекају да би дошли на ред – изјавио је Јојић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОГЛАСИ

ВОЗИЛА

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ опел
мериву 2003. годиште 1.7ЦДТИ.
064/144-32-23.
(СМС)
ФЛОРИДА 1.3, бензин, гас, повољно.
064/205-01-31
(СМС)
ПРОДАЈЕМ форд
фијесту 2001, регистрован до краја
априла 2017, 1.100
евра. 060/600-2812. (232093)
ПРОДАЈЕМ џип
хјундаи санта фе
2.2, у топ стању, први власник, 8.650
евра. 063/740-2241, 013/664-228.
(232286)
ПРОДАЈЕМ волксваген бору караван,
2003. годиште, 1.9
дизел. 063/862-1158. (232526)
ПРОДАЈЕМ опел
агилу 1.2, 2002,
клима. Тел.
063/322-948.
(232505)
КАМИОН ТАМИЋ
75, Б категорија,
сандучар, цирада,
1.500 евра. Тел.
063/804-07-85.
(232835)
ТАМИЋ кипер 85, Б
категорија, 1.500
евра. Тел. 063/80407-85. (232835)
ШКОДА фабиа караван, 1.4, 16 В,
власник, регистрован, у одличном
стању.
063/663-642.
(232813)
РЕНО сеник 2002.
годиште, бензин,
плин секвент, 1.700
евра. 063/823-1013. (232779)

КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000
евра. 065/809-1183. (232531)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од 80 до 1.500 евра.
Тел. 062/193-36-05,
060/040-90-21.

ЈУГО 2004. атест,
регистрован, прва
боја. 062/895-47-44.
(232751)
ДВЕ зимске гуме тигар 175/70 Р 13 са
фелнама, посебно
две фелне, а све за
опел кадет.
065/230-76-84.
(232725)
ШКОДА фабија караван, 2003, 1.9
СДИ, регистрован
до 3. новембра
2017, власник, 2.850
евра. 062/847-3483. (23272)
СКУТЕР спринт
макс, 2007. годиште
49 кубика, 350 евра.
062/847-34-83.
(2322728
ОПЕЛ корса 1.0,
2006, регистрован
до августа 2017, повољно. 063/348-720.
(232708)

ПРОДАЈЕМ гофа 2
дизел, тек регистрован. 064/230-43-87,
314-803.
(232659)

МАШИНЕ

ОПЕЛ астра Г 1.2,
2001, без улагања,
савршена.
065/657-33-43.
(232686)
ТОЈОТА корола дизел 2002. годиште,
регистрован.
064/247-77-69.
(232744)

КУЛТИВАТОР ИМТ
408, дизел с фрезом, 2010. годиште,
као нов. 061/68514-01, 627-832.
(232118)
ПРОДАЈЕМ тракторску приколицу
кикинда, 3 тоне.
064/082-69-85.
(232514)
ПРОДАЈЕМ приколицу ЖТП, Кикинда,
носивост четири тоне. 065/561-01-03.
(232556)
ГАРАЖЕ

ЈУГО корал 1.1,
2004, атестиран
плин, црвен, одличан. 064/142-55-93.
(232605)
ЗАСТАВА скала 55,
2007, одличан,
88.000 км, власник.
Регистрован до октобра. 069/151-8028. (232680)
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СИТРОЕН берлинго
1.4, бензин, гас, регистрован 2006, теретни. 063/329-340.
(232850)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ИЗДАЈЕМ монтажну
гаражу, Максима
Горког 58-а-ц. Тел.
013/343-638.
(232466)
ИЗДАЈЕМ гаражу,
Браће Јовановић 33.
065/519-87-44.
(232513)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту.
064/386-51-87.
(232500)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на Тесли.
063/849-54-32.
(232786)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/40983-42. (232623)
ГАРАЖЕ издајем,
центар, Жарка Зрењанина, дуже Котеж
1, повољно.
061/225-16-43.
(232727)
ИЗДАЈЕ се гаража у
Моше Пијаде 13.
063/311-916.
(232639)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм, и све врсте видео-касета
квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(232508)
СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја
половних, програмирање даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463.
(232298)
ТВ половни 37, 55,
72, замрзивач горење. 066/348-975,
348-975. (232606)

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер и половни делови од вешмашина. Тел. 25205-10, 063/703-7607. (232291)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кревет
1. 000 динара, ормар 1.000 динара,
даска за пеглање
500 динара, сто,столице, повољно због
селидбе 061/600-7427(СМС)
ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(230107)

МЕСНАТА прасад,
стална продаја, могућност услужног
клања, екстра квалитет. Тел. 063/311277. (223739)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице
од 1.200, столови од
3.000, кревети од
9.000, кухињске
клупице од 7.000,
судопере 3.500.
Стара утва.
060/600-14-52. (23)
ТОВЉЕНИЦИ од 80
до 150 кг, прасићи
од 20 до 30 кг, могућност клања. 27530-49. (232271)
ПРОДАЈЕМ ytong
греде за плочу, 100
м2. 069/213-97-37.
(234487)

СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, услужно
клање, достава.
065/614-74-40,
064/317-35-29.
(232119)
СВЕ у једном: апарат за заваривање,
пуњач акумулатора
и стартер.
062/540-499.
(232474)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно.
061/198-81-42.
(232482)
ПРОДАЈЕМ пећ,
централно грејање,
половна очувана,
терамонт, 50 калорија. 061/131-79-04.
(232491)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ балирану детелину и кукуруз, доносим на
кућну адресу.
064/129-45-43.
(232532)
ПУШКА бокерица,
ловачка, руска, у
одличном стању.
Футрола, прибор за
чишћење. Повољно.
063/856-74-86.
(232501)
ПРОДАЈЕМ грађевинску дизалицу до
треће плоче, беле
пауне, купујем тучане бакраче за маст.
332-422, 064/94871-22. (232516)
КОРИШЋЕНИ дрвени прозори, шалони
већих димензија,
једнокрилна, балконска врата.
062/121-01-48.
(232579)

ТУШ-КАДЕ, двокрилни прозор, клупе, телевизор, електрични шпорети,
алат. 064/635-7742. (232603)
ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње, 150 динара,
може и полутке 220
динара. 617-336,
063/865-80-31.
(232364)

НА ПРОДАЈУ бибер
цреп. 063/823-2961. (232566)
ВИЛАГЕР бензинска
косилица за траву у
гаранцији, винтера
зимске гуме са фелнама 175/70/13 и
мушки бицикл.
066/804-46-38.
(232364)

ДВА ТВ ЛГ и фокс
55 у супер стању,
комад 3.000 динара
фиксно. 063/77458-06. (232709)
ПРЕМИУМ пелет у
понуди. Увоз из БиХ,
А класа, достава на
адресу. 064/331-6545. (232697)

ОГЛАСИ

КУХИЊСКИ сто,
клуб сто, канцеларијска фотеља, кауч. 069/150-20-78.
(232805)
ПЛАСТЕНИК 5 комада, лукови за пластеник 8 м дужине,
равне цеви.
063/663-642.
(232813)
ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње, Милан.
064/169-68-54.
(2327929)
НА ПРОДАЈУ мењачница у граду.
062/504-440.
(232787)
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ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, годину дана гаранција. 065/344-49-30.
ВЕШ-МАШИНА за
прање и сушење индесит. 063/158-2750. (232817)
ПРОДАЈЕМ очувану
витрину стару, судоперу, бојлер, двосед, половну гардеробу. 064/154-2582. (232840)
ПРАСИЋИ, балирана детелина, на продјау. Мића.
064/303-28-68.

БАГРЕМОВА и церова дрва на продају. 060/603-32-32.
(232611)
БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење.
064/357-82-08.
(232611)
ПРАСИЋЕ продајем.
064/172-44-10, 372768. (232790)

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

БАГРЕМ, прва класа, исечен и исцепан, 5.000 динара/м³.
064/357-82-08.
(232611)

ПРОДАЈЕМ прасиће
врхунског квалитета, товљенике и крмачу од 170 кг, могућност клања.
063/812-36-04,
062/691-205.
(232628)
ЋУРАНИ на продају,
повољно.
064/357-82-08.
(232611)

КУПУЈЕМ круњач,
прекрупач оџаци,
црвен. 065/561-0103. (232836)
КУПУЈЕМ мотокултиватор са опремом
или без, купујем
круњач, прекрупач.
063/739-76-72.
(232822)

СУВА липа, метарска, за пчеларе, повољно. 063/849-5432, продајем.
(232786)
КОМБИНОВАНИ
фрижидер, веш-машина, телевизор 51
цм, угаона гарнитура, тросед мојца,
регал, трпезаријски
сто са столицама,
ТВ сто, комода ципеларник, грејалица. Тел. 063/861-8266. (232745)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске делементе, кухиња 10.000 динара.,371-568,
063/773-45-97.
(232750)
ПРЕЦИЗНИ циркулар 160 евра, столарска комбинирка
200 евра.
069/761-811.
(232751)
ДОЛМАР моторка
велика, шиваћа машина неки, моторка
за сечење бетона.
063/118-70-80.
(232751)
ЦРЕП кикинда 272,
у солидном стању,
10 динара комад,
15.000 комада.
063/821-08-09.
(232765)
НА ПРОДАЈУ преостала дрва, врба и
топола. 064/503-3135. (232771)
БРИКЕТ. 064/14242-93. (и)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ половне
плинске боце, полован намештај, и сво
остало покућство.
066/900-79-04.
(232485)
КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(232492)
КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, шпорете, бојлере, акумулаторе и остали метални отпад.
060/521-93-40.
(232533)
КУПУЈЕМ гвожђе,
акумулаторе, бакар,
месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,телевизоре.
061/321-77-93.
(232758)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, акумулаторе,
алуминијум, вешмашине, замрзиваче,шпаорете, фрижидере, телевизоре.
061/322-04-94.
(232758)

КУПУЈЕМ гвожђе,
лим, обојене метале, замрзиваче, вешмашине, телевизоре,
остлаи отпад.
061/206-26-24.
(232758)

КУЋА, није за рушење, на 8 ари, Панчево, Јове Максина
31, погледај па позови – 064/813-0021.
(229435)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
за рушење, 6 ари,
повољно, замена за
кућу у Долову.
„Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)
ХИТНО на продају
плац 114 ари, Новосељански пут, код
Мотела „Зрно”.
065/283-53-01.
(232851)
НА ПРОДАЈУ кућа
од 100 м2, у центру
Панчева, на Корзоу,
може и за издавање,
искључиво као пословни простор
агенције, канцеларије. 023/857-069,
023/857-315,
064/575-57-04.
(231565)
ПРОДАЈЕМ кућу са
10 ари плаца, Горњи град. 064/13332-02. (231849)
ОМОЉИЦА, кућа
120 м2, 8.6 ари.
064/200-02-09.
(231786)
ПРОДАЈЕМ две куће
у Војловици са воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(232435)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, Маргита,
180 м2 + 3 ара плаца, власник, 1/1.
063/740-22-41.
(232286)

ПРОДАЈЕМ плац 3,6
ари, Светозара Шемића 60. Цена договор. 064/176-81-91.

ПРОДАЈЕ се плац,
22 ара, Јабучки пут,
мала Караула.
063/296-007. (ф)
ЈАБУЧКИ пут, барака на 8 ари плаца.
Вода, струја, канализација. 069/21397-37. (232487)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
60 м2, 4 ара, усељива, сређена, 36.000,
власница. 063/449090. (232549)
ПРОДАЈЕМ пола куће са две стамбене
јединице и припадајућим плацем од
1.78 ари, у Улици
Милке Марковић,
Нови свет. 064/32638-37. 232557)
ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(232530)

ЗЕМЉИШТЕ 89.92
ара, Шумице Старчево, продајем. 347726, 063/193-78-40.
(232534)

НОВА кућа на Караули, 86 м2, енергетски пасош, укњижена, власник.
065/258-87-77.
(232521)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел. 601-281.
(232522)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
60 м2, 4 ара, усељива, сређена, 36.000,
власница. 063/449090. (232549)
КОВАЧИЦА, кућа
150 м2, плац 4 ара,
помоћни објекти,
договор. 064/39622-18. (232577)
ЦЕНТАР, 84 м2, кућа са станом и два
локала, 63.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(232572)
СТАРЧЕВО, Шумице, новоградња, 220
м2, 2.50 ари, 41.000,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (232572)

ЗЛАТИБОР, Водице,
кућа 50 м2, легализована, комплет намештена, парно грејање, изолација, на
3 ара плаца, продајем/мењам за стан
или кућу у Панчеву.
063/802-58-36.
(232635)
ПРОДАЈЕМ мању
новију кућу, изолација, фасада, легализовано, без посредника. 065/22894-55. (232544)
ПРОДАЈЕМ један и
по ланац земље, Долово, седма дуж, ливадице. 319-754.
(232497)
ПРОДАЈУ се две куће у Банатском Брестовцу. Тел.
064/143-64-35.
(232509)
КУЋА, усељива, на
продају, од пуне цигле, Горњи град.
061/602-31-63.
(232519)
ПЛАЦ , 12 ари, кућа
34 м2, за рушење,
Дубока бара.
060/400-50-10.
(232520)
ПРОДАЈЕМ плацеве
4 – 15 ари. 064/00994-34. (232689)

СТРЕЛИШТЕ, 150
м2, плац 4.5 ари,
58.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(232572)
ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена, са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(232575)
ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара,
двособна, новија
приземна, 38.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(232721)
ПРОДАЈЕМ плац 57
ари, Баваништански
пут, до пута објекат,
вода, струја.
065/507-09-84.
(232689)
ТЕСЛА, лепа кућа,
62.000; Златибор
кућа на 3 ара,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(232692)
ЈАБУКА, плац 5,2
ара, продајем 1 ланац земље и један
хектар. Тел.
063/172-23-84.
(232702)
ПЛАЦ 9 ари, Караула. Тел. 063/769-4144. (232688)
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ПОНУДА

ТЕСЛА, мирна улица, трособна кућа,
плац 3.5 ари, канализација, трофазна,
замена, 49.000, договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(232636)
ТОПОЛА, трособна
кућа, ЕГ, одмах усељива, 25.000 евра,
договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(232636)
ДЕО салонске куће,
центар, Максима
Горког, 87 м2, сређен, 55.000 евра.
Тел. 063/142-31-62.
(232645)
КУЋА, строги центар, Змај Јовина 180
м2, 90.000. Тел.
060/034-31-11.
(232645)
КУЋА, угао, Јарковац, 154 м2, 14 ари,
канал ДТД, плин,
власник. 065/46072-92. (232592)
КУЋА, Панчево, Цара Душана 100, 176
м2, на осам ари плаца. 013/251-66-46.
(232597)
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КУЋА, Тесла, на
екстра локацији за
бизнис и становање.
063/329-464,
066/001-050.
(232801)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ део
куће (стан 84 м2),
Качарево. 064/23158-40, 066/506-6666. (232713)
ПЛАЦ 8 ари, Новосељански пут.
064/808-72-51.
(232666)
КУЋА, центар, велики плац, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(232674)
НОВА МИСА, кућа
8 ари, 100 м2,
36.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (232674)
ШИРИ ЦЕНТАР, 260
м2, ЕТ, 3 ара, три
стамбене јединице,
70.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(232861)
ОМОЉИЦА, 130 м2,
7 ари, ЕТ, 31.000.
(679), „Трем 01”,
332-031, 063/83623-83. (232861)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 8 ари,
Козарачки просек.
060/601-60-23.
(232625)

ОГЛАСИ

КУЋА, Лава Толстоја, посебан део до
улице, 100 м2 + тавански део, 25.000
евра. 061/207-7030, договор.
(232835)
КУЋА 50 м2, на 9
ари плаца, са грађевинском дозволом,
Пелистерска.
065/410-97-34.
(232839)
КУЋА 100 м2, усељива, стара Миса, 3
ара, Козарачка,
17.000 евра. Тел.
063/804-07.85.
(232835)
КУЋА 100 м2, 3 ара
плаца, усељива,
17.000, стара Миса,
Козарачка. Договор.
063/804-07-85.
(232835)
КУЋА 60 м2, стара
Миса, 15.000 евра,
2 ара плаца. Договор. Козарачка.
063/804-07-85.
(232835)

КУЋА, 3 ара плаца,
нова, 65 м2, усељива, 1/1, Козарачка.
062/431-227.
(2328359)

КОТЕЖ, мењам кућу за стан, сређену,
хитно, повољно.
„Весна 2”, 066/93700-13. (223814)
ПРОДАЈЕМ њиву 57
ари, 40 м2, на Јабучком путу, иза „Алмекса”. 060/442-2239. (232826)
ЊИВА од три ланца,
мраморачки атар,
Чибук, 7.000 евра,
договор.
064/174-89-94.
(232823)

КОД Турске главе,
дворишни стан, 161
м2, 2 ара, 51.000
евра. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(232797)
ТЕСЛА, кућа нова,
140 м2, 1.5 ар,
95.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(232797)
ВОЈЛОВИЦА, 119
м2, на 11 ари,
25.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232754)
КАРАУЛА 43 м2, на
50 ари, 23.500 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232754)
СТАРА МИСА, Банијска, 11,3 ара
плаца, 26.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232754)
СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68 м2, на 10
ари, 43.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(232754)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Јабуци, 6,25 ари,
одмах усељива. Тел.
064/303-30-32.
(232746)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Долово, без посредника, 16 ари, 150
м2. 063/153-37-70.
(232769)
СТАРЧЕВО, центар,
200 км, укњижена,
нова кућа, 14 ари,
43.000. „Олимп”,
351-061, 063/274951. (232752)
ТЕСЛА, 80 м2, ЕГ,
3.5 ари, укњижена,
43.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(232752)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО кућу у
центру. 060/551-6450. (232671)
КУПУЈЕМ мању кућу
са двориштем или
део куће, шири центар, искључиво од
власника. 064/19833-92. (232827)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТРОСОБАН,Тесла,
ЦГ, 61 м2, само
31.000; центар, II,
TA, 78 м2, 40.000
евра. „Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, сређен, II
спрат, прелеп, продаја/замена за кућу.
„Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ВП,ЦГ, 43
м2,23.500; Маргита,ВП, нов прелеп,
18.500. „Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)
ТЕСЛА, двособан, II,
прелеп, 24.500; Тип
Станко, 46 м2,сређен, 26.000 евра.
„Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)
ДВОИПОСОБАН,
Котеж 1, ЦГ, 35.000;
Маргита, нов, укњижен, 39.500. „Mилка
М”, 063/744-28-66.
(4692)
КОТЕЖ 2, једноипособан, ВП, празан,
24.000; двособан,
III, одличан, 33.000.
„Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)
ПРОДАЈЕМ стан, 57
м2, Савска 14/27,
власник, солидан,
26.000. 060/321-5360. (230178)

СТРЕЛИШТЕ, стан
58 м2, V спрат.
063/329-340.
(232850)
УЖИ центар, станови 53 -120 м2, 600 –
850 евра/квадрат са
ПДВ-ом.
063/323-584.
(228184)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, 64 м2, Марина Држића 5,
Стрелиште, без посредника. 064/16757-95. (231594)
ПРИЗЕМЉЕ, стан
47 м2, Жарка Фогараша 33, ЦГ, паркет.
Тел. 065/239-16-55,
Новак. (231597)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у центру
Панчева, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(231825)
САЛОНСКИ стан 98
м2, I, подрум, гаража, сређен, Доњи
град, 50.000.
064/153-14-03.
(231906)

ДУПЛЕКС 60 м2,
центар, укњижен,
без посредника.
Тел. 062/444-842,
064/888-59-23.
(231915)
ПРОДАЈЕМ нов лукс
стан на Тесли, 52
м2, 31.000 евра.
064/444-42-90.
(232183)
ЦЕНТАР, двособан,
45 м2, ТА, 28.000,
договор. Тел.
064/417-69-61.
Власник.
(232465)
ПРОДАЈЕМ стан, 30
м2, сутерен, нова
Миса. Тел. 061/17154-06. (232496)
ЦЕНТАР, једнособан, 25 м2, хитно,
18.000 евра. „Гоца”,
063/899-77-00.
(232549)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
двособан, хитно,
28.000; 64 м2,
33.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(232549)

КОТЕЖ 2, 50 м2,
једноипособан,
24.000, 61 м2, двособан, 33.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(232549)

СОДАРА, 54 м2,
двособан, 27.0000;
68 м2, трособан, ТА,
35.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(232549)
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ПОНУДА

ЦЕНТАР, 64 м2, двоипособан, 43.000;
трособан, 74 м2,
45.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
МИСА, 40 м2,
14.000; 60 м2,
19.500. 063/377-835.

