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ТЕМА НЕДЕЉЕ: СУДБИНА ЗГРАДЕ КОМИТЕТА У УЛИЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 17

СОЦИЈАЛИСТИ СЕ И ДАЉЕ
НЕОПРАВДАНО БАШКАРЕ

Хроника
Дупло дно
проблема
запошљавања
» страна 5

Економија
Случај „Специјалних
стакала”
» страна 6

Eкологија/просвета
Признање за десет
талентованих
Панчеваца
» страна 7

Хроника
Задовољни смо
постигнутим
» страна 9
Било је загађења, неће
се поновити
» страна 10
Након победе над фашистима у Другом светском рату и потоње национализације Комунистичка партија Југославије добила је тапију на безброј
прелепих објеката у многим градовима, и то на најатрактивнијим локацијама. Готово пола века касније, са
одласком једнопартијског система у
историју, Слободан Милошевић је
„претопио” Савез комуниста и Социјалистички савез радног народа у
СПС и приграбио сву имовину која је
припадала тим организацијама.
Након 5. октобра 2000. очекивало
се да ће многе неправде бити исправљене. Међутим, то се до данас није
догодило...

што, према документима из катастра непокретности и судских земљишних књига, јасно пише да га по
свим правним аршинима треба вратити држави...
Почело од Шулца
Зграда у Улици Жарка Зрењанина 17
први пут је укњижена у катастар
1926, и то двотрећински у поседу
Ђорђа Шулца (преостала трећина
припадала је Јелисавети Јосипов,
рођеној Шулц), да би је потом у целости наследио његов син Сима,
успешни бродоградитељ. Почетком
Другог светског рата он је будзашто
продаје, чиме је као полу-Немац и

више не треба да припада СПС-у, јасно говори лист о власништву: на
основу предлога Савезне дирекције
за имовину, 21. марта 2002. требало
је да та непокретност постане државна својина. Након тога СПС је поднео приговор суду, што ни до данас
није решено.
У изводу из листа непокретности
број 317 Републичког геодетског завода као носилац је заведена Република Србија. Дакле, својина је државна, и то у уделу један кроз један.
Такође, у изводу из судских земљишних књига пише да је стамбена
зграда на парцели 5736 укњижена

Иако од петооктобарске револуције
нису моћна политичка организација
(у једном моменту су чак били на
ивици цензуса), из многима необјашњивијих разлога, социјалисти и даље у најмању руку неоправдано обилато користе многе велелепне објекте широм Србије. Један такав је и такозвана зграда комитета у Улици
Жарка Зрењанина број 17.

На основу предлога Савезне
дирекције за имовину,
21. марта 2002. требало
је да та непокретност
постане државна својина.
Након тога СПС је поднео
приговор суду, што ни
до данас није решено.
На балконима тог здања од 1989.
године све до данас безбрижно се вијоре барјаци СПС-а, без обзира на то

полу-Јеврејин у последњи час купио
себи спасоносну карту, вероватно за
Америку. Ту се четири године башкарио озлоглашени Гестапо, да би
се по ослобођењу у њу уселили комунисти и преодевени у социјалисте
остали до данас.
Међутим, иако је у режији ДОС-а
настао Закон о финансирању странака, који недвосмислено каже да сви
уговори, акти и власништва постају
ништавни, то није примењено на све
зграде у Србији. Да поменути објекат

под бројем 16/44 и да је власник Република Србија.
Шта се онда чека?! То би требало
питати многе – од републичких јавних правобранилаца до градских власти у последњих деценију и по, које
то напросто није „занимало”.
Правда је (не)достижна?
А и зашто би?! Шта ће им тамо нека
„шупа” од 500 квадрата с прелепим
двориштем и гаражама од преко 200
квадрата?! „Бесмислено” је разми-