ТЕСЛА, 37 м2, једнособна, ЦГ, 22.000;
45 м2, двособан, ТА,
23.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(232549)
ТЕСЛА, 53 м2, двособан, ЦГ, 34.000;
64 м2, двоипособан,
35.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(232549)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, 57 м2,
двособан, IV,
26.000; 57, II,
32.000; 74 м2, трособан, 47.000 евра.
„Гоца”, 063/899-7700. (232549)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 1, двособан,
I спрат, цена
32.000. 063/890-1405. (232523)
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ПРОДАЈЕМ стан,
почетак Котежа 2,
70 м2, III спрат.
069/647-318.
(232507)
КОТЕЖ 2, Кикиндска 15, троипособан, 54.000 евра, 82
м2. 064/317-07-35,
013/401-430.
(232560)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
II, 30.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(232572)
СОДАРА, двоипособан, сређен, 61 м2,
ВПР, 37.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(232572)
ДОЊИ ГРАД, једнособан, 32 м2, II, ТА,
26.000, комплетно
реновиран. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (232572)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 44 м2,
ТA, II спрат, Стрелиште. 069/304-7885. (232564)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
генерално сређен,
власник. 064/26005-34. (232595)
ДВОСОБАН стан, 56
м2, ужи центар, повољно, укњижен, 11,
власник. 013/344388, 060/071-59-64.
(232598)
ГАРСОЊЕРА, 21 м2,
ЦГ, Стрелиште, тераса, подрум,
12.900 евра.
064/635-77-42.
(232604)
ПРОДАЈЕМ станове
27 м2, 16.000; 72 м2,
49.000 e вра. Власник. 060/362-2226. (232735)
ТЕСЛА, двособан
реновиран, I, TA,
леп распоред,
32.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(232721)
ХИТНО, Тесла, једноипособан, 38 м2,
новији, V, лифт, ТА,
20.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(223297)
ТЕСЛА, двоипособан, светао, 70 м2,
VI, ЦГ, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (223297)
КОТЕЖ 1, 57 м2, II,
двособан, тераса,
ЦГ, 32.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (223297)
МИСА, леп једнособан, 37 м2, II, велика тераса, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(223297)
САМАЧКИ, ВП, 17
м2, ЦГ, комплетно
реновиран, прелеп,
13.300. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (232721)

СОДАРА, двособан,
ЦГ, VII, добар,
28.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(223297)
НА ПРОДАЈУ стан,
84 м2, Котеж 2, без
посредника, VI
спрат.
065/398-98-99.
(232724)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72 м2, II,
39.000; 62 м2,
33.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52.
(232732)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 28.000;
једнособан 32 м2,
20.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (232732)
СОДАРА, двоипособан, 64 м2, I, ЦГ,
37.500. „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52.
(232732)

ТЕСЛА, гарсоњера,
23 м2, VI, ЦГ,
17.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (232732)
КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, III, Војвођански булевар, 31.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(232732)
СТАН, Цара Душана, 100 м2, центар,
етажно грејање.
061/219-98-08.
(232691)
САМАЧКИ, гарсоњера, 11.000; центар, одличан четворособан, договор.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(232692)
СОДАРА, двособан,
27.000; трособан
38.500; троипособан, 42.500, војне
двоипособан,
42.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (232298)

САЛОНСКИ, 86 м2,
39.000; 114 м2,
60.000; 104 м2,
50.000, погодан за
канцеларије. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (232298)
ДВОИПОСОБАН, 60
м2, 30.000; Тесла,
сређен, двособан,
30.000; Стрелиште,
троипособан,
49.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (232298)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2,
гаража, башта,
укњижен.
064/938-41-99.
(232696)
СТАН, 45 м2, Котеж
2, Кикиндска, IV
спрат, ЦГ, усељив.
063/272-152.
(232699)
СТАН 102 м2 + гаража 28 м2, С. Саве
104-ц, 66.000 евра.
Тел. 065/300-98-01.
(232688)

Петак, 16. децембар 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Тесли, код пијаце, без
грејања.
063/873-61-59.
(232700)
ПРОДАЈЕМ двособан стан на Тесли.
061/223-98-41.
(232669)
ПОЧЕТАК Котежа 2,
најлепши двособан,
53 м2, III, 35.500.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(232671)

ПОЧЕТАК Котежа 2,
прелеп трособан, 76
м2, II, двострaн,
53.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(232671)
РОБНА кућа, одличан двоипособан, 63
м2, V, 43.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(232671)
ЈЕДНОСОБАН, 39
м2, Стрелиште, ЦГ,
III спрат, изворно
стање, 23.000
евра.
063/803-05-69.
(232672)

ОГЛАСИ

ХИТНО, Содара,
двоипособан, ЦГ,
ВПР, тераса, добра
зграда, 41.000.
(679), „Трем 01”,
332-031,
063/836-23-83.
(232861)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, сређен, 26.000.
(679), „Трем 01”,
332-031,
063/836-23-83.
(232861)
ГАРСОЊЕРА, 17 м2,
ЦГ, III, 11.500.
(679), „Трем 01”,
332-031,
063/836-23-83.
(232861)
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СТАН, 45 м2, грејање на плин, приземље, клима, скроз
намештен, код цркве, Горњи град,
беспрекорно леп,
изграђен 2010. године, папири уредни. 063/358-854.
МИЛОРАДОВИЋ,
новоградња, 80 м2,
трособан, 800
евра/квадрат. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (232674)
КОТЕЖ 1, сређена
усељива гарсоњера,
21.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (232674)

СОДАРА, Дунавска,
мањи двособан,
25.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (232674)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 28.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
МАРГИТА, новоградња, 58 м2, I,
усељив, 40.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(232674)
НОВА МИСА, једноипособан, I, у згради, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (232674)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан у Ражани, за ауто до 2.000
евра или некретнину у околини Панчева, 6.500 евра.
063/818-75-44.
КОТЕЖ 1, двособан,
59, I, 32.000, Котеж
2, двособан, 53 м2,
28.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(232643)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 55, I,
29.000, гарсоњера,
28, 12.500; Зеленгора, двособан, ТА,
22.000. (338), „Јанковић”, 348-025.

ДВОИПОСОБАН,
Котеж, двострано
орјентисан, 34.000
евра, 62 м2. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(232636)
ДВОИПОСОБАН,
Тесла, две терасе,
алу столарија, ЕГ,
одмах усељив, сређен. (470), „Дива”,
345-534, 064/24605-71. (232636)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРОГИ центар,
двособни, ТА,
27.000 – 35.000
евра, усељиво одмах. (470), „Дива”,
345-534, 064/24605-71. (232636)
СОДАРА, двособан,
ЦГ, 27.000, замена,
договор. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(232636)
ТЕСЛА, 57 м2, двособан, ТА, II, тераса, 30.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232646)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232646)
ЈЕДНОСОБНИ, 31
м2, центар, 17.000;
Тесла, 19.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232646)
КОТЕЖ, двособан,
61 м2, III, ЦГ,
33.000, договор.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232642)
ЦЕНТАР двоипособан, 64 м2, ТА, III,
тераса,
35.000.(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232642)
СТРЕЛИШТЕ, центар, гарсоњера, 21
м2, VIII, ЦГ, 12.500.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232642)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V, ЦГ, 21.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232642)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85 м2, VII, новија градња, 42.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232642)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, ВП, ЦГ,
тераса, подрум,
27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232642)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
ВП, ЦГ, тераса, одмах усељив, 18.500.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232642)
КОТЕЖ 2, дуплекс,
84 м2, тераса, укњижен, 35.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232642)
ЦЕНТАР, једноипособан, 37 м2, IV, ЕГ,
новији, 27.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232642)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, две терасе, VII, 24.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (232642)
ПОНУДА двособног
стана из социјалног
програма, само
14.500 евра, Консалтинг тим удружења „Елпис”.
061/324-40-85.
СОДАРА, продајем
мањи трособан
стан, опремљен.
„Весна 2”, 066/93700-13. (232814)

ТЕСЛА нов стан, 50
м2, у згради, недовршен, 16.000 евра.
061/168-10-51.
(232819)
ПОТКРОВЉЕ, 50 м2,
7.000 евра, поред
Зелене пијаце – архива. 061/114-1134. (232806)
НОВ СТАН, 21 м2,
10.000, центар; 52
м2, 22.000 Тесла.
063/845-47-46.
(232816)
ПРОДАЈЕМ трособан стан на Тесли,
одмах усељив, без
улагања. 060/48821-15. (232796)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, IV, ЦГ, 27.000
евра. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(232797)
СТРЕЛИШТЕ, двособан комфоран, 61
м2, 29.000 евра.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (232797)
ТЕСЛА, трособан,
IV, ЦГ, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (232797)
АГЕНЦИЈА „Тесла
некретнине” посредује у промету станова и кућа.
064/668-89-15.
(232797)
ЦЕНТАР, једноипособан, дворишни,
47, гаража, 24.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232754)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 м2, ТА,
III, 20.700.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232754)
ЦЕНТАР, двособан,
први спрат, ТА,
29.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(232754)
ШИРИ ЦЕНТАР,
двособан, комплет
реновиран, 48 м2,
27.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(232754)
КОТЕЖ, једноипособан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипособан, 45 м2, 26.500.
(097),
064/348-05-68.

(232754)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2,
19.000; двособан,
61 м2, 27.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(232754)
КНИЋАНИНОВА,
двособан, 62 м2,
трећи спрат, 32.000
евра. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232754)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, 56 м2, двособан, III, 36.000.
(097), „Перфект”,
064/348-0568.(232754)
ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; двособан, 49 м2,
24.500. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232754)
ТЕСЛА, трособан,
70 м2, 36.000; једноипособан, 38 м2,
21.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568.(232754)
МАРГИТА, двоипособан 66 м2, први
спрат, 33.000. (097),
„Перфект”,
064/348-0568.(232754)
СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двоипособан 70 м2,
36.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (232754)
МАРГИТА, двособан, 42 м2, мало
двориште, 23.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232754)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 28.000;
двособан, 46 м2,
23.000 евра; гарсоњера 21 м2, 13.000
евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-

68. (232754)
МИСА, једнособан,
35 м2, 16.000; троипособан, 123 м2,
42.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568.(232754)
ЦЕНТАР, двособан,
приземље, 46 м2,ТА,
23.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232759)
КОТЕЖ 2, двособан,
Моше Пијаде, II,
ЦГ, 35.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(232759)

ТЕСЛА, двособан,
III, 54 м2, ТА, терасе, 27.000. (320),
„Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
ЦЕНТАР, двособан,
усељив, 56 м2, ЦГ,
IV/V, 32.000. (320),
„Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(232759)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, једноипособан, V, лифт, ЦГ,
26.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
ПРОДАЈЕМ стан, 70
м2, Тесла, 520
евра/м2. 064/86748-48. (232749)

НОВОИЗГРАЂЕНИ
станови, Ц. Лазара,
трособни, 65 м2 и
једноипособни 48
м2. 063/274-951.
(2132752)
ЦЕНТАР, четворособан, 100 м2, I, ЦГ,
70.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(2132752)
ЦЕНТАР, већи једнособан 47 м2, II,
ЦГ, усељив, 27.000,
договор. „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(2132752)
телефон: 013/301-150
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА,
двособан 68,5 м2, III
спрат, поглед на реку, власник, 1/1.
062/272-510.
(232772)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан 32 м2, Котеж 1, ЦГ, власник.
Тел. 063/822-87-67.
(232773)
НОВА МИСА, већи
једнособан новије
градње, 34 м2.
060/034-20-04.
(232775)
ТЕСЛА, 30 м2, VII,
ЦГ, леп једнособан,
20.000. „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(213752)
КОТЕЖ 1, 45 м2, V,
ЦГ, једноипособан,
27.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(2132752)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
ВП, ЦГ, усељив, једнособан, 22.500.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(2132752)
КОТЕЖ 2, 46 м2, IV,
ЦГ, једнособан,
25.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(2132752)

КОТЕЖ 2, 63 м2, III,
ЦГ, двособан,
32.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(2132752)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
IV, ЦГ, комплет сређен, двособан, две
терасе, ПВЦ, 31.000,
договор. „Олимп”,
351-061, 063/494898. (2132752)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
I, ЕГ, празан, усељив, одличан, двособан, двостран,
26.000. „Олимп”,
351-061, 063/494898. (2132752)
КОТЕЖ 2, 70 м2, III
ЦГ, двоипособан,
40.000. „Олимп”,
351-061, 063/274951. (2132752)
СОДАРА, 61 м2,
комплет реновиран,
ВП, ЦГ, 37.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494898. (2132752)
СТАН, нова Миса,
Приморска 27, једнособан, 39 м2.
063/804-07-85.
ЈЕДНОСОБАН стан,
39 м2, нова Миса,
Приморска 27, III
спрат, 19.000 евра.
063/804-07-85.
СТАН на Содари,
без посредника, 54
м2, ЦГ, V спрат,
усељив.
064/824-17-13.
(232846)

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан од 60
м2, без грејања, до
трећег спрата, искључиво центар, Содара, Тесла, Котеж
1. Усељив. Уредна
документација.
063/637-673.
(232844)
КУПУЈЕМ двособан
до 25.000, на Тесли,
Котежу 1, од власника. 064/949-1579. (232539)
ПОТРЕБНИ једнособни и двособни
станови на свим локацијама. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(232674)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру.
063/313-005. (СМС)
ПОВОЉНО издајем
новонамештену гарсоњеру. 063/848-0412. (232135)
ИЗДАЈЕМ стан од
60 м2, на Котежу 2.
060/070-47-38.
(232460)
КУЋА за издавање,
комплет намештена.
Тел. 063/841-16-27.
(232475)
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СТАН, 43 м2, Тесла,
празан, одличан, за
издавање. 064/14268-65. (232483)
ИЗДАЈЕ се намештена соба, Содара, за
ученике и студенте.
064/439-40-89.
(232494)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, грејање ТА, центар, засебан улаз. 061/13179-04. (232491)
ИЗДАЈЕ се већи полунамештен стан на
новој Миси. Тел.
064/220-17-25.
(232580)
КОТЕЖ, гарсоњера,
36 м2, полунамештен, ЦГ, интернет,
кабловска.
064/189-50-99.
(232581)
ИЗДАЈЕМ једнособан и двособан
стан, без централног
грејања у Панчеву.
063/386-700.
(232583)
СТАН двособан, намештен, у кући, башта, Котеж 1, мале
дажбине.
061/225-16-43.
(232727)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан 25 м2,
Котеж 1. 065/20051-02. (223703)
ИЗДАЈЕМ собу са
употребом купатила, самцу или самици. Тел. 064/205-4010. (232650)

ИЗДАЈЕМ стан, усељив одмах, зграда
нова, приземље,
центар. 063/262127. (232658)
ТЕСЛА, издајем
комполет намештен
двособан стан, близина „Авива”.
062/600-365,
064/482-18-14.
(232657)
ИЗДАЈЕ се ексклузиван четворособан
полунамештен стан
у центру Панчева,
повољно.
063/311-916.
(232659)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан,
центар, ЦГ, кабловска, клима, интернет. 063/118-22-09.
(232634)
ИЗДАЈЕМ мањи
двособан намештен
стан на Котежу 2.
Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63.
(232618)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у кући, Доњи град.
063/126-92-77,
063/248-729.
(232621)
ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Стрелишту, звати
после 14 сати.
063/755-51-77.
(232596)
ИЗДАЈЕМ већи стан
на Миси.
060/087-84-75.
(232538)

ИЗДАЈЕМ једнособан мањи намештен
стан, издајем намештену собу за студенткињу. Услови
одлични. 065/33555-37. (232568)

ИЗДАЈЕМ
једнособан стан,
намештен,
у кући.
Максима горког 94.
061/520-26-10.
(232815)

ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан
на Миси.
063/881-53-13.
(232821)
ДВОСОБАН намештен комфоран
стан, ТА пећ, издајем. Тел. 013/352710, 066/352-710.
(232831)
ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан
у центру. 064/81303-97. (232834)

БЕСПЛАТНО собу,
кухињу, купатило,
издајем станарки у
Иванову.
064/372-94-71.
(232840)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Миса,
Та, интернет, одвојена струја, улаз.
061/132-54-21.
(232818)
ПОВОЉНО издајем
мањи намештен
стан. 063/810-9239. (232762)
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НОВ, двособан намештен стан, Тесла,
Куткова зграда, кабловска, интернет,
ЦГ са калориметром, гаража.
063/389-971.
(232802)
СТАН, нова Миса,
60 м2, ПСУТ, ЦГ.
064/063-42-48.
(232810)
НАМЕШТЕНУ гарсоњеру, ЦГ, преко пута „Авив парка”,
100 евра. 064/17838-92. (232811)
НАМЕШТЕН стан на
Тесли, 46 м2, звати
после 15 сати.
060/303-38-69.
(232793)
НЕНАМЕШТЕНА
гарсоњера, 22 м2, са
ЦГ, Котеж 2.
064/536-91-89,
062/577-553.
(232784)
БЕСПЛАТНО двособан стан старијем
брачном пару, уз
малу помоћ у кући,
Спортски центар.
063/849-54-32.
(232786)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен
стан на Содари. Тел.
063/240-589.
(232768)
ИЗДАЈЕМ собу запосленим самцима.
064/988-99-10,
061/189-00-93.
(232770)
ИЗДАЈЕМ собу са
грејањем, ученици,
код Гимназије. Тел.
063/304-943,
061/344-38-44.
(232740)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру
на Котежу 1. Тел.
064/420-77-46.
(232849)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал с кућом,
Новосељански пут,
Панчево. Тел.
063/838-33-97.
(232455)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 064/850-7069. (232203)
ЛОКАЛ 25 м2 у Његошевој 8-а, за издавање, 300 евра.
065/755-81-09.
(232467)
ЛОКАЛ за издавање, 30 м2, . Д. Туцовића 87. Тел.
063/841-16-27.
(232475)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру Јабуке, преко пута школе.
064/444-66-88.
(232480)
80 КВМ, Дом омладине, „макси”, издајем, 120 евра, продајем 18.000 евра.
061/114-11-34.
(232806)
ЦЕНТАР, Гимназија,
приземље, 50 м2,
канцеларије, клуб,
школа, 150 евра.
061/114-11-34.
(232806)

ЦЕНТАР, Гимназија,
приземље 50 м2, 2 х
25, канцеларија, по
100 евра. 061/11411-34. (232806)
ИЗДАЈЕМ локал,
центар Стрелишта.064/959-98-83.
(232742)
ПРОСТОР за издавање, Војводе Радомира Путника 3-а,
26 м2.
063/109-39-14.
(232760)
ПОВОЉНО издајем
локал, паркинг, центар. 064/283-48-35.
(232670)
ИЗДАЈЕМ локал,
центар, код улаза
пијаце, близина три
школе. 060/351-0356. (232653)
ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(232586)
ИЗДАЈЕМ локал 45
м2, у центру Панчева. 060/333-52-60.
(232587)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА радница за рад у киоску
(трафика) 064/46212-61. (СМС)
ПОТРЕБНА жена за
чување старије особе у иностранству.
Минимално познавање немачког.
062/571-007.
(231662)

ПОТРЕБНИ радници: чувар-домар и
конобарице. Стартна дневница 700 динара. 060/362-2224. (232735)
ПОТРЕБНА радница
за кафе билијар
Панчево, Книћанинова 37. Тел.
062/227-771.

АУТОПЕРИОНИЦИ
потребан радник,
Моше Пијаде 86.
063/865-27-76.
(232584)
ПОТРЕБНА касирка
у месари. 063/362427. (232852)
ПОТРЕБАН радник
за роштиљем на ћумуру. Доћи лично
пре подне у Радомира Путника 2-а,
„Код ваше тетке”.
(232825)
ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Хало Лесковац”,
потребне раднице
за рад за роштиљем.
063/897-55-04.
(232803)

НА ПРОДАЈУ продавница здраве хране у раду. 062/658100. (232690)

ПОТРАЖЊА

ПИЦЕРИЈИ „БаденБаден” потребан конобар, предност
имају особе пријављене на Бироу минимум шест месеци.
063/108-73-88.
(232808)
ПИВНИЦИ „Подрум” потребне конобарице. 064/68553-56. (232791)
КАЗИНУ „Kolosseum
game” потребне девојке за рад. CV са
фотографијом слати
на bojan976@icloud.com 069/22027-07. (232777)

телефон:

013/301-150

ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице,
прометна, погодан
за све делатности.
063/372-124.
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН дизајнер
и моделар одеће за
дечји програм. Тел.
062/471-951. (СМС)

ПОТРЕБАН радник
за прање возила,
Баваништански пут
б.б. „NNES auto”,
065/599-55-00.
(232609)
ПОТРЕБАН инструктор информатике
ради давање индивидуалних часова.
064/063-77-69.
(232573)
ПОСАО

ПАНЧЕВАЦ

СТРОГИ центар, издајем локал 27 м2, у
Улици Сокаче, у раду 17 година, бутик
Helios. Слободан од
фебруара.
063/130-04-07.
(232169)
ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2,
Змај Јовина 2.
Тел. 060/562-62-96.
(232123)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНА жена за
помоћ у кући.
064/960-60-99. (22)
ПОТРЕБНА радница
за рад на бувљаку.
060/052-30-40.
(232761)
ПОТРЕБАН пекар
за хлеб и пециво и
помоћни радник на
печењу, са искуством. 064/120-0941. (232730)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел. 060/69101-13. (229077)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО
ПВЦ, алу столарију,
сигурносна врата,
ролетне, венецијанери, стаклорезачке
услуге. 060/545-3404. (231491)
НЕГА болесника у
поподневним сатима. Тел. 377-321,
063/234-857.
(231620)
ПВЦ- АЛУ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте завесе,
уграђујем, поправљам. 063/882-2509. (231885)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(232202)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина,
славина, бојлера,
котлића. 063/83684-76. (231896)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање,
кровови, кречење,
бавалит фасаде, радимо повољно.
063/865-80-49.
(231525)
СЕЛИДБА 1.000 динара, радници, попуст ванградска.
064/026-13-26.
(231185)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе са или без радника, могућност
хладњаче. Џаја,
065/403-58-43.
(231968)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера,
шпорета, индикатора, инсталација,
разводних табли.
Мића, 064/310-4488. (232357)
МАТЕМАТИКА, часови (основци,
средњошколци), искусна дипломирана
професорка математике. Центар.
343-370. (232481)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце, студенте,
припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64.
(232486)
БЕСПЛАТНО физика, математика, хемија свих нивоа,
пријемни математика, факултет. 354766. (232582)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (232578)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници,
уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00.
(232529)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
нове инсталације,
поправља старе бојлере, замена табли
и остале поправке.
060/521-93-40.
232533)
ДРВОСЕЧА исећи
ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369846. (232551)
ПОВОЉНО спремање станова, пеглање
веша. 066/940-5348. (232594)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а. 064/866-3070. (232504)
ПОПРАВКА: столарија, браварија, санитарије. Монтажа
бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(232518)
ЗАМЕНА црепа, поправка крова, чишћење олука.
065/535-24-56.
(232503)
ЧИСТИМО таване,
подруме и шут , радимо најповољније.
061/321-77-93.
(232758)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације,
адапчтације купатила, сервис, одмах.
377-930, 064/58685-39. (232764)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс радови,
фарбање, столарије,
чисто, квалитетно,
повољно. 063/86467-16, Влада.
(232763)
СРПСКИ језик, припрема пријемних за
основце и средњошколце, предавач са
дипломом Филолошског факултета.
062/813-35-66.
(232736)
СРПСКИ језик, приватни часови, припреме за пријемни,
професор. 063/11538-50. (232790)
РАДИО бих као ноћни чувар. Јавити на
тел 060/670-99-45.

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(2327119)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, повољно уз договор.
061/288-20-19.
(232677)
ВОДОИНСТЛАТЕР,
адаптације купатила, вентили, славине, одгушење канализације одмах.
063/269-173.
(232676)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење, ископи, одношење непотребних ствари, разбијање бетона.
060/035-47-40.
(232652)
РАДИМО све физичке послове: рушење кућа, ископи,
обарање дрвећа, одношење ствари.
064/122-69-78.
(2132652)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражим
посао.
064/120-77-64.
(232682)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, крчење и кошење, фрезирање баште.
064/196-17-32.
(232677)
МЕДИЦИНСКА сестра чува и негује
старије особе и помоћ у кући.
063/293-530.
(232658)
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ПОПРАВКА кровова
и осталих грађевинских радова.
064/866-25-76,
013/361-601.
(232620)
МОНТЕР централног
грејања. Повољно.
064/970-04-35.
(232613)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика.
065/334-23-38.
(232614)
ДУБИНСКО прање
намештаја, тепиха,
душека, аутомобила.
Наташа. 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(232559)
ОДЕТЕ својим колима на славу, свадбу,
ресторан, попили
сте, не можете да
возите до куће или
наиђе полиција и
казни вас. Довољно
је да позовете.
064/070-19-90, доћи
ћемо, одвести вашој
кући вас и ваш ауто.
(232631)

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари,
селидбе и све остало. Најповољније.
065/361-13-13.
(232632)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351073, 064/157-20-03.
(232741)
ПРЕВОЗ робе и
ствари пик-апом
или комбијем.
062/640-060.
(232741)
ДИМЉЕЊЕ меса,
сланине и прерађевина. 063/179-0178. (232832)
ВРШИМО све врсте
физикалија, утовар,
истовар, селидбе,
сечење, цепање дрва, копање, кошење,
одвоз непотребног,
чишћење подрума,
таван, шупа и сл.
Дејан. 065/440-9700. (232823)
ЧАСОВИ хемије.
Контакт тел.
063/848-39-27.
(232838)
ПРОФЕСОРКА српског даје часове и
помаже у учењу
осталих предмета.
063/750-66-85.
(232818)
УСЛУГЕ

ОГЛАСИ

БАЛТОКАД када,
обнова глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-3018. (229033)
ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-1477, 013/311-514.
(230299)
ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина,
сушара, замрзивача,
фрижидера, овлашћени сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300,
063/771-24-16.
(232230)
СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(232196)
СЗР „МАКИ”, постављање, хобловање,
полирање и лакирање. Мајстори из Дебељаче. 063/822-9482, 063/865-45-31.
(231104)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером. 064/66485-31, 013/342-338.
(СМС)
ПАРКЕТ постављам
и хоблујем, мајстор
с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
ЕЛЕКТРИЧАР, по063/847-74-38.
правке, израде инсталација, индикато- (232372)
ри, бојлери, купатила, ТА. 062/271-661,
ПАНЧЕВАЦ
061/132-85-43.
телефон: 013/301-150
(232637)
НУДИМ помоћ покретним и полупоУ складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животкретним особама,
ну средину („Службени гласник РС”‘ број 135/04 и 36/09)
нега, кување и спреГРАД ПАНЧЕВО
мање станова.
ГРДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
061/683-09-29.
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(232640)
објављује
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
поправка старе,
Секретаријат за заштиту животне средине је 09.
уградња нове инста12. 2016. године на основу захтева носилаца пројекта
лације, машинска
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д, Београд, Таковска бр. 2, доодгушења санитаринео решење број: XV-07-501-212/2016 којим је утврја. 062/382-394.
ђено да за пројекaт реконструкције локације РБС РА (232644)
FS „Tesla”-PA 34, PAH 34, PAU 34, PAL 34, Панчево,
СТУДЕНТ даје часоУлица Милоша Обреновића 14-а, Панчево, у кругу Фаве математике. Добрике сијалица „Тесла” на катастарској парцели бр.
лазим. 060/052-284735/6 к.о. Панчево, није потребна процена утицаја на
34. (232645)
животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обаГИПС плоче, кнауф,
вити у просторијама Секретаријата за заштиту животригипс, ласерска нине средине Градске управе града Панчева, Панчево,
велација, спчуштени
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614, радним даном од
плафони, преградни
10 до 14 сати.
зидови, АМФ, каскаНа донето решење заинтересована јавност може
де, суфити, лукови,
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбадетаљи, изолација
низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
поткровља. 069/222од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења,
26-03. (232649)
а преко овог органа.
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ПЕРФЕКТ, зидање,
малтерисање, керамика, кречење фасада, бетонирање,
кровови. 063/12214-39. (232115)
КРОВОВИ, поправке, мењање црепа,
летви, старог црепа
и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији
у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(232576)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, све
за воду, 00-24 сата,
пензионерима екстра попуст, долазим
одмах. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(232576)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна.
Борис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb
@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(232641)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(232641)

Pekarska industrija Pančevo, Miloša Obrenovića 39

raspisuje oglas
za radno mesto vozača
Potrebne kvalifikacije koje bi potencijalni kadidat trebao da poseduje:
– III/IV stepen stručne spreme (sa radnim iskustvom na istim
ili sličnim poslovima)
– Vozačka dozvola C kategorije – obavezno
– Poznavanje puteva, prvenstveno Beograda i okoline
– Dobra koordinacija i orjentacija u prostoru
– Visok nivo odgovornosti i koncentracije
Opis posla:
Svakodnevna priprema/provera ispravnosti vozila
– Preuzimanje prevozne dokumentacije
– Utovar/Istovar robe
– Kontrola robe prilikom utovara
– Izveštavanje o prevozu
– Razvoz robe po maloprodajnim objektima po utvrđenom rasporedu i dostavljanje dokumentacije po proceduri
– Uzimanje trebovanja iz prodavnica i sačinjavanje trebovanja
za svoju liniju za sledeci dan
– Preuzimanje povraćaja robe iz maloprodajnih objekata uz
prateću dokumentaciju
– Svakodnevno kontaktiranje komercijalista, izveštavanje o stanju na liniji i predlaganje koraka u cilju poboljšanja i unapređenja prodaje.
Zainteresovani kandidati mogu se svakog radnog dana
od 07 do15 sati, javiti na brojeve telefona: 064/880-40-75;
064/880-40-57; 064/880-45-11

ПАНЧЕВАЦ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(232641)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа

радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb
@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.

ДОО „ПАВЛЕ” ПАНЧЕВО
Стевана Шупљикца бр. 16
013/310-934, 313-111
email: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs

објављује ОГЛАС
за пријем у радни однос:
1. ДИПЛОМИРАНИ МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР
1 извршилац
Услови: VII степен стручне спреме
3 (три) године радног искуства у струци
Заинтересовани кандидати могу доставити свој CV na
email или поштом на адресу ДОО „Павле” Панчево,
Стевана Шупљикца бр. 16, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Cards Print d.o.o. je kompanija specijalizovana u proizvodnji i
prodaji plastičnih kartica i okovratnih trakica. Tražimo kreativne, vredne i ljude pozitivnog stava koji su spremni da predano
rade i pritom uživaju u zajedničkim postignućima - stvaranju još
jače i modernije kompanije.
Iskoristite priliku i postanite deo Cards Print kompanije koja
nudi pozitivno radno iskustvo koje motiviše na konstantno usavršavanje i razvijanje profesionalnih veština.

Raspisujemo konkurs za radno mesto
u Pančevu na poziciji: Grafički dizajner
Uslovi i kvalifikacije:
• Osnovno poznavanje radnog okruženja grafičkih programa
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i CorelDRAW
• Timski rad
• Osnovno poznavanje Engleskog jezika
Ključne odgovornosti:
• Efikasno ispunjavanje radnih zadataka vezanih za poslove grafičkog dizajna
• Izrada grafičkih rešenja u skladu sa zahtevima klijenata
Da biste konkurisali na ovoj poziciji nije neophodno prethodno
radno iskustvo.
Ukoliko mislite da biste mogli da ispunite tražene kriterijume
pozivamo vas da pošaljete radnu biografiju na
info@cardsprint.rs
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На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 20. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева
(„Сл. лист града Панчева”, бр. 7/2016 и 22/2016), Одлуке Градског већа града Панчева о покретању поступка за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта бр. II-05-06-24/2016-42 од 18.11.2016. године и Закључка о утврђивању текста Јавног огласа за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта, катастарских парцела број 2269/3, 2269/4 и 6742/237 К.О. Панчево и парцеле бр.44/3 КО Банатско Ново Село, донетог дана 01. 12. 2016.године, под бројем: II-04-06-16/2015-1-10 од стране Комисије за
спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града Панчева, на који је сагласност дало Градско веће града Панчева Закључком број:II-05-06-24/2016, од 14. 12. 2016. године 2016. године,
ГРАД ПАНЧЕВО

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I
ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈЕ
Предмет отуђења су:
– катастарска парцела број 2269/3 ÊÎ Панчево - неизграђено грађевинско земљиште, уписана у Лист непокретности број 11756 КО Панчево, површине 03 à 50 ì², јавна својина града Панчева, која се у природи налази у Панчеву, у насељу Миса, у Ул.Војвођанска,
– катастарска парцела број 2269/4 ÊÎ Панчево - неизграђено грађевинско земљиште, уписана у Лист непокретности број 11756 КО Панчево, површине 03 а 46 м², јавна својина града Панчева, која се у природи налази у Панчеву, у насељу Миса, у Ул. Војвођанска,
– катастарска парцела број 6742/237 ÊÎ Ïàí÷åâî - неизграђено грађевинско земљиште, уписана у Лист непокретности број 14057 КО Панчево, површине 11 а 77м², јавна својина града Панчева, која се у природи налази у Панчеву, на углу улица Прешернова и Радивоја Кораћа, у насељу Стрелиште, и
– катастарска парцела број 44/3 ÊÎ Áàíàòñêî Íîâî Ñåëî - неизграђено грађевинско земљиште, уписана у Лист непокретности број 22 КО Банатско Ново Село, површине 06 а 18 м², јавна својина града Панчева, која се у природи налази у Ул.Вука Караџића у Банатском Новом Селу, како следи у табели:

Кат. парц. број

Површина парцеле

Почетна цена
динара

Гарантни износ
динара

Дозвољена градња

2269/3 КО Панчево

03 а 50 м2

1804.323,50

360.864,75

да

2269/4 КО Панчево

03 а 46 м2

1.783.702,60

356.740,52

да

6742/237 КО Панчево

11 а 77 м2

7.270.482,00

1.454.096,40

да

44/3 КО Банатско Ново Село

06 а 18 м2

321.978,00

64.395,60

да

II
ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ НА ЊЕМУ МОГУ ГРАДИТИ
II 1
Према Информацији о локацији бр. V-15-350-199/2016 од 11. 08. 2016. године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева:
Парцеле 2269/3 и 2269/4 обе КО Панчево налазе се у обухвату Плана генералне регулације- Целина 3-Проширена Миса са гробљем у Панчеву („Службени лист града Панчева”, број 25/14, 07/15-исправка и 36/15-исправка) – у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцела – изградња стамбеног или објекта компатибилне намене, спратности П до П+2+ПК (Пс).
II 2
Према информацији о локацији бр. V-15-350-198/2016 од 22. 08. 2016. године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева
Парцела број 6742/237 КО Панчево налазе се у обухвату Плана генералне регулације-Целине 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева”, број 20/12, 34/12 – исправка, 01/13 – исправка, 03/13
– исправка и 16/16) – у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцеле – изградња стамбеног или објекта компатибилне намене, спратности П до П+4+ПК (Пс).
II 3
Према информацији о локацији бр. V-15-350-200/2016 од 24. 08. 2016. године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева
Парцела број 44/3 КО Банатско Ново Село налазе се у обухвату Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село („Службени лист града Панчева”, број 17/14 и 24/15-исправка) – у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцеле – изградња стамбеног или објекта компатибилне намене, спратности П до П+2+ПК (Пс).
Парцеле се отуђују у виђеном стању.
III
ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
III 1
Катастарске парцеле број 2269/3, 2269/4 и 6742/237 све КО Панчево су у потпуности комунално опремљене.
Услови прикључења на саобраћајну инфраструктуру:
Начин прикључења корисника на саобраћајницу, као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево (у даљем тексту: ЈП „Дирекција” Панчево).
Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
Водовод, фекална канализација и атмосферска канализација: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење водовода, фекалне канализације и атмосферске канализације прописује надлежно предузеће ЈКП „Водовод и канализација” Панчево.
Електроенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење електроенергетске мреже прописује надлежно предузеће
Телекомуникациона инфраструктура: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење нисконапонске мреже прописује надлежно предузеће.
Термоенергетика:
Топловод: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно јавно комунално предузеће ЈКП „Грејање” Панчево
Гас: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Србијагас” Нови Сад, РЈ „Дистрибуција” Панчево.
Хигијена: Одлагање комуналног смећа у свему према условима које прописује надлежно предузеће ЈКП „Хигијена” Панчево.
III 2
Катастарска парцела број 44/3 КО Банатско Ново Село је у потпуности комунално опремљена.
Услови прикључења на саобраћајну инфраструктуру:
Начин прикључења корисника на саобраћајницу, као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Дирекција” Панчево.
Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
Водовод, фекална канализација и атмосферска канализација: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење водовода, фекалне канализације и атмосферске канализације прописује надлежно јавно комунално предузеће.
Електроенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење електроенергетске мреже прописује надлежно предузеће.
Телекомуникациона инфраструктура: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење нисконапонске мреже прописује надлежно предузеће.
Гас: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Србијагас” Нови Сад, РЈ „Дистрибуција” Панчево.
Хигијена: Одлагање комуналног смећа у свему према условима које прописује надлежно предузеће
IV
ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОМЕ СЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОТУЂУЈЕ
IV 1.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом трошку изведе неопходне геодетске радове, прибави потребне подлоге, изради техничку документацију, прибави локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу.
IV 2.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом трошку изврши евентуалну реконструкцију инфраструктурних објеката према условима носилаца јавних овлашћења који ће прибавити у поступку издавања локацијских услова. Трошкови за ову
врсту опремања инфраструктуре не признају се на име умањења износа доприноса за уређивање грађевинског земљишта у складу са законским и подзаконским прописима који регулишу ову материју.
IV 3.
Рок за привођење грађевинског земљишта планираној намени тече од дана подношења пријаве радова, у складу са члановима 140. и 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14).
V
ПОЧЕТНА ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Почетна цена грађевинског земљишта које је предмет јавног надметања износи :
за парцелу 2269/3 КО Панчево 1.804.323,50 динара, односно 5.155,21 динар по м²
за парцелу 2269/4 КО Панчево 1.783.702,60 динара, односно 5.155,21 динар по м²
за парцелу 6742/237 КО Панчево 7.270.482,00 динара односно 6.177,13 динар по м²
за парцелу 44/3 КО Банатско Ново Село 321.978,00 динара, односно 521,00 динар по м²
Лицитациони корак је 5 % од почетне цене грађевинског земљишта, што износи:
за парцелу 2269/3 КО Панчево - 90.216,18 динара
за парцелу 2269/4 КО Панчево - 89.185,13 динара
за парцелу 6742/237 КО Панчево – 363.524,10 динара
за парцелу 44/3 КО Банатско Ново Село – 16.098,90 динара
Највиша постигнута цена по завршеном јавном надметању представљаће купопопродајну цену грађевинског земљишта.
Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ потписује изјаву да је понудио највиши износ са назнаком висине износа у динарима.
Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ дужан је да исплати купопродајну цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Средства уплаћена на име гарантног износа признају се лицу коме се грађевинско земљиште отуђује као део измирене обавезе плаћања купопродајне цене и по правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта које доноси Скупштине града Панчева на
предлог Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града Панчева, пренеће се на одговарајући рачун Града.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана правоснажности наведеног Решења о отуђењу грађевинског земљишта.
VI
ГАРАНТНИ ИЗНОС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И РОК ЗА ПОВРАЋАЈ ГАРАНТНОГ ИЗНОСА УЧЕСНИЦИМА КОЈИ НЕ ПОНУДЕ НАЈПОВОЉНИЈУ ЦЕНУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Обавеза учесника у јавном надметању је да на подрачун број 840-3428741-76 отворен код Министарства за финансије РС – Управе за трезор, прималац: град Панчево, сврха: Градска управа града Панчева – гарантни износ за учешће на јавним надметањима, уплати гарантни износ у висини од 20% почетног износа и то:
за парцелу 2269/3 КО Панчево износ од 360.864,75 динара
за парцелу 2269/4 КО Панчево износ од 356.740,52 динара
за парцелу 6742/237 КО Панчево износ од 1.454.096,40 динара
за парцелу 44/3 КО КО Банатско Ново Село износ од 64.395,60 динара
Рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта је пет дана од дана јавног надметања.
Скупштина града Панчева доноси Решење о отуђењу грађевинског земљишта и доставља га свим учесницима јавног надметања.
Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не закључи Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у прописаном року, Скупштина града Панчева ће, на предлог Градског већа града Панчево, донети акт о стављању ван снаге Решење о отуђењу грађевинског
земљишта, а лице коме се грађевинско земљиште отуђује неће имати право на повраћај средстава која су дата на име гарантног износа за учешће у поступку јавног надметања.
Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не изврши своју уговорну обавезу плаћања купопродајне цене грађевинског земљишта у прописаном року, Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се једнострано раскида. У случају раскида Уговора о отуђењу грађевинског земљишта не врши се повраћај средстава која су уплаћена на име гарантног износа за учешће у поступку јавног надметања.
VII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом подносе се у затвореној коверти, преко писарнице ЈП „Дирекција” Панчево, Ул. Змај Јове Јовановића број 6, са видљивом назнаком на коју локацију односи и ко је подносилац пријаве и назнаком „ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА ПАНЧЕВА - НЕ ОТВАРАЈ”, најкасније до 17. 01. 2017. године, до 15 сати.
Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта града Панчева непотпуне и неблаговремене пријаве неће узимати у разматрање.
VIII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС
Пријава за учешће на јавном надметању мора бити потписана од стране физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица одн.предузетника и обавезно садржи:
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања,
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ, седиште
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци
5. потврда о пореском идентификационом броју
6. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода града Панчева и
7. изјава подносиоце пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.
IX
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање одржаће се у просторијама ЈП „Дирекција” Панчево, у улици Змај Јове Јовановића број 6, Панчево, у сали 108, у среду, 18. јануара. 2017. године, са почетком у 12 сати.
Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама ЈП „Дирекција” Панчево, у Улици Змај Јове Јовановића број 6, 26000 Панчево. Контакт особа је: Милан Балчин, дипл. правник, телефон број: 013/219-03-00.

ОГЛАСИ

Петак, 16. децембар 2016.
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(232641)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа
радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-7866. (232641)
ОВЛАШЋЕНИ
„Електросервис” поправља: веш-машине, бојлере, шпорете, пећи, електроинсталације, одмах.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(232848)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно
са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(232837)
ДУБИНСКО прање
намештаја у вашем
стану. Прање тепиха, одвоз, довоз.
066/001-050,
063/329-464.
(232861)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге, робе, Панчево даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(232714)
ОДВОЗ шута и других непотребних
ствари. Песак, сејанац. 064/144-88-44.
(232641)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно грађевински материјал,
песак, шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
(232615)

РАЗНО

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена
вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за воду, 0-24,
пензионерима екстра попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33.
(232627)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
канализације, замене, поправке.
013/331-657,
064/495-7759,063/777-18-21.
(232836)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
електричар, аутоелектричар, уградња,
поправка ауто-радија. 063/800-01-96.
(232540)
РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.

РЕЛАКС, забава, разонода и уживање.
061/602-02-62.
(СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећом пловидвену
дозволу за гумени
чамац, ПА 0835, издату од Капетаније
Панчево на Милан
Ђурковић. (232829)
ИЗДАЈЕМ кафић за
журке и прославе.
060/362-22-26.
(232735)
ДЕДА МРАЗ у вашој
кући. Звездан.
063/224-435.
(232610)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу ОШ „Јован Јовановић Змај” на
име Живојин Сухи.
(232543)

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

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман
у центру Златибора,
повољно. 063/70944-97. (232184)
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
издајем апартман.
063/812-06-89.
(232602)

С великом тугом и болом, обавештавамо родбину и пријатеље да је
изненада преминуо наш вољени отац и деда

Телефон:
013/301-150

ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ
1954–2016.
Сахрана је обављена 10. децембра на Новом православном гробљу
у Панчеву.
С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи, заувек
ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерке БИЉАНА и ЉИЉАНА
с породицом и ДУШАНКА
(66/232633)

Последњи поздрав нашој драгој пријатељици

ИЛИН ДРАГИЦИ
од МИРЕ МИХАЈЛОВИЋ и породица ДЕЈИЋ
и ВАЛЕШИНСКИ
(25/232540)

18. децембра навршава се четрдесет дана од упокојења наше вољене

ПОНЕДЕЉАК

деда ГАГА

ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ

1954–2016.

1954–2016.

Драги наш деко, почивај у миру и нека те
анђели чувају.

И УТОРАК

Остала је само празнина.

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

ЗЛАТЕ ВУЈОВИЋ

Драги Гуте, вољени не
умиру, живе у нама заувек

12. децембра 2016. године у Новој Градишки је
умро, а 14. децембра је сахрањен

8. децембра изненада је престало да куца велико
и племенито срце нашег драгог

ИЛИЈА ВИДАКОВИЋ

ДРАГУТИНА ЈОВИЋА

ДРАГУТИН
ЈОВИЋ
Стрина АЛТАНА, чика
ДРАГОЉУБ и сестра
СЛАЂА с породицом
(113/232743)

Твоји најмилији

Вечно ће те волети твоје ДАДА и ЈАЊА

Твоја БУБА

(67/232624)

(68/232634)

(133/232807)

Хвала Ти за топлину којом си испуњавао наше
животе.
Синови ГОРАН и ЗОРАН, снаје САЊА и ДАРИЈА
и унуци БОРИС, ИЛИЈА, ТАРА, ЛАНА и МАША
(131/232800)

ДРАГУТИН ЈОВИЋ

Сестра СТАНКА, зет МИМА и сестричине
ДАНИЈЕЛА и САНДРА

Остајеш нам заувек у најлепшој успомени.
Твоји пријатељи: ЂОЛЕ, ИВА, ШЕЛЕ, БРАНА,
НЕША, ЗОКА, САВА П., КАРАСИ, ЗОРАН,
МИРОСЛАВ, САВА, ПИШТА, ПЕТРИЦА, ФОРГО,
САМАРА, ЈУГА, РУШКА и ДАЦА

(69/232634)

(98/232712)

Остају сећања и вечна туга за тобом.
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Последњи поздрав

Последњи поздрав куму и пријатељу

Последњи поздрав нашем

МИЛЕНКУ

МИЛЕНКУ УВАЛИНУ

од кумова МЛАДЕНОВ и породице ТАРАЈИЋ
(116/232753)

од комшије БОЖИЋА
(95/232698)

МИЛЕНКУ

Последњи поздрав великом другу и пријатељу

Последњи поздрав сину и брату

Буцо,

МИЛЕНКУ УВАЛИНУ

за све што долази...

МИЛЕНКУ

недостајаћеш!
од мајке РАДМИЛЕ, брата ЉУБОМИРА
и снаје СТАНЕ
(117/232755)

од ШЕГЕ и ДРАГАНЕ
(132/232804)

Твоји: МИЛАН, ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА

Заувек нас је напустио

С тугом у срцима опростили смо се са комшијом

(97/232706)

У четвртак, 8. децембра 2016. године, у 81. години преминула је
наша драга

Последњи поздрав

МИЛЕНКО УВАЛИН
Чуваћемо сећање на наша дружења.
Другови и другарице VIII-1 ОШ „Стевица Јовановић”
(81/232661)

МИЛЕНКОМ
Последњи поздрав

Последњи поздрав
Почивај у миру.

СВЕТИСЛАВУ
СТАНКОВИЋУ

Породица ЛУКОВИЋ
(61/232624)

8. IV 1944 – 9. XII 2016.

КАТЕРИНА МИРЧЕСКА

Заувек ћеш бити у мом
срцу.

1936–2016.

Супруга МИЛЕНА
(130/232798)

Сахрањена је 10. децембра 2016, испраћена од њених најмилијих.
Заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг МЕТОДИЈА, син МИЛАН и унуци
ВЛАДИМИР и САЊА

Последњи поздрав с поштовањем и тугом

СВЕТИСЛАВУ
СТАНКОВИЋУ

СТАНКИ РАКИЋ

од СТАНЕ, ЖЕЉКА,
МИЛИЦЕ и МАРКА

Тужна сам, заувек, драга
моја.
БОЖАНА ЕРИЋ

(129/232798)

(126/232783)

12. децембра 2016. преминула је наша вољена

МИЛЕНКУ
УВАЛИНУ

(45/232585)

8. децембра 2016. преминуо је мој брат

Последњи поздрав

Најискреније саучешће
фамилији.
Нека те анђели чувају!

Последњи поздрав драгој Мирјани

Од ИГОРА с породицом

СТАНКА РАКИЋ

(106/232726)

тетка КАТИ
С љубављу и тугом супруг МИША, брат ПАВЛЕ,
снаја ГОРДАНА, братанци ДЕЈАН, ЖЕЉКО
и остала родбина

СТЕВА ФИЛИПОВ
1949–2016.
Сахрањен је 9. децембра 2016, у Панчеву.
Ожалошћени: сестра НАДА ПАВЛОВИЋ с породицом
(60/232624)

Последњи поздрав рођеном брату

МИРЈАНА ПЕЈИЋ
од МИЛИНКЕ
с породицом

од породице НИНИЋ

(96/232704)

(140/232845)

(64/232621)

После дуге и тешке болести преминуо је вољени

Последњи поздрав драгом комшији

МИЛЕНКО
УВАЛИН

СТЕВАНУ ФИЛИПОВУ

ИВАН КРСТИЋ

МИЛЕНКУ

4. I 1949 – 8. XII 2016.
Брат МИЛАДИН с породицом

Ожалошћени: супруга КАТА, синови ГОРАН
и ДАНИЈЕЛ и брат МИЛАН с породицама

Породица ЉУБОВИЋ

Последњи поздрав
шефу од особља сплава
„Наутикал”.

(7/232489)

(74/232654)

(139/232844)

(135/232821)

Петак, 16. децембар 2016.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
7. децембра 2016. године, у 84. години
преминуо је наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У петак, 16. децембра 2016. године, навршава се десет година од смрти нашег драгог Банета
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Последњи поздрав драгом супругу, оцу, свекру, деди и прадеди

СТЕВАН КОВАЧЕВИЋ

БРАНИСЛАВ СУБОТИЋ

ВАСИ
СУБОТИЋУ

пензионер

2006–2016.

1927–2016.

Сахрана је обављена 9. децембра 2016. године, у 13 сати, на гробљу Котеж у Панчеву.

Године пролазе, а бол и туга не престају.
Заувек си с нама у сећању и мислима.

Твоја доброта, љубав и
племенитост остају вечито у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СОФИЈА и ћерке
ВЕСНА и НАДА с породицама

Твоји најмилији

(13/)

(62/232627)

11. децембра преминуо је наш вољени

1933–2016.

КОСТА БАШАРАГИН

Твоји најмилији
(63/223627)

Почивај у миру, заувек ћемо те чувати у срцу и
мислима.

10. децембра напустио нас је наш вољени
супруг, отац и деда

Прошло је десет година а и данас исто боли то
што није с нама наш

С тугом и болом у срцу
обавештавамо да је 12.
децембра 2016, у 76. години преминуо наш
драги

Твоји најмилији: ГОРДАНА, МИЛЕНА,
ДРАГИЊА, ВЛАДИМИР и СЛОБОДАНКА
(41/232573)

Последњи поздрав мом вољеном брату

БАНЕ СУБОТИЋ

ЧЕДО БОГОЈЕВИЋ
1938–2016.
РАША, ЦОКА, ниница ВЕСНА и стриц КОСТА
(142/4692)

ДРАГУТИН
ВЕМИЋ

КОСТИ БАШАРАГИНУ
Од срца СЛОБОДАНКА

1941–2016.