шљање да би држава (или Град) тамо
могла да усели неке своје органе или
да направи неки дечји вртић.
С друге стране, да је правда и те како достижна, доказује пример вредног републичког јавног правобраниоца из Зрењанина који је 2005. године
СПС-у наложио деложацију (законско исељење) из чувене Будишинове
зграде у центру Кикинде. Она је том
приликом враћена држави (тада
СРЈ), када су сви закупници локала
обавештени да кирију више неће плаћати поменутој партији. Сличних
примера има и у Нишу, Лесковцу...
Политичка трговина?!
И тако – Дачић се очигледно одрекао политичке „заоставштине” Слободана Милошевића, али не и имовине коју му је некад неприкосновени лидер оставио.
Свима је јасно да распевани „дечко
од Миљацке” одлично плива у муљевитим српским политичким водама
и да је, са изузетком самог почетка
миленијума, увек на власти, па је могуће да је незаинтересованост представника државе нека врста политичке трговине засноване на материјалној добробити њених учесника.
Све у свему, поступак деложације
је утихнуо, а судови су престали да се
баве том материјом још пре
четрнаест година. И џабе што су ту и
тамо поједини медији и (углавном
безначајне) странке спорадично покушавали да на то подсећају. Стога
не би требало превише да чуди то
што се СПС и даље шири у велелепној
згради и чак убире приходе од издавања у закуп појединих просторија.
Нико више за то не хаје... Евентуално бисмо, пролазећи Улицом
Жарка Зрењанина, гневно завртели
главом видевши страначке заставе
партије која одавно ничим не заслужује такве привилегије.
Не само она него било која...
С. Трајковић

Култура
Мали простор за
велику магију
» страна 12

Фото-репортаже
Са „Атеистима” нема
џа или бу
» страна 33

Спорт
Ривали „обрисани” са
Стрелишта
» страна 35
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ИЛУСТРАЦИјА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Куда смо кренули
Кажу да је почело, коначно! Отворена су прва поглавља у преговорима Србије са Европском унијом, што значи, најпре, да нас велика породица народа са Старог континента заиста узима за озбиљно. А то је
већ напредак. Зато не треба плакати за протраћеним годинама, већ
честитати свим владама ове земље од 5. октобра 2000. наовамо (изузимајући, нормално, ону необавештену што ју је водио Коштуница др
Војислав), те се у овом тренутку с великим пијететом морамо сетити
Зорана Ђинђића, који је повукао мушки у правом смеру и због тога
завршио трагично.
Иако су задовољство и част да пресече врпцу нове реалности припали актуелној гарнитури на власти – не хвалимо је много, пут је исувише дугачак да би се писале оде о тек првим корацима.
И нису наши европски партнери случајно започели тај дуг процес
отварањем поглавља 35, у чијем је фокусу Косово. Остављамо малу
могућност да они неће захтевати експлицитно признавање Косова,
али нема нимало сумње да ће наћи начин да стање de facto претворе
у de jure. ЕУ нису потребне нове чланице које имају спорове са другим европским земљама (а тако Косово доживљава већина чланица
Уније) и посебно ако постоји, што је логично, нерешено питање територије.
Неминовности неког облика озакоњавања независности Косова
свесни су и лидери домаћих десничарских и „родољубивих” странака,
па се може очекивати да ће здружено пљување по преговорима бити
окосница њихових кампања за изборе, који само што нису. Пошто
они раде оно што мисле да морају и треба, „Проматрачници” у контексту ове приче нису интересантни; зато, грађани (а вође политичких партија би рекле „гласачи” или „бирачи”) јесу. То је разлог због
ког ћемо суграђанкама и суграђанима на овом месту у најкраћим могућим цртама предочити шта конкретно добијају пошто се усвоје поглавља и Србија се уистину придружи ЕУ.
Не зна се шта је важније, ради се, ваљда, о укусу. Слободно кретање робе, радника и капитала подразумева слободан увоз и извоз међу
државама у ЕУ, социјална и радна права наших људи у истом рангу са
оним што имају држављани земље у којој имају посао, као и огромно
финансијско бесцаринско тржиште. Грађани наше земље моћи ће да
оснивају фирме било где у ЕУ, а тендери код нас ће морати да буду
поштени и транспарентни. Интелектуална својина ће бити боље заштићена, постојаће јасни закони против монопола, а имаћемо, за
промену, независни јавни РТВ сервис.
Пољопривредници и рибари ће добијати значајне подстицаје и постојаће истинска контрола квалитета хране. Стварање обновљивих
извора енергије имаће приоритет. Порези ће морати да се плаћају, и
то уз поједностављен систем. ЕУ ће преузети надгледање финансија
наше земље, а запослени ће се упознати с највишим стандардима у
сфери заштите њихових права. Развој малих и средњих предузећа више неће бити само фраза, а подстицаће се и конкуренција. Све у вези
са саобраћајем мораће да буде на много вишем нивоу, а бићемо у
прилици да користимо бројне европске фондове за развој.
Правосуђе независно од политике, бржи судски поступци, борба
против корупције и слободни медији такође су разлози за чланство у
ЕУ. Наука, истраживања, образовање и култура добиће јаке финансијске инјекције. Панчево, на пример, неће више смети да смрди, поштоваће се критеријуми развијених земаља у сфери заштите животне
средине. Потрошачи ће бити заштићени, а норме Европе важиће у
областима спољних трговинских и безбедносних односа, те надзора
над јавним финансијама. Скупштина Србије ће надзирати рад Владе,
али стварно...
Контра овој „краткој” листи стоји удруживање с Русијом и земљама с
крајњег истока Европе и запада Азије. Потписник ових редова је убеђен
да би штошта од горенаведеног било немогуће у таквом савезу. Додуше,
постоје и „теоретичари” који причају бајке да „Србија може сама”, као
Швајцарска. Али такви ликови заборављају да људи из земље сатова, чоколада и Федерера никада нису ратовали, а да код нас рат дође као богохулна обавеза на сваких неколико деценија. Да не мрачимо...
Идемо у ЕУ, нећемо уназад!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Влага – нови
уметнички
тренд?
Савршено је јасно да ово време није
наклоњено уметности и култури те
је сулудо очекивати да се у нашем
граду обнављају ликовни и други
уметнички фондови. Томе се, реално, нико тренутно и не нада. Међутим, најмање што грађани Панчева
могу очекивати од институција културе и других релевантних чинилаца у културном животу овог града,
јесте да уметничка дела која су у
власништву градских установа културе буду сачувана за генерације које долазе.
Да то досад није био случај, показало се на примеру фонда Галерије
савремене уметности, који је од
2011. па све до ових дана био сме-