(43/232573)

Заувек ћемо те, од заборава, чувати у срцима.
Твоји: супруга СТОЈА, син НОВАК, снаја
ЉУБИЦА и унуци МЛАЂАН и ИЛИЈА

10. децембра напустио нас је наш вољени тата и
деда

Ожалошћени: супруга
СТАНА, син СТЕВИЦА,
брат МИЛАН, снаја
ОЛГИЦА и синовице
ЈЕЛЕНА и СНЕЖАНА

(51/232599)

(91/236287)

Драгој

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЧЕДО БОГОЈЕВИЋ

РАДОЈКИ ВУЛЕВИЋ
Увек ћемо те се сећати, јер си свакоме од нас подарила неко своје време.
Твоје колеге, пензионери ОШ „Ђура Јакшић” Панчево

(52/232591)

Последњи поздрав драгој

9. децембра 2016. умрла
је моја сестра

КОСТА БАШАРАГИН
Преплављени смо тугом због твог прераног одласка.
Увек ћеш бити у нашим мислима. Волимо те.
МИЛЕНА, ДРАГИЊА и ВЛАДИМИР
(44/232573)

1938–2016.
Топлота твоје душе, доброта твога срца увек ће
нас пратити.
Твоја ћерка ГОРИЦА, зет ПРЕДРАГ, унука ИВАНА и унуци НИКША и ИВАН

(39/232570)

Последњи поздрав

Драги тата

Последњи поздрав

КОСТИ
БАШАРАГИНУ
Жалимо за великим губитком доброг човека и
пријатеља.
Породица БОРКОВИЋ

КОСТИ
од колега из Сектора контроле
квалитета ДОО „Утва” АИ
(85/232672)

(42/232577)

Моја мајка

РАДИ ВУЛЕВИЋ
од колега и колегиница из сектора трговине
ЕД Панчево
(40/232571)

6. децембра 2016, у 85.
години, преминула је
наша драга мајка, бака
и прабака

тетка БИСЕРКИ

Опраштамо се од наше
драге комшинице

9. децембра, у 84. години изненада је преминуо наш драги отац, деда и прадеда

СВЕТЛАНА
САЈФЕРТ
ГУСАРКА
МАРИЈА ГРМУША МИЛОШЕВИЋ

од породице
СТЕФАНОВИЋ

Тужни брат ДУШАН
ГРОЗДИЋ и снаја
ДЕСАНКА с децом

Сахрањена је 13. децембра 2016. на Новом гробљу.
Син ПРЕДРАГ

(8/232490)

(57/232612)

(80/232660)

ЈАН КОЛАРИК
Последњи поздрав драгој прији

МИРЈАНА
ПЕЈИЋ

1933–2016.

Последњи поздрав нашој најдражој

Хвала за све лепо проведено с тобом. Заувек
ћеш нам недостајати.

РАДЕ
ВУЛЕВИЋ
Остаје у нашим најлепшим сећањима.

РАДОЈКИ ВУЛЕВИЋ

ЉУБА, ЗОРА, ВЛАДА, ДАНА, МИЛИЦА, БАЛША
и ВУКОТА ТИМИЋ

Воле те твоји: син
ЈАНКО, ћерка МАРКА,
снаја АНКА, унука
МЕЛИНА с породицом
и унук МИША

(136/232824)

(5/232434)

ДАДИ

Ожалошћена породица

ВЕТУРИЈА и ВЛАДА

Живећеш у нашим срцима и мислима.
Породица РАШКОВИЋ

(49/232590)

(1/232462)

(6/23288)
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Петак, 16. децембар 2016.

Последњи поздрав нашем вољеном сину, супругу, брату и оцу

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 7. децембра 2016. године у 73. години, преминуо наш драги

19. децембра 2016. године је десет година
када је на дан своје славе, мирно изгубио
последњу утакмицу са животом мој супруг, Зоранов отац, Богданкин свекар и
Ђорђев деда

ЈАНКО ОМАСТА
Ожалошћени: супруга ЗУСКА, син ВЛАДКО,
снаја АНДРЕА, унук МАРТИН, брат МИША
и сестра ЕВА с породицама, породица
ПОВОЛНИ, АНКА МАРЕК с породицом, кума
ЗЛАТА и АНКА ЂЕМРОВСКИ

БОБАНУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
1. III 1961 – 9. XII 2016.

(86/232676)

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

1936–2006–2016.
Верујем да га се сећају још увек живи
спортисти „Динама”. Играо је фудбал од
подмлатка, у првом тиму, до ветерана, из
младалачке жеље, због афирмације и на
крају носталгије.

Мајка СМИЉА, отац БОГОСАВ, супруга СВЕТЛАНА, сестра
БОРКА, син ВЛАДИМИР и ћерка ТИЈАНА с породицом
(99/232715)

Последњи поздрав вољеном брату

РАДЕ ГРБА

Остао је у причама ученика средње Машинске школе, стручне наставе металског
смера, тридесет генерација (1967-1997).
Памтиће да је поред наставе са њим уређивало и гајило цвеће у дворишту школе,
одржавало ред и мир.

Последњи поздрав зету

СПОМЕНКА МИЛЕНКОВИЋ
2013–2016.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

БОБАНУ
Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

Сестра БОРКА

(138/232843)

(101/232717)

БОБАНУ

Последњи поздрав
од БЕБЕ и ДЕСИМИРА
с породицом

17. децембра 2016. даваћемо седмодневни помен на Новом гробљу у Панчеву

У нашем сећању је његова доброта. Умео
је да задржи горку реч зла да је и као пиће прогута да се не шири као стабло без
плода.
Трајали смо, падали и устајали, знали смо
да морамо, да ни живот није ништа без
предака и без рода.
С поштовањем породица са пријатељима
(115/232748)

(104/2132720)

Нашем комшији

БОБАНУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
од ћерке ТИЈАНЕ, зета НЕНАДА, унука ОГЊЕНА
и прије МАРЕ

19. децембра навршавају се четири године откако није с нама

ЛУКРЕЦИЈИ ЕРДЕЉАН

(100/232716)

Последњи поздрав нашем

БОБАНУ

1945–2016.
У срцу те носимо и од заборава чувамо. Нека те
анђели чувају и воле као што си ти нас.
Твоја деца: ћерка ФЛОРИНА и син ВЛАДИМИР
с породицама
(127/23278)

ПЕТАР МАЉКОВИЋ

ВЕЛИЧКОВИЋУ
последњи поздрав.

БОБИ
од пријатеља ОБРАДА с породицом

Породица АЛОБИЋ

(102/232718)

(128/232791)

Последњи поздрав нашем „Мемедовићу”

11. децембра 2016. године прошла је једна
тужна година како више није с нама

9. децембра 2016, у 88.
години преминула је
наша драга

(111/232237)

Двe године су прошле

17. децембра навршавају се две године откад није више с нама наш драги и никад прежаљени

ДУШАНКА
МИЛОШЕВИЋ
БОБИ

Породица

МАРГИТА
САБО

из Алексиначког
Рудника

од пријатеља МИЛАНА с породицом
(103/232719)

СТОЈАНЕ
Заувек остајеш у мом

Навршава се дванаест година откад није с нама
наша

И даље нам недостаје твој додир и глас док успомене навиру.
Годишњи помен даваћемо 19. децембра 2016. године, у 11 сати, на Православном гробљу у Панчеву.
Најдражи
(141/4692)

Сахрана је обављена 11.
децембра 2016. године,
у 13 сати, у Иванову.

Твоја ДРАГИЊА

ЈОВАНКА и МИЛАН
ЖЕБЕЉАН

(65/232630)

(124/232780)

(125/232782)

срцу.

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

ЈУКСО ГОРАНИЋ
1. III 1957 – 17. XII 2014.

Ожалошћени: ћерка,
син, унук и унука
с породицом и остала
родбина и пријатељи

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
НАТАЛИЈА РАДОВИЋ

С љубављу и поштовањем радо се сећамо наше драге комшинице,
наставнице физике.

У петак, 16. децембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу даваћемо четрдесетодневни помен

Породица ГОРАНИЋ
(120/232766)

У недељу, 18. децембра, у 11.30, на Старом православном гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем

ЉУБОМИРУ МИТИЋУ

др НЕБОЈШИ СТОЈАДИНОВИЋУ
Породица СТОЈАДИНОВИЋ
(137/)

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији
(122/232774)

Петак, 16. децембар 2016.

17. децембра 2016. је шест тужних месеци
од смрти нашег драгог Лоле, човека великог срца

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

29

У среду, 28. новембра 2016, у 10 сати, на Новом гробљу одржаћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

Прошло је шест месеци откад нема мог брата

ДРАГОЉУБА СТЕЈИЋА СТЕЈЕ

ДРАГАНУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
Супруга СЛАВИЦА, синови ЗОРАН и ИВАН, снаја ТАЊА,
унуке ТАРА, ТАМАРА и ЛАНА

СЛАВКО ДИМИТРОВ

Још увек сам убеђена да ће ми неко рећи да те је
видео скоро у пролазу...
Сестра ДРАГАНА и МИКИ
(110/232732)

(30/232544)

1934–2016.
Сећање на нашу драгу

Воле га ЛЕПА, САНЕЛА и ТАМАРА

23. децембра 2016. навршава се годину дана
откад смо изгубили

Најдражи наш

(76/232655)

ДРАГОЉУБ СТЕЈИЋ

Прошле су две године од смрти нашег вољеног

ЗДРАВКУ
ВАСИЉЕВИЋ
2008–2016.

СРЂАНА ФИЛИПОВА

Породица

1966–2014.

(21/232524)

Време пролази, остају туга и бол у нашим срцима.
Помен ће се одржати у недељу, 18. децембра
2016, у 11.30, на гробљу у Црепаји.
Твоји најмилији
(87/232679)

САРУ СТОШИЋ
Нашу драгу снају, предивног пријатеља, друга, увек да помогне, отишла је брзо за супругом.
Драга Саро, почивај у
миру поред твог Бојана.
Твоји: НЕГИЦА,
МИЛАН, син ДРАГАН,
снаја СЛАВИЦА, син
МИЛАН, браћа,
братићи и остала
родбина из Беле Цркве

МИЛЕ
МИЈАТОВ
Пролазе дани, три године утехе нема, заборав
не постоји, само је време прошло, туга и бол
остају заувек. Не можемо те вратити, али те с
поносом и тугом чувамо од заборава.

РАДИВОЈ
МИТРОВИЋ
Четрдесет тужних дана
је откако ниси с нама,
али живиш у срцу свог
брата ИВАНА, снаје
СНЕЖАНЕ, братанице
ДАНИЈЕЛЕ и братанца
ДЕЈАНА

ЈАГОДА
ГЛАВОНИЋ

РАДА ПРВУЉ

2014–2016.

Твоји најмилији

Отишла си, али си и даље у нашим срцима.
Твоји: супруг ЦУКИ
с децом и унуцима

(82/232663)

(71/4692)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(123/232780)

(23/232528)

Пола године туге и бола
откад није с нама наш
вољени

ЈЕЛЕНКО
ВЛАТКОВИЋ

Неутешни супруга
НАДА и син ДАРКО

(119/232757)

13. децембра 2016. навршава се двадесет година откада није с нама

1953–2016.
20. децембра навршава се шест месеци откако нас је
напустио наш драги Стеја.
Увек ће га се сећати МИЛАН, МАРКО и НЕНА,
МИЛИЦА, УРОШ и ЛУКА

(112/232739)

У суботу, 17. децембра 2016. даваћемо годишњи помен
нашој драгој

ИВАНА с породицама

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо дана 17. децембра 2016, у
11.30, давати годишњи
помен Јеленку Влатковићу, на гробљу у Долову.
Тужна је година за нама, заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Синови БОЖИДАР
и ЈОВАН, сестре
МИЛЕНА, МАРИЦА и
ВЕРА с породицама

(92/232691)

(83/232665)

ВИДОСАВ
ЂОРЂЕВИЋ
1975–2016.
Сине, вољени никад не
умиру.
Мама ВИДОСАВА, тата

НОВКИ УЈВАРИ

1924–2015.
Много нам недостајеш.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

ТОМИСЛАВ и сестра

(118/232756)

Тужних четрдесет дана

Четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ

Тужних четрдесет дана

Прошло је десет година

ГРОЗДАНА БРКИЋ

СРБИНКА
ГАГИЋ
РИСТИЋ

СРБИНКИ
ГАГИЋ
РИСТИЋ

СРБИНКА
ГАГИЋ
РИСТИЋ

Породица

Живећеш у нашим сећањима.
Твоји: ГАГА, НАДА
и СЛОБА

Време ће проћи, а рана
никада.
Твој супруг МИЛОМИР
и син ДРАГАН

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра ЈАСМИНА, зет
ИЛИЈА и баба ЉИЉА

(48/232590)

(108/232731)

(107/232731)

(109/232735)

РАФАЕЛ ВАСИЛЧИН РАШИ
2006–2016.

ГОДИШЊИ ПОМЕН

21. XII 1939 – 19. XII 2013.
Успомену чувају ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА,
унук УРОШ и зет ГОЈКО
(54/232604)

МАРИН

КАЈА

МИЛЕ

21. XII 2006 – 2016.
22. XII 2009 – 2016.
Сећање на родитеље од синова КОСТЕ и СРЂАНА,
снаје ДАЦЕ и унуке ДЕЈАНЕ
(89/232684)

Тринаест година туге и бола без нашег драгог

МИЛЕ ПАУЛИЋ

МИЛЕ ПАУЛИЋ

Сестра КАТА
с породицом

3. I 1949 – 8. XI 2016.
Тата, по доброти ћемо
те памтити, а с поносом
спомињати.
Заувек ћеш бити у нашим срцима. Почивај у
миру.
Твоји: ДРАГАНА
и МИША

8. XI – 17. XII 2016.
Прошло је четрдесет тужних дана без тебе.
Много нам недостајеш.
Твоји: СПОМЕНКА,
ДРАГАН, ДРАГАНА,
МИША и ташта
ИВАНКА

(79/232659)

(78/232659)

(77/232659)

МИЛЕ ПАУЛИЋ
8. XI – 17. XII 2016.
Прошло је четрдесет тужних дана без тебе брате.

АНА ШЕЋЕРОВ

ЈАНКО ЂУРИЋ
2009–2016.

20. XII 2015 – 20. XII 2016.

ДРАГАН, БЕБА и ТОМА

Тата, с поносом, љубављу и тугом чувам те од
заборава.
Твоја ћерка АНЂА
с породицом

(84/232672)

(121/232767)

Љубав и сећање на тебе
не бледи.

ДУШАНА ГРУЈОВИЋА
20. XII 2003 – 20. XII 2016.
С тугом и поносом чувамо те од заборава.
Твоји најмилији
(105/232722)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Сећање на наше драге

21. децембра навршиће се четрдесет дана откада је отишла од нас
наша драга и непрежаљена

БОГДАНОВ

17. децембра, у 11 сати,
на гробљу у Црепаји, даваћемо годишњи помен

РАДИ САЛЧЕВИЋ

ЛАЗАР

ИВАН

ЈОВАНКА

1992–2016.

1998–2016.

2000–2016.

ВАЛЕРИЈА КАНАЧКИ
1972–2016.
Помен ће се одржати, у 12 сати, на Католичком гробљу.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

Твоји најмилији

(28/232546)

(36/232563)

1945–2015.
Само ми знамо колико
нам недостајеш. Бићеш
увек међу нама, никада
незаборављена.
Супруг НЕДЕЉКО,
ћерке ЉИЉАНА
и СЛАЂАНА и унуке
ТАМАРА и ЛИДИЈА
(11/4692)

У суботу, 17. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу ћемо дати четрдесетодневни помен

17. децембра навршавају се четири године од
смрти драгог супруга

АЛЕКСАНДРА ДРАГИЋЕВИЋА

МАЈИ КРСТАНОВИЋ

Породица и пријатељи

Прошле су године туге и бола за тобом. Много
ми недостајеш, али ти си увек ту, у мом срцу и
мислима.
Супруга СЛОБОДАНКА, синовац, синовице,
сестрићи и сестричине с породицама

(31/232550)

(37/232567)

22. децембра навршава се година откако си изненада отишао и оставио нас да тугујемо

17. децембра 2016. даваћемо једногодишњи
помен драгом ујаку

ЂУРИЦА ТОМИЋ

МИЛОРАДУ
РИСТИЋУ

1946–2015.

1930–2015.

Твоји најмилији
(9/232493)

Радо те се сећамо.
Породица АНТОНОВ
(35/232562)

Навршава се пуних осам година откад није с нама наш драги

РАДОВАН МИЋИЋ РАДЕ

15. децембра навршава се десет тужних година
како нема мог јединог брата

Прошло је шест месеци
откако те нема.

КРИСТИНА

ЈУГОСЛАВА ЂУРЂЕВА

АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ

1981–2016.

ветеринара у пензији из Долова

ЈОСИМОВ

САВА
мушки фризер и педикир
1979–2016.

19. XII 2008 – 19. XII 2016.

Нека те анђели чувају.

Успомену на њега чувају с љубављу
и поштовањем његови најмилији

ДЕЈАН и МАЈА

ДЕЈАН с породицом

(56/232608)

(46/232588)

(72/232639)

Ћерка ЗОРИЦА
с породицом
(59/232622)

14. децембра навршавају се две године откада
нас је напустио наш вољени

У суботу, 17. децембра
2016, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

18. децембра, у 11.30, на Католичком гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

ДИМИТРИЈЕ ЖИВОЈНОВ
Мита Шљивар
2006–2016.
Чувамо те од заборава. Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

ДУШАН ГРБИН

ЉИЉАНИ ПЕТРОВИЋ

14. XII 2014 – 14. XII 2016.
Вољени никад не умиру, вечно живе у нашим срцима и мислима.
Његови најмилији: супруга СВЕТЛАНА и ћерке
МАРИЈА, ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА

1942–2016.
Нашу љубав смрт не прекида и тугу време не лечи.
Породица

(134/232820)

(70/232635)

(75/232651)

20. децембра 2016. навршава се тринаест година од
смрти

АЛЕКСАНДРУ
РУЖИЋУ
Неутешна супруга
АНЂЕЛКА с породицом
(14/2325019)

Прошло је тужних десет година од смрти наше драге

16. децембра навршава
се девет година од смрти вољеног тате

Годишњи помен вољеном брату

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДУШАНА РАИЧЕВИЋА
Увек у мислима с тобом.
Твоји: СТЕВО, ЉИЉА и МИРА с породицама
(55/232607)

ЗАГОРКЕ
ЈАНКОВ ЈЕЛЕ
2006–2016.
Заувек ће остати у
сећању зета МИЛОВАНА,
унука ЈАСМИНЕ
и СНЕЖАНЕ, зета
ИВАНА, праунука
ВЛАДИМИРА, ИВАНЕ и
НЕВЕНЕ
(50/232593)

ЈОСИФА
БАЧВАНСКОГ

СВЕТИ
СТОЈМЕНОВИЋУ

ЈОВАНКА
БУДИШКА

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

Радо те се сећамо и од
заборава чувамо.
Увек си у срцу и мислима.
Сестра БОГИЦА
с породицом

2012–2016.
Чувамо те и даље у лепим успоменама од заборава.
Ћерка ЉИЉАНА
и унука АНЂЕЛА
с породицама

(73/232648)

(90/232085)

(93/232694)

ШЉИВОВАЧКИ

АЛЕКСАНДРУ
РУЖИЋУ
Почивај у миру.

МИРЈАНА

ГОРДАНА

2002–2016.
2005–2016.
Наша срца су прожета вечном љубављу према вама.
МАРА, МАЈА, ДУШИЦА и БЕБА
(47/232589)

ВЕРА и ЗОРАН
ПЛАВШИЋ
(114/232747)

Петак, 16. децембар 2016.

У суботу, 17. децембра 2016, у 11 сати, на
Старом православном гробљу, даваћемо
годишњи помен нашем драгом

МОМЧИЛУ ТОМИЋУ
МОМИ ПУЛАНУ
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је двадесет година откако није с
нама

ЉИЉАНА НИКОЛИЋ
МАЂАРАЦ

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга СОФИЈА, деца
СЛАВКО, СВЕТЛАНА, МИЛЕНА,
ДРАГАНА, РАЈКО и брат НИКОЛА

Њени: МИЛОШ, ИВАН, СТАНИСАВА
и ЛАЗАР
(10/232495)
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20. децембра 2016, навршава се четрдесет дана откада нас је напустио наш драги

СТОЈАН
СТАНИМИРОВИЋ
1951–2016.
Чувамо те од заборава.
Супруга СЛАВИЦА,
син ИВИЦА, ћерка
БРАНКИЦА, зет ГОРАН
и унуци ФИЛИП
и МИЛАН
(38/232568)

МАЛИНКА РАНЧИЋ
14. XI 1952 – 5. XII 2016.

(18/232512)

СЕЋАЊЕ

17. децембра прошло је две године од одласка
наше маме, свекрве, баке и прабаке

17. децембра даваћемо
годишњи помен

Бол у срцима нашим не престаје, увек ћеш бити
са нама.
Супруг ИЛИЈА, син БРАНИСЛАВ, ћерка ВЕСНА
и унук МИХАЈЛО
(2 /232464)

КРСТО БОДИРОГА КРЛЕ

Много времена је прошло, а ми вас се све чешће
сетимо

ИВКОВИЋ

11. XII 1966 – 11. XII 2016.

НАТЕ Зарић СТОЈКОВ

Ако је смрт јача од живота није од сећања и заборава на тебе.
Супруга СТАНКА, син МИЛАНКО
и ћерка МИРЈАНА с породицама

Драга наша Надице, носимо те у свакој нашој
пори, стално те спомињемо, не прихватамо
истину да ниси више међу нама. Много нам недостајеш, носимо те у срцу.
Твоји: СТЕВА, ЉИЉАНА, НИНА и САНДРА

(22/232526)

(19/232515)

СВЕТИ
СТОЈМЕНОВИЋУ
1956–2015.
Само је време прошло,
бол и туга остали су.
Супруга СРЕБРА, ћерка

24. децембра 2016, у 11
сати, на Новом гробљу
даваћемо годишњи помен нашем драгом

24. децембра 2016, у 11
сати, на Новом гробљу
даваћемо годишњи помен нашем драгом

БИЉАНА, син ИВАН,
унук ВЛАДА, снаја
МАРТИНА и зет ДАРКО

МИЉКА
МИЦА

ДРАГИША
18. XII 1986.

26. IV 2013.
Ваша деца СЛАВИЦА и ЉИЉАНА с породицама
(3/232472)

(34/232563)

БИЉАНА КОНСТАНТИНОВИЋ

13. децембра навршава
се шест месеци откако
није са нама наш

17. XII 2008 – 17. XII 2016.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(29/232547)

15. децембра 2016. навршава се пет година од смрти наше драге и вољене

У суботу, 17. децембра
2016. године, у 11 сати,
даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

БЛАГОЈУ
ЈОВАНОВИЋУ

БЛАГОЈУ
ЈОВАНОВИЋУ

Мајка ОЛИВЕРА

Твоји најмилији:
супруга ЦАНА,
син МАРКО
и ћерка МАРИЈА

(33/232555)

(32/232555)

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНЕ
КУНДАКОВИЋ
1945–2011.
За њом жале и тугују:
супруг ДРАГОЉУБ,
синови ЗОРАН
и СЛОБОДАН
с породицама

ДЕЈАНУ
ЛАЦКОВУ
ЦАПИ
Мама ВЕРА и сестра
СВЕТЛАНА
с породицом
(12/232498)

(4/232473)

Обавештавам родбину и
пријатеље да ћу 20. децембра 2016, у 11 сати, на
Новом гробљу у Панчеву,
давати четрдесет дана од
смрти мога супруга

ЗОРАН КЛИПА
1965–2016.
Никада те нећемо заборавити.
Твој ујак БРАНИСЛАВ
МИЛИЋЕВ
с породицом
из Омољице

13. VI 2016 – 13. XII 2016.

18. XII 1999 – 2016.
У мајчином срцу, с болом и тугом, ти си увек с
љубављу присутан.

С болом и тугом увек си
ми у срцу и мислима.

Мама

Мама

(16/232510)

(17/232519)

(88/232683)

ЂУРА
ВУКОВИЋ
2001–2016.

ЈАСМИНА
СРДАНОВ

Прошле су три године
откако није с нама

17. децембра, у 11.30, на Новом гробљу дајемо годишњи помен нашој вољеној

2014–2016.
СЕЋАЊЕ

Заувек си у нашим срцима.
Твоја сестра ЉИЉА
и сестрић НЕША

Чувамо најлепше успомене на тебе.
Твоји најмилији: унука
МИЛИЦА с породицом

(24/232537)

(58/232616)

ЈЕЛИСАВЕТИ КЕЉЕВИЋ
Време пролази, али љубав и сећање на тебе никада.
Твоји најмилији

ТОДОР
ДИМИТРОВСКИ

(15/232506)

Прошло је тужних шест месеци без наше

Сећање на

Супруга ДРАГИЦА

2009–2016.
Заувек ћемо те носити у
нашим срцима и мислима.
Супруга АНА и син
ТОМО с породицом

(20/232516)

(26/232541)

КОЛАРСКИ

Време пролази, а туга,
бол и празнина остају
заувек.

НИКОЛА
ПОПАДИЋ
РАДИВОЈА
МИТРОВИЋА

САША
КОВАЧЕВИЋ

ЗОРАН КЛИПА

ТОДОРЕ РИСТИЋ
Колико туге стане у једној речи... Недостајеш!
Твоји: ћерка СЛАЂАНА, син ДРАГАН и унуци ЛУКА
и МИЛИЦА с породицом
(94/232695)

Твоји: САРА, ИВАН,
ТАЊА, МАРКО,
МИЛКА, МИЛАН,
МИРЈАНА, ЗОРИЦА,
ПЕТАР и МИЛКА
(53/232601)

ДУЊА
2011.

ДУШАН

2013.
Мама, тата и сестра ОЉА с породицом
(27/232545)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„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
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
Добили ћерку

Ован

Вага

24. новембра: Хелену – Кристина Гутић и Дејан Микић; 25. новембра: Нађу – Јована и Борислав Ђоковић; 29. новембра: Ивану – Јелена и Иван
Дрвенџија, Мину – Марија и Саша Михајлов, Николину – Драгана и Дарко
Купрешанин; 1. децембра: Анастасију – Маја Стојковић и Крсто Етински;
2. децембра: Јулијану – Љиљана и Предраг Ђорђевић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина
20. новембра: Стефана – Маришка Биро; 29. новембра: Алексеја – Биљана и Александар Суслов, Душана – Зорица Стефанов и Никола Крстић;
30. новембра: Милутина – Бобана и Александар Јовић, Бојана – Бојана и
Марко Стевановић; 1. децембра: Андрију – Милица и Горан Грубљешић;
2. децембра: Александра – Мирјана и Дамир Косовић, Теодора – Катарина и Саша Првулов; 3. децембра: Новака – Јелена и Славко Тривуновић,
Немању – Меланиа Томашик и Саша Гебер; 5. децембра: Милоша – Милица и Игор Перић.

ВЕНЧАНИ
3. децембра: Алма Ровчанин и Горан Дрндић; 4. децембра: Ивана Керенац и Срђан Комланов, Соња Јухош и Александар Јакимовски; 8. децембра: Драга Радов и Саша Темешвари.

УМРЛИ
1. децембра: Петар Никодимовић (1924); 2. децембра: Вукоман Кувељић
(1936), Јован Грујић (1947); 3. децембра: Градимир Станковић (1948),
Борбала Тошков (1932), Нада Попов (1943), Бисерка Бокшан (1927), Ана
Гајић (1937); 4. децембра: Ђуро Беговић (1953), Крстина Ђевић (1930),
Јован Секошан (1948); 5. децембра: Босиљка Ердељан (1939), Милорад
Бодирога (1950), Љубица Гашић (1933), Мирослав Илић (1944), Душан Лукић (1939), Слободанка Шута (1952), Радојка Михајлов (1930), Јонел Добан
(1948); 6. децембра: Стана Ивановић (1934), Јелица Радосављевић
(1952), Мирјана Пејић (1931), Смиља Жебељан (1932); 7. децембра: Небојша Раденковић (1955), Јанко Омаста (1943), Стеван Ковачевић (1933);
8. децембра: Стеван Филипов (1949), Розалија Сабо (1932), Драгутин Јовић (1954).

Припрема: Момир Пауновић
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КВАДРАТ 7 х 7

7

Речи су састављене од следећих слогова: ВУД, ДА, ДО, КО, КО, КО, КО, ЛИ,
НА, НА, НИТ, О, РА, РИ, РИ, СЛА, СТОК, ТА, ТАР, ТИ, ТОР, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. град у Енглеској, родно место Винстона Черчила, 2. ако, у случају да, 3. дародавац, спонзор (стр.), 4. произвођачи слада, 5.
врста јаког експлозива, 6. омотач дрвета, кора, 7. занатлија који прави корита.
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АНАГРАМ
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ИМАШ
ЋУД
ПИСЦА
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Пробајте да избегнете конфликтне ситуације на послу. Не
тражите правду у овом тренутку,
јер сте превише узбуђени и несмотрени, па ће вам битне ствари промаћи. Затворите се у кућу,
нисте баш најбоље друштво.

Ово је тренутак када одлучујете
о својој будућности. Пуно лепих
догађања, позитивне енергије,
финансијских добитака, додатног
посла. Немојте планирати дужа
путовања. Складни партнерски
односи могу се протрести сценама љубоморе.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Прави је тренутак да се позабавите питањима у вези с вашим
стамбеним простором. Немојте
штедети, решавајте проблем у
старту. Мање неслагање с партнером неће много пореметити
ваше планове. Подвуците му се
под кожу.

Трошите се превише на људе
који заправо и нису битни, а могу вас увући у неке интерне
сплетке и направити вас предметом трача. Уздајте се у себе. Око
вас све врца од страсти. Зарада
је константна и биће боља, само
још мало стрпљења.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све снаге сте уложили у то да
се домогнете боље функције, али
ако сте рођени у првој декади,
морате бити опрезни. Решићете
неке правне заврзламе и пре но
што се надате. Партнерски односи су стабилни.

Ако вам се укаже прилика да
путујете, обавезно то урадите.
Период је повољан за веће финансијске приливе и решавање
нечега што вас дуго мучи. Отворен и искрен разговор решиће
све ваше дилеме и – ето љубави.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пустите срце да вас води, шта

Финансије се поправљају брже

год ко да каже. Немојте дозволити да вас туђе мисли воде. Будите упорни и истрајни и постићи
ћете све што сте замислили. Не
трошите оно што немате, пажљиво распоредите своје финансије.

него што сте очекивали. Мирно и
сталожено идете сигурним корацима напред ка свом зацртаном
циљу. Ако су односи захладнели,
овај период је повољан да отворите своје срце и планирате заједничку будућност.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Губитке које сте имали током последњих месеци почећете полако
да решавате. Ви сте соло играч,
па размишљајте о сопственом бизнису. Комуникација вам је добра. Можете срести особу која ће
вас заинтригирати и коју ћете пожелети да освојите.

Притиснути сте страховима,
али звезде говоре да се ситуација полако окреће у вашу корист.
Очекујте и додатне приходе. Не
желите да се везујете или обавезујете, али особа до које вам је
стало вредна је тога да јој поклоните своје срце.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Предстоји вам новчани доби-

ТВ ВОДИТЕЉКА (М = С)

5

Хороскоп

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

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
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так, али пажљиво га употребите.
Направите добар план и држите
га се. Заљубите се, пловите на
крилима маште, ослободите се
сумњи... Заборавите на расправе. Мучиће вас несаница, али
љубавна.

Кућни буџет вам се поправља у
овом периоду. Размислите које
новине треба да уведете како бисте побољшали посао. Стиже
много више новца него што очекујете. Страст, чежња и повратак
старе љубави. Али не може се
двапут у исту воду стати.

КОЊИЋЕВ СКОК

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

ИСПУЊАЉКА

ВОДОРАВНО: 1. утврдити, закључити, 2. хиљаду килограма – слово
грчког алфабета, 3. снажан звук којим се оглашавају неке животиње –
симбол ренијума, 4. усмеравање одређеним током, 5. ауто-ознака Чачка – роман Виктора Игоа, 6. нерешен исход шаховске партије – мушки
огртач старих Римљана, 7. јарак који издуби водена бујица.
УСПРАВНО: 1. рачун (стр.) – место у јужном Банату северно од Панчева, 2. накнада за коришћење стана – мушко име одмила (Миладин),
3. показна заменица – име глумице Ковачевић – ауто-ознака Деспотовца, 4. справа за мерење, кантар – особе које спроводе санацију, 5. чишћење, неговање коња – држава у Африци.

Слогови: АН, БЕН, ВА, ВАЦ,
ВИЋ, ГА, ДА, ЈА, КА, КА, КО,
ЛИ, НИ, НИ, НО, О, РА, РА,
СТЕР, СТОВ, ТА.
ВОДОРАВНО: 1. град у Хрватској у залеђу Задра, 2. дрвени
оквир врата и прозора, 3. лимена канта за течност, 4. летовалиште у Турској, 5. пустињске поворке, 6. наша глумица (Олга).
У посебно обележеним пољима, читано одозго надоле, добићете име и презиме нашег популарног позоришног, филмског и телевизијског глумца (на слици).
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НАРАСЛЕ су цене,
делови су скупи,
ал’ стартер мотора
мора да се купи.
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: Вудсток, уколико, донатор, сладари, титанит, окорина, коритар. Анаграм: Душица Спасић. Стиховни анаграм: анласер. Укрштени слогови: констатовати, тона, гама, рика,
ре, каналисање, ча, „Нана”, реми, тога, вододерина. Испуњаљка: Бенковац, рагастов, канистер, Анталија, каравани, Одановић (коначно
решење: Бранко Цвејић). Коњићев скок: Чувај ме боже пријатеља, а
непријатеља ћу се сам чувати.

1

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
мудру мисао о пријатељима и непријатељима.
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БЕЗ ПЧЕЛА, СВЕТ БИ БИО САСВИМ ДРУГАЧИЈИ

ЗДРАВЉЕ ИЗ КОШНИЦА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ
Ова планета не би овако изгледала да на њој није једног
бића. Колико год мислили да
се око нас (људи) врти цео
универзум, постоји неко ко је,
можда, кориснији за свет, а да
му притом ни на који начин не
шкоди.
У питању је један мајушни
инсект, али права стваралачка
сила када дејствује у колективу
(само тако и функционише),
њено величанство – пчела!
Без добробити коју она ствара и њених производа живели
бисмо неупоредиво нездравије.
На срећу, све више људи је
свесно тога...
Да су пчеле племенита бића и
колико здравља доносе продукти њеног вредног рада подређеног колективу, знају и
многи наши суграђани. Више
стотина Панчеваца бави се
производњом меда и других
производа; за неке је то хоби,
за друге додатни извор зараде,
а има и оних, засад малобројних, којима је то малтене
основни извор прихода.
Једно је сигурно – сви они
апсолутно су свесни добробити пчеларења, поред осталог и
због инхалирања биосфером
из кошница. Познато је да дугогодишњи пчелари ретко
оболевају, изгледају млађе и
живе дуже. На лековита својства меда, прополиса, полена
и млеча не треба потрошити
ни слово када је реч о позитивном утицају на имунолошки
систем или респираторне органе, а ту су и антисептичка
дејства.
Поред тога, ова условно речено млада грана пољопривреде,
без обзира на све потешкоће и
системске недостатке, још увек
је једна од најперспективнијих
код нас.
Имамо квалитетан мед
Панчево је имало веома добар
положај за бављење пчеларством, пре свега као база за
селидбу кошница. Почетком
сезоне, у априлу, била је актуелна Делиблатска пешчара,
издашна глогом, багремом и

Овај регион има добар мед
багремцем, којег има и у приобалном подручју. Након тога
ишло се по липу на Фрушку
гору, а потом на сунцокрет,
који је много дуже трајао – до
краја августа. Пред јесен је било време за астор, коровску
биљку, од које су пчеле скупљале храну за зимницу. Сада
су климатски односи мало поремећени, па се неке паше
преплићу, али упркос томе
наш мед, посебно багремов,
изузетно је доброг квалитета и
веома тражен у Европи, пре
свега у Немачкој.
На територији града успешно раде два удружења – панчевачко и старчевачко; оба су
стабилна, отворена за сарадњу
и нове чланове, а према општем мишљењу, воде их квалитетни и добри људи.
Друштво пчелара – подружница Панчево основано је
1913. и као такво функционисало до ратне 1941. године.
Уследила је пауза до седамдесетих година прошлог века, када почиње интензивно деловање. Тренутно броји око осамдесет чланова, а места за заинтересоване увек има. Они се са-

стају понедељком у великој сали Градске управе, када доводе
практичаре и професоре с пољопривредног факултета. Активни су и када је реч о хуманитарном раду, па, рецимо,
сваке године донирају одређену количину квалитетног меда
за децу из „Споменка”.
За стабилност овог удружења заслужан је и председник
Војкан Милутиновић, трећа
генерација пчелара и један од
ретких који живе само од ове
делатности. Има око двеста
кошница и освајач је више награда, поред осталог и златне
плакете на Новосадском сајму. Он нема дилеме да би волео да види што више младих
пчелара.
– Али без срљања, јер неписано је правило да за доброг
почетника треба пет година.
Најбоље је кренути с три кошнице како би се уочиле разлике између друштава. Не би
било лоше ни да пчеларство
буде уврштено у програм
средње пољопривредне школе. Здрава конкуренција је
увек добродошла, јер даје
подстицај, а и корисници су