штен у влажном депоу. Део уметнина недавно је пренесен у једну просторију „Урбанизма” која је неусловна и сувише мала за сва дела.
Чак и ако оставимо постранце питања како се могло догодити да се
фонд налази у мемљивом депоу четири године и ко је све одговоран за
тако лежеран однос према сликама у
власништву града, остаје непознаница када ће се те уметнине коначно
наћи у простору који је заиста прилагођен за њихово чување.
Д. М.

Реципроцитет,
бато!
На нашој новој деоници ауто-пута према југу осванула је табла на којој пише
„Граница са БЈРМ” и одмах је дошло
до дипломатског инцидента. Нашем
амбасадору у Скопљу уручен је протест
због тога што та држава инсистира на
називу „Република Македонија”. И то
без обзира на то што се и у Уједињеним
нацијама, Савету Европе, организацији
„Партнерство за мир”, Европској унији, па чак и на спортским такмичењима и Олимпијским играма званично
назива „Бивша Југословенска Република Македонија” (БЈРМ).
Ивица Дачић, наш министар иностраних послова, оценио је то потребом да се редефинишу односи с неким земљама које увек гласају против интереса Србије. Притом је мислио на то што је ова држава бржебоље признала Косово, потом још и
гласала за његов пријем у Унеско, а
овамо тражи од нас да је мимо целог
света подржавамо у заштити имена.
Коначно се неко у врху наше државе сетио да је у међународним односима и спољној политици један од
основних принципа – начело реци-

процитета. Поједностављено речено,
оно гласи: како се други односе према вама, тако треба да се односите и
ви према њима. Тог принципа се, кад
год је то могуће, држе све земље које
воде рачуна о својим интересима и
свом достојанству.
Србија је до сада углавном прелазила преко безобразлука које су нам приређивали нарочито суседи, све у некој
наводној жељи да изиграва „доброг
Самарићанина”. А то је довело чак дотле да премијер Хрватске, када је противно праву и разуму недавно затворио границу за камионе из Србије, дрско каже: „Ајде баш да видим да ли ће
и они смети то нама да ураде”. О провокацијама и безобразлуцима албанског премијера да и не говоримо.
Лепо каже наш народ: ко не држи до
себе, ни други неће држати до њега.
Зато је и Дачићев потез, ако је то најава окретања нове странице у нашој дипломатији, за сваку похвалу. Па изволите, браћо. Када нам Црна Гора уведе
еколошку таксу на возила, уведемо и
ми њој; када наше студенте прогласи
за странце, исто урадимо и ми за њихове; када нашим возачима у Македонији траже „зелени картон”, то тражимо и ми од њихових; када Македонија
гласа против интереса Србије, ми подржимо грчки захтев за промену имена те земље; када нас провоцира Еди
Рама, откажемо му и посету и разговоре; ако се Бугарској наврне да нам уведе визе, уведемо и ми њој