на добитку. Мислим да би било одлично да, поред Старчеваца, и Качаревци, Јабучани и
остали имају друштва – навео
је Милутиновић.
Агилна удружења
Друштво пчелара Старчево,
основано 2000. године, нимало не заостаје за панчевачким.
Штавише, у неким стварима и
прeдњачи, па је, поред бројних
предавања и трибина које одржава сваке среде од 18 сати,
разних изложби и едукативних екскурзија, према речима
председника Косте Аће, и ове
године започело школу за почетнике. Тако се петком у 17
сати окупи двадесетак младих
чланова, али и оних старијих,
с којима искуснији пчелари
несебично деле своја знања.
Каже се да пчелари уче до
краја живота, па Старчевци
редовно посећују сајмове и изложбе. Стога нису пропустили
ни да у суботу, 10. децембра,
виде новосадску међународну
конференцију с пратећом изложбом пчеларске опреме.
Колико је то важан скуп био,
говори и присуство министра

пољопривреде Бранислава Недимовића, који је ову пољопривредну грану недвосмислено подржао.
Као резултат тога добијене
су субвенције за пчеларе, а поведена је борба против фалсификованог меда, чега не би било без рада људи из Савеза
пчеларских организација Србије, пре свих младог и агилног председника Родољуба
Живадиновића. На крају, ту су
били и светски зналци попут
Словенца Здешара и италијанског професора Нанетија, који
је говорио о модерним начинима сузбијања најопакијег
непријатеља пчела – крпеља
варое.
Почетници увек добродошли
У комбију којим су Старчевци
путовали у Нови Сад нашли су
се и њихови чланови из других
места, попут Омољчанина Лазара Дехељана. Он „врца” мед
још од седамдесетих, а потенцијалним пчеларима препоручује да буду упорни. Један од
највећих произвођача у околини је Пера Шиц, увек предусретљив према младим колегама. Иако, како каже, није
нимало лако пчеларити због
хербицида, фунгицида и пестицида, што слаби моћ пчела
и скраћује им живот, то се не
одражава на квалитет меда,

јер оне све отрове пречисте
својим жлездама.
Секретар друштва Стеван
Петровић каже да треба користити мед од проверених домаћина, и то по могућству свакодневно, макар ујутро и пред
спавање. Александар Којић је
на почетку много времена
проводио код искуснијих пчелара, упијао све као сунђер, па
је сада догурао до седамдесетак кошница.
Ту су и почетници. Жељка
Поштић и њен син Миљан Јовановић добили су ове године три
кошнице од пријатеља; мало су
се намучили, али су већ наврцали петнаестак килограма мешаног ливадског меда. Ненад
Туцаков пчелари од јуна, када је
одлучио да остави приватан
стресан посао у рачуноводству,
због којег је добио зачетак дијабетеса. Користио је сваки моменат да обилази пчелињак и кошнице, а како су они праве микроваздушне бање, шећер му је
из дана у дан падао.
Једноставно, значај пчела је
немерљив, а ако би оне нестале из свакодневног живота, без
њиховог опрашивања ишчезло
би деведесет одсто биљака, односно све оне које имају цвет.
А шта бисмо тек без меда?!
Свима то постане јасно ако не
пре, онда бар сада, у сезони
прехлада и грипова...

Старчевци дебатују у својим просторијама

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.

Лабрадор
Пчелари на Новосадском сајму

Предавање у Панчеву

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СМОТРА ФОЛКЛОРА КУД-а „ЖИСЕЛ”

Омољица кроз песму и игру
Културно-уметничко друштво
„Жисел” приредило је смотру
изворне народне уметности и
фолклора у недељу, 11. децембра, у омољичком Дому културе. Домаћини су на седмом годишњем концерту окупили
пријатеље из целе земље, а као и
досад, овај догађај привукао је
велики број посетилаца како из
села, тако и из околних места.
На манифестацији под називом „Омољица кроз песму и
игру” КУД „Жисел” je по устаљеном обичају крунисао завршетак успешне године, па је публика могла видети богат минули рад поменутог удружења –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Јагодине, Лукићева (код Зрењанина), Баваништа, Коцељеве и Кленовникa из Општине
Костолац.
Додатни сјај свему дали су и
врсни музичари свирајући
традиционалне инструменте,
а интернационалну димензију
догађају дао је јапански етномузиколог Таро Кадоока, који
је показао врхунско умеће на
војвођанским гајдама и јапанској фрули.
игре и песме свих фолклорних група – од предшколских, преко два школска, до
извођачког ансамбла, а приказане су и нове кореографије народних игара и песама,
као и инструменталне и вокалне тачке.
Вече су, својим мајсторијама, увеличали и квалитетни ансамбли друштава из Љубовије,

Прелеп пас пронађен је у
Јабуци, у подруму једне напуштене куће, и привремено се налази у градском
прихватилишту у Панчеву.
Овај лабрадор је веома миран и послушан.
Власник треба што пре да
се јави и да преузме пса.
Ако то не учини, против њега ће бити покренут поступак, а пас ће бити понуђен
на удомљавање. Контакт-телефон је 352-148.

Птичар
Ловачки пас пронађен је
на периферији града,
али има инострани микрочип, па није могуће
утврдити податке о власнику.
Овај лепи птичар вероватно је некоме побегао током лова и након
извесног времена стигао
до града.
Привремено се налази у градском прихватилишту у Власинској 1, где је могуће видети га и удомити.

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

ДИНАМО ЗИМУЈЕ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
Важна победа
над Шамотом
Наставак трке
у фебруару

НАДМЕТАЊА ММА БОРАЦА

МИЛАНУ ТРОФЕЈ, МАРКО ИДЕ У БЕЧ
На традиционалном ММА турниру који је одржан у Врбасу,
пред великим бројем посетилаца, одличне резултате су остварили и наши суграђани, чланови ММА академије Панчево.
У категорији до 84 кг златну медаљу је освојио Милан
Радаковић, који је у полуфиналу савладао противника
нокаутом у првој рунди, а у
финалу му је ривал предао
меч без борбе. Учествовао је
и Александар Бодеграјац, ко-

задовољан постигнутим резултатом и да у клубу свакодневно расту нови таленти
који ће у будућности остваривати одличне резултате како
у Србији, тако и у нашем региону.
Марку Радаковићу, у ММА
свету познатом и као „ловац
на главе”, 17. децембра предстоји повратнички меч, и то у
једној од најбољих европских
промоција овог спорта –
WFC-у. Он ће тог дана у Бечу

ме је овог пута фалило и мало спортске среће, па је елиминисан у четвртфиналу турнира у категорији до 77 кг.
Главни тренер ММА академије Панчево и наш најбољи
професионални борац Марко
Радаковић истиче да је пре-

одмерити снагу с једним од
најбољих италијанских бораца – Кристијаном Бринзаном.
Љубитељи спорта у Панчеву
желе срећу Марку у овом дуелу и надају се да ће се он из
главног града Аустрије вратити с још једном победом.

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ДАРКО И САЊА НА ПЕТОМ МЕСТУ
Балканско првенство за кадете, јуниоре и млађе сениоре одржано је од 9. до 11. децембра у Сарајеву. У изузетно
јакој конкуренцији такмичара из једанаест земаља репрезентација Србије је заузела
друго место у укупном пласману. У саставу нашег националног тима наступило је и
четворо каратиста Динама.
Сања Варсаковић, млађа
сениорка, заузела је пето место у категорији преко 68 кг.
После две сигурне победе над
такмичаркама из БиХ и Црне
Горе она је у полуфиналу с 1:0
поражена од каратисткиње из
Турске, а онда је у реперсажу,
у борби за бронзану медаљу,
изгубила од колегинице из
репрезентације. На пето место се пласирао и кадет Дарко
Спасковски, и то у категорији
до 52 кг. И он је на старту
остварио две сигурне победе –
над ривалима из Румуније и
Словеније, а потом је поражен од такмичара из Македоније. У реперсажу Дарко је савладао противника из Бугарске, а потом је у борби за
бронзано одличје изгубио од
хрватског борца. Кадеткиња
Миња Варсаковић наступила
је у категорији преко 54 кг и
већ на старту је изгубила од
такмичарке из Турске, која је

касније постала шампионка
Балкана. Миња је била и члан
кадетског тима Србије у борбама који је после две победе
несрећно поражен у борби за
финале, а потом и за бронзану медаљу. Јуниор Урош Петровачки надметао се у категорији до 61 кг и у првом колу је савладао ривала из БиХ,
а потом је изгубио од каратисте из Хрватске.
Младим такмичарима Динама је ово било само једно
од контролних надметања у
оквиру припрема за Европско
првенство, које ће бити одржано у фебруару у Софији.

Спуштена је завеса на јесењи
део шампионата у Суперлиги
Србије за рукометаше. У последњем првенственом окршају ове године рукометаши
Динама су пред својим навијачима одмерили снагу са Шамотом из Аранђеловца. Био је
то веома важан дуел за обе
екипе, јер ће се бодови из тог
меча преносити и у плеј-оф
надметање... Због тога је ваљда и „прштало” на све стране.
Гости су играли фантастично,
показали су вољу, карактер,
велико рукометно знање...
Ипак, то им није било довољно за остварење циља: Динамо–Шамот 28:26.
Око 1.000 поклоника игре с
лепљивом лоптом, колико их
је присуствовало овом дуелу,
видело је још један прави рукометни спектакл, борбу „прса
у прса”, без страха, без калкулација... Било је фантастичних потеза, прелепих голова,
било је и нервозе, али и „варница” на терену, било је свега
што, када је у границама
спортске страсти, рукомет чини јако занимљивим спортом.
И овог пута је Иван Петковић на терен послао „ратнике”
спремне да „изгину” за сваку
лопту, сваки педаљ терена,
сваки гол... Као целе сезоне, и
у овом боју предводио их је капитен, легендарни Бранко Радановић. Динамо је сјајно започео меч. Три гола Петра
Жујовића, погоци Срђана Комланова и Павла Бандуке у
прва четири минута за скор од
5:1 били су довољни да сви у
Хали спортова помисле да је

на помолу катастрофа екипе
из Аранђеловца. А онда су
ствари почеле да се окрећу.
Стрпљиви гости, предвођени
Иваном Ломићем и голманом
Владимиром Ђорђевићем, полако али сигурно почели су да
„крцкају” предност Динама. И
да „преводе” утакмицу у своју
корист. На одмор се отишло с
резултатом 14:16.
Друго полувреме донело је и
друго издање „црно-жутих”.
Све оно што је Шамот радио у
првом делу утакмице, односно
како је добијао Динамо његовим оружјем, сада се окренуло. Панчевци су заиграли своју препознатљиву игру, а феноменалне одбране Радула Радуловића у голове су претварали Милош Ивошевић, Павле Бандука и Милош Баруџић. Динамо је успео да стигне на 19:19, а када је у 46. минуту повео са 23:21, свима у

хали пао је велики камен са
срца...
Иако су Аранђеловчани, у
чијим редовима игра и некадашњи репрезентативац и интернационалац Ратко Николић „дисали за вратом”, момци Ивана Петковића више ништа нису препуштали случају...
– Шамот је одлична екипа,
не би био ту где јесте да није
тако. Тај тим има добар карактер, одлично игра формацију шест-нула, то је показао
и у првом полувремену, када
је преокренуо резултат. После
паузе је на терен изашао један
много бољи тим Динама, пре
свега што се тиче дисциплине
у игри. Примили смо само десет голова у другом полувремену и то је био кључ да добијемо ову утакмицу, која нама
пуно значи. Рекао сам мојим
момцима да нас они добијају

нашим оружјем, значи одбраном и полуконтром и контром. Сегмент враћања није
био добар, то је једини део наше игре који није био добар у
првом полувремену. Не могу
да нас убију нашим оружјем.
Никакве велике филозофије
нема, рекао сам момцима да
морамо да спречимо њихову
полуконтру и контру и да одиграмо бољи напад. То смо
урадили и победили – рекао
је тренер Динама Иван Петковић.
Рукометаши из нашега града су јесењи део шампионата
завршили на трећем месту. Од
петнаест утакмица имају скор
од 11 победа, један нерешен
резултат и три пораза. Сакупили су 23 бода, два мање од првопласираних Војводине и
Црвене звезде. Првенствена
трка у Суперлиги наставља се
у фебруару 2017. године.

ФИНАЛЕ КУПА ВОЈВОДИНЕ

ЈУРИШ НА ТРОФЕЈЕ
Рукометни савез Војводине
доделио је Бечеју организацију финала војвођанског купа у
рукомету. Тим поводом је у
Градској кући у том граду у
уторак, 13. децембра, одржана
конференција за новинаре
пред атрактиван спортски догађај, који је одржан у четвртак, 15. децембра, под кровом
„храма спортова” крај Тисе.
Поред председника Општине Бечеј и челника Рукометног савеза Војводине, представницима медијских кућа
обратили су се и тренери и
играчи финалиста. Панчево
може да се поноси великим
успехом својих спортиста, јер
се одавно није догодило да у
финалу Купа Војводине играју
и мушки и женски тим из једног града. Овог пута за велики
пехар у најмасовнијем такмичењу бориће се и девојке
ЖРК-а Панчево, али и рукометаши Динама.
– Мислим да је наша група
била нешто мање квалитетна
и то нам је олакшало пут до

финала, у којем смо већ играли 2010. године и изгубили од
инђијског Железничара. Сада
ћемо уложити максимум труда не бисмо ли пехар понеле с
нама у Панчево, иако је Кикинда баш тежак противник –
рекла је Светлана Ничевски,
капитен Панчевки.
Када је мушко финале у питању, панчевачки Динамо је,
ако имамо у виду да је тренутно трећепласирани клуб суперлигашког каравана, апсолутни фаворит. Наш клуб је до

сада већ два пута освојио овај
трофеј.
– Прво бих изразио задовољство што ћемо играти у Бечеју, који нам је свима познат
као град спорта. Не бежимо од
улоге фаворита, али бих нагласио да су Бачкопаланчани
изузетан састав и не чуди што
су у финалу. Знамо да нас чека тежак испит и прилазимо
му као и свакој другој суперлигашкој утакмици. Наравно,
циљ нам је освајање пехара и
наставак борби у најмасовни-

јем такмичењу – истакао је
тренер Динама Иван Петковић.
Како би што боље упознао
своје присталице с важном
утакмицом у којој може да
освоји трофеј, РК Динамо је у
среду, 14. децембра, одржао и
конференцију за новинаре, на
којој су говорили Радуле Радуловић и Огњен Радоњић.
– Лавове предводи Драган
Суџум, бивши репрезентативац наше земље. То је одличан
тим, који ће сигурно врло брзо
стићи бар до Супер Б лиге. Јесмо фаворити, али нећемо се
опустити. Иако смо уморни и
већ помало истрошени од мечева у елити, желимо ову годину да завршимо освајањем
трофеја – искрен је био голман Динама и један од најзаслужнијих за висок пласман
свог тима Радуле Радуловић.
Рукометно Панчево има
разлога за понос. У финалу
Купа Војводине бориће се и
девојке и момци. Мало који
град то има. Свака част!

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У БАСКЕТУ

БРОНЗАНЕ ДЕВОЈКЕ ИЗ „ПАЈИНЕ”
Савез за школски спорт Војводине је ове године први пут организовао Отворено првенство
наше покрајине у баскету „3 на
3”, које је одржано у оквиру
пројекта „Школски спорт
плус”. Надметање се одвијало
у Новом Саду, а учествовали су
ученице и ученици средњих
школа. Покровитељ овог такмичења био је Покрајински секретаријат за спорт и омлади-

ну, тако да је све учеснике на
почетку поздравила Аранка
Биндер, помоћница покрајинског секретара за спорт. Марко
Ждеро и Марко Савић, чланови репрезентације Србије која
је недавно освојила титулу
светског првака у баскету, пожелели су средњошколцима
пуно успеха у овом надметању.
У веома јакој конкуренцији
екипа ЕТШ „Паја Маргано-

вић” из нашега града, која је
представљала Јужнобанатски
округ, а предводио ју је професор Љупчо Цветкоски, освојила је треће место.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕСЕТ ОДЛИЧЈА
ИЗ КРУШЕВЦА
У организацији БК-а Змајеви,
прошлог викенда у Крушевцу
је одржан јуниорски турнир у
бадминтону. БК Панчево се на
том такмичењу представио са
једанаест чланова, па је, поред
домаћина, био најбројнији
клуб на турниру.

Највреднији трофеј је освојила Сања Перић, сребром су
се окитили Миона Филиповић, као и дублови Наталија
Бохаревић – Маша Алексић и
Стефан Мијатовић – Матија
Цупара. Бронзане медаље су
заслужили: Маша Алексић,
Наталија Бохаревић, Стефан
Мијатовић, Михајло Борка и
дублови Виктор Бурјан – Никола Борка и Миона Филиповић – Чарна Поповић.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” – ХИТ СУПЕРЛИГЕ
Убедљив тријумф
над Спартаком
У суботу долази
Футог
Панчевачке „лавице” су поново
на победничком колосеку.
Утакмицама деветог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Суперлиги Србије за одбојкашице, а ЖОК Динамо је још једном показао да је најпријатније
изненађење у елити. У Хали
спортова на Стрелишту гостовао је Спартак из Суботице, годинама један од најбољих колектива у српској женској одбојци. Популарним „голубицама” са севера Бачке ове сезоне
баш и не цветају руже, али сигурно нису тим за потцењивање. На срећу око 500 поклоника игре преко мреже у панчевачком „храму спорта”, то нису
урадиле ни девојке које предводи тренер Александар Владисављев: Динамо–Спартак 3:0, по
сетовима 25:18, 27:25 и 25:22.

меч, стављајући до знања гошћама из Суботице да се неће
добро провести на овом гостовању. Иако у одбрани нису
играле онако како умеју, Драгана Марковић и њене другарице су одличним сервисом
потпуно разоружале противнице, а овог пута је и блок био
једно од јаких оружја Динама.
Спартак је успешно одолевао
само у првој половини првог
сета, до резултата 8:8. Већ на
техничком тајм-ауту било је
12:8 за домаћи тим, а после
кратког одмора „лавице” су
наставиле у јаком темпу. Блоком један на један Милена
Спремо је подигла публику на
ноге, а потом су Нина Коцић и
Драгана Марковић наставиле
да решетају поље противника.
Без већих проблема Панчевке
су повеле с 1:0.
Други сет је донео потпуно
другачију слику на терену. Гошће су збиле редове, заиграле
су агресивније, имале су иницијативу. Нина Коцић, Јелена
Медаревић и Николина Ашћерић су колико-толико покуша-

првог техничара Јелену Медаревић. И одједном је ситуација на терену почела да се мења. Разиграла се Јелена Лазић,
блокирала је један на један,
освајала поене, „летела” по терену и спасавала готово изгубљене лопте... Динамо је смањио на 17:19, потом је поентирала и Тијана Стојковић за

ОД БОЈ КА О13 НИ ЖЕ ПО БЕ ДЕ
Још једна победа Одбојке 013 у Другој лиги „Север”. У дерби сусрету у Бачкој Паланци девојке које предводи тренер
Иван Крговић савладале су домаћу Панонију с 3:1 и тако
оствариле шесту првенствену победу.
У суботу, 17. децембра, Панчевке играју на свом терену. У
Халу спортова на Стрелишту долази Младост из Инђије, а
утакмица почиње у 14 сати.
18:19, а ас-сервисом Јелене
Медаревић Динамо је успео да
изједначи на 20:20. У неизвесној завршници, у игри поен
за поен, одговорност су преузеле оне од којих се увек највише очекује. Нина Коцић, Јелена Лазић и Драгана Марко-

МАРИЈИ ЗЛАТО,
МИХАЈЛУ СРЕБРО
Сјајне резултате на турниру у
Крушевцу остварили су и чланови Бадминтон клуба Динамо. Мала али одабрана екипа
вратила се у свој град са два
вредна трофеја.
У конкуренцији девојчица
испод једанаест година Марија Самарџија је освојила злат-

ну медаљу и тако заокружила
иначе сјајну 2016. годину. После освајања титула на куповима Панчева, Вршца и Београда, као и на првенствима
Србије и Војводине, додала је
својој колекцији и злато из
Крушевца. Михајло Виг је у
категорији дечака испод једанаест година, после изузетно
узбудљивог финалног меча,
освојио сребрну медаљу.

Од самог почетка утакмице
било је јасно да су „лавице”
расположене за још једно одбојкашко надигравање. Стартна постава коју су чиниле: Николина Ашћерић, Сања Ђурђевић, Јелена Лазић, Нина Коцић, Милена Спремо, Драгана
Марковић и Јелена Медаревић одлично је „отворила”

вале да одрже резултатски
прикључак свог тима, али
Спартак је врло брзо стигао до
предности од шест поена
(8:14). Тренер Владисављев је
изменама покушао да размрда
своју екипу, шансу су добиле
Тијана Стојковић и Милица
Јовановић, али је при резултату 12:18 морао да врати у игру

У КУ ПУ СА ОБРЕ НОВ ЧАН КА МА

ПРИЗНАЊЕ ЗА ЈЕЛЕНУ
Из Атлетског савеза Србије 9.
децембра у АК Тамиш стигла
је сјајна вест – Стручни савет
АСС-а и комесар за такмичења су, према важећим таблицама ИААФ-а о вредновању
резултата, прогласили Јелену
Васиљевић, чланицу АК-а Тамиш, за категорисану атлетичарку првог пионирског разреда (У16).
Ово признање се додељује само
атлетичарима који су
освојили
медаље на
државним
пр вен стви ма и који
имају натпросечне
резултате.
Треба подсетити да је Јелена
Васиљевић, поред освајања двеју медаља на државним првенствима, била и део националног тима Србије који је у августу учествовао у престижном
атлетском кампу у Атини.

Одбојкашице Динама ове године успешно играју на два
фронта. Поред добрих резултата у Суперлиги, оне су успеле
да се пласирају у четвртфинале Купа Србије, у којем ће одмерити снагу с Тентом из Обреновца.
Прва утакмица биће на програму у четвртак, 22. децембра,
у Хали спортова на Стрелишту, а реванш ће уследити 27. децембра у Обреновцу. Дуел у нашем граду почиње у 18 сати.

успеле смо да остваримо важну победу. Знале смо да ће
утакмица бити изузетно тешка, па зато честитам мојим
саиграчицама на максималном ангажовању. Требала нам
је ова победа, јер смо се вратиле у ритам – истакла је
Драгана Марковић, капитен
Динама.

вић су храбро и сигурно свом
тиму доносиле сет-лопте, а
трећу је у вођство од 2:0 претворила Николина Ашћерић
ас-сервисом.
Суботичанке су смогле снаге да запрете и у трећем сету.
Успеле су да поведу са 4:1, па
је тренер Владисављев реаговао тајм-аутом. И коцкице су
полако почеле да се слажу.
Нина Коцић је била централна
фигура овог дела утакмице,
бар када је освајање поена у
питању. Гошће нису могле да
зауставе њене разорне смечеве. „Лавице” су рутински, али
максимално озбиљно и ангажовано до самог краја, успеле
да остваре шесту првенствену
победу и освоје нова три бода.
– Добра утакмица за нас.
Иако нам је одбрана била слаба,

Утакмица са Спартаком била је последња у првом делу
сезоне, али шампионат се наставља већ наредног викенда.
– Очекивали смо тешку утакмицу. Мало смо испали из ритма због повреда и болести играчица, због промена на месту
техничара... Тражили смо себе,
игру... Зато је ова победа много
важна. Лепо је када се тријумфује, али ово је далеко од онога
како бих ја желео да играмо.
Освајањем нових бодова ми
смо одавно премашили план
који смо имали на почетку сезоне. Зато ћемо убудуће много
више пружати шансе младим
девојкама. Нама место на табели није приоритет, желимо да
афирмишемо младе одбојкашице – рекао је тренер Динама
Александар Владисављев.
Већ наредног викенда на
програму ће бити утакмице
десетог кола Суперлиге, а панчевачке „лавице” ће поново
играти пред својим навијачима. У Халу спортова на Стрелишту долази Футог, а утакмица почиње у 17 сати.
Одбојкаши старчевачког
Борца као да су се претплатили на утакмице у пет сетова.
Они су у деветом колу Прве
лиге гостовали у Суботици, где
су од домаћег Спартака изгубили с 3:2, по сетовима 22:25,
25:23, 25:22, 15:25 и 18:16.
Борац је играо у саставу:
Александар Гаврилов, Стефан
Владисављев, Милан Зиндовић, Владимир Кнежевић, Бојан Познић, Давор Милошевић, Марко Синђелић, Немања Милетић, Иван Булић и
Радо Спасојевић.
Као што коначан исход показује, у дворани „Дудова шума”
одвијала се права одбојкашка
драма, у којој не би било незаслужено ни да је Борац освојио
већи део бодовног колача.
Старчевци су сада на шестом
месту, са скором од пет победа
и четири пораза, и са 17 бодова.
Наредног викенда одбојкаши
Борца поново гостују. Они ће у
Куршумлији поделити мегдан
с Топличким витезовима.

РЕДОВНА СКУПШТИНА АК-а ТАМИШ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ФУТОГ
субота, 17 сати
ПРВА ЛИГА
Куршумлија: Т. ВИТЕЗОВИ – БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ
субота, 14 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: БЕОВУК–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ДУНАВ
субота, 19.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
субота, 18 сати
Прошлонедељни резултати

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

3:0

ПРВА ЛИГА
Суботица: СПАРТАК–БОРАЦ

2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Б. Паланка: ПАНОНИЈА – ОДБОЈКА 013

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Долово: ДОЛОВО–СЛАВИЈА
32:30
Б. Паланка: ЛАВОВИ–ВЛАДИМИРОВАЦ 40:20

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СМЕДЕРЕВО

73:60

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС

90:68

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ
Б. Н. Село: БНС–ПАРТИЗАН

76:79
83:77

ВЕСТ ПО ВЕСТ

УСПЕХ У КАЋУ
Чланови Џудо клуба Панчево,
које предводи тренер Марко
Атанасов, имали су много
успеха на турниру одржаном
прошлог викенда у Каћу.

Златну медаљу је освојио
Александар Лупулов, сребром
се окитила Нина Албијанић, а
бронзе су заслужили Немања
Нишић и Лазар Ваневски.

ГОДИНА ЗА ПАМЋЕЊЕ
У великој сали Спортског савеза нашег града прошле недеље је одржана редовна годишња скупштина Атлетског
клуба Тамиш, коју је водио
председник тог спортског колектива Зоран Коцић.
Једногласно су усвојени извештаји о раду клуба у 2016.
години, као и програм рада за
предстојећу сезону. Констатовано је да је година на измаку
најуспешнија од када је клуб
основан. Чланови АК-а Тамиш су у 2016. освојили седам
медаља на државним првенствима, а тај клуб има и шампионку Кроса РТС-а. Поред

тога, атлетичарке и атлетичари Тамиша освојили су више
од 60 медаља на разним митинзима у земљи и иностранству.
За најуспешнију атлетичарку овог клуба проглашена је
Јелена Васиљевић, двострука
освајачица бронзаних медаља
на првенствима Србије, а најбољи у мушкој конкуренцији
је Стефан Лазић, двоструки
шампион државе. Најзапаженији чланови у школи атлетике били су шампионка Кроса
РТС-а Сања Марић, као и Ана
Драгојевић и Стефан Марић.
Посебна признања су заслу-
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жили Олга Лисицин и Александар Манић, најмлађи освајачи медаља за АК Тамиш у
2016. години.

Без обзира на постигнути
успех, Управни одбор АК-а
Тамиш је обезбедио пригодне
поклоне за све своје чланове.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф6)
Избор Р. Радојевић
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПО ТАКТУ НИКОЛЕ СИМИЋА
Седма победа
кошаркаша
Тамиша
Тамиш ниже победе у Кошаркашкој лиги Србије. Да
није било оног несрећног
пораза од Дунава из Бановаца, још на почетку овогодишњег такмичења, екипа
Бојана Јовичића би се шепурила на челу табеле, заједно
с Вршцем и Динамиком.
Мада, није лоше ни овако...
Са скором од седам победа и
три пораза (поменути тимови на челу табеле имају 8-2),
Тамиш заједно са Спартаком и земунском Младошћу
представља једно од најпријатнијих изненађења у досадашњем шампионату.

дуела. Иако се налазе на зачељу табеле, Смедеревци су
храбро ушли у меч с фаворитом из Панчева и искористили све његове грешке, па
су после првог полувремена
имали предност од три поена (28:31).
После одмора слика на
терену се знатно изменила.
Иако, по неписаном правилу, кошаркаши Тамиша
увек падну у трећој четвртини, овог пута је било сасвим другачије. Капитен
домаћег тима Никола Симић подесио је „нишанске
справе”, па је „решетао”
кош Смедереваца из свих
позиција. „Сипао” је „тројке”, погађао за два поена...
У стопу га је пратио Игор
Кесар, а на срећу свих нави-

још два минута. Владимир
Величковић је у право време погодио за три поена
(62:60), а онда је „севнула”
и „тројка” коју је постигао
Душан Милошевић. Тамиш је повео са 65:60 и коначно
сломио
отпор
сјајних гостију из Смедерева. И капитен Симић је
убацио „тројку” за 68:60, па
је соло продором плејмејкер Величковић повисио
на десет поена разлике, а у
последњој секунди, тек нешто брже од сирене која
означава крај утакмице,
Никола Симић је новом
„тројком”, шестом укупно,
поставио коначан резултат:
Тамиш–Смедерево 73:60.
– Гости су имали јасну
идеју у првом полувремену,

Прошлог викенда су на
програму биле утакмице десетог кола КЛС-а. Пред момцима које предводи Бојан
Јовичић био је јасан задатак,
чак и императив – ваљало је
„оверити” тријумф у Краљеву над Слогом и тако мирно
очекивати наставак такмичења. Није било лако, али
500 гледалаца у Хали спортова на Стрелишту уживало
је у свим чарима кошаркашке игре: Тамиш–Смедерево 73:60, по четвртинама
14:12, 14:19, 21:11 и 24:18.
Ко није присуствовао
овом дуелу, рекао би да су
домаћи кошаркаши убедљиво тријумфовали. По
коначном резултату могло
би се тако закључити, али до
победе су стигли у последња
два минута овог неизвесног

јача Тамиша, Смедеревци
су почели да промашују...
Врло брзо и резултат је почео да се „окреће”, па је после треће четвртине на
семафору писало 49:42.
А онда је уследио последњи период ове утакмице. Учинило се да је
домаћин много ближи победи, поготову када је
Александар Илкић постигао „тројку” за 52:48. Сви
који воле Тамиш понадали
су се да је ривал коначно
„сломљен”, али... Смедерево је преокренуло на 57:58,
а Бојан Јовичић је морао да
тражи тајм-аут. Уследила
је неизвесна завршница.
Кесар је погодио за 59:58,
али су гости одмах узвратили поготком (59:60). До
краја утакмице остала су

а ми смо били криминални.
Имали смо среће што смо
добили ову утакмицу. Сада
ми је јасна она изрека да су
добре оне екипе које побеђују и када играју лоше. Не
знам да ли смо добра екипа,
то ћемо видети на крају првенства. У првом полувремену смо играли без мозга,
без енергије. Добили смо
искључиво на искуство. На
крају, могу да будем задовољан само победом. Сада
нам следи гостовање Беовуку. Предстоји нам права кошаркашка туча, али идемо
да играмо најбоље што знамо – рекао је на конференцији за новинаре после
утакмице тренер КК-а Тамиш Бојан Јовичић.
Панчевци су сада на четвртом месту на табели Ко-

шаркашке лиге Србије. Наредног викенда гостују у
Београду, а потом следи
кратка пауза у шампионату, до 8. јануара, када ће у
нашем граду гостовати Металац.
У једанаестом колу Прве
српске лиге Крис-крос је
поражен у Бачкој Тополи
од домаће Тополе с 90:68,
по четвртинама 20:10,
24:22, 23:18 и 23:18.
– Отишли смо на утакмицу потпуно десетковани, без
седморице врло битних
играча. У таквој ситуацији
нисмо могли да постигнемо
више. Домаћин је заслужено
победио, али морам истаћи
да је утакмица одиграна у
петак, када је радни дан, од
17 сати, значи у термину који није нормалан за играче
који се баве кошарком на
аматерској основи, јер у тиму имамо раднике, ђаке и
студенте и нико од њих није
у ситуацији да жртвује своје
обавезе ради кошарке. Домаћин је имао право да одреди
овај термин јер није у сукобу
с пропозицијама, али КСС
засигурно мора добро да размисли о пропозицијама заказивања
утакмица
у
наредној сезони, како не би
угрозио регуларност самог
такмичења и како би сви тимови испоштовали те исте
пропозиције, где јасно пише
да су дужни да сваку утакмицу одиграју у најјачим саставима, што у оваквим
ситуацијама на овом нивоу
такмичења није могуће. Нама предстоје још две утакмице до краја првог дела. Већ у
суботу, 17. децембра, у госте
нам долази екипа из самог
врха табеле и један од фаворита за освајање првог места,
Дунав из Апатина, предвођен бившим чланом КК-а
Партизан и познатим интернационалцем Предрагом
Шупутом. Зато позивам заљубљенике у кошарку да дођу у Халу спортова и да
уживају у једној, надам се лепој, кошаркашкој представи
– рекао је Петар Марковић,
тренер КК-а Крис-крос.
Панчевци су сада на деветом месту, са 16 бодова,
уз скор од пет победа и
шест пораза.
А. Живковић

Десница
Бејрут? Или Сирија? Не, поштујемо назив рубрике.
Небо је једно. Стубова је нешто више. Разрушени комплекс је
јединствен. Прозори кроз које се гледа у празно су вишезначни.
Овакви призори асоцирају на делање политичке деснице, на рат.
Овде се, срећом, ради о мирном препуштању некадашњег објекта поквареном зубу времена.
Десна патика је усамљена, лева ју је напустила. Нема баланса, што је такође симбол десничарских друштава.

Право
Степеницама горе лево или кроз рупу доле десно? Куда поћи?
Правац је закрчен, ту пролаза нема.
Када постоји добра идеја и пошто се помире супротности у теби, лакше је разрушити препреке, није проблем ићи равно до сржи онога што си замислио, до циља. Неопходно је уравнотежити
се, прихватити полове сопствене личности.
Без равнотеже много је теже.
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МЕДАЉЕ ЗА КАРАТИСТЕ ИЗ ОМОЉИЦЕ
После четрнаест година паузе каратисткиње и каратисти
из Омољице поново су учествовали на неком званичном турниру. На такмичење
у Београду тренери Драган
Грујичић и Милан Сужуковић повели су младу али талентовану екипу КК-а Омољица, која је освојила пет
медаља.
Милош Јовановић је
освојио највреднији трофеј,

сребром су се окитили Софија Стефановић и Александра Живковић, а бронзе
су зарадили Алексеј Величковић и Лука Ердељан.
Без трофеја су остали, али
су добро радили и: Марко
Глигорић, Иван Ердељан,
Филип и Денис Митковски,
Вукашин Томић, Јован и
Угљеша Стефановић и Петар Перић.
А. Ж.

У центар
Некад је довољно само погледати испред себе и видети излаз.
Или чак два. Има после тога још да се гиља, али кад се финиш
назире, све је једноставније.
И, једноставност долази сама по себи. Онај ко је јури, постаје компликован. Тежак, као ова рубрика у овом издању. Мада,
гађати у центар није лако. То зна свако ко се у томе окушао.
Промашаји су неизбежан, саставни део процеса сазревања. Који се, у неким случајевима, никада не оконча.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Никола Ивковић,
средњошколац:

Иван Орашанин,
гимназијалац:

Маријана Симић,
незапослена:

– Суботу ћу
искористити за
учење, а увече ћу
највероватније отићи
у Београд, у клуб
„Андерграунд”.
За недељу планирам
да се одмарам код
куће.

– За викенд ћу
највероватније играти
игрице код куће и
одмараћу се. У суботу
увече ћу највероватније
отићи на концерт групе
„Исказ”.

– Викенд ћу провести с
дечком и највероватније
ћемо отићи до
оближњег кафића,
а можда ћемо и
прошетати преко дана.
Поред тога, одмараћу
се код куће уз неку
добру књигу.
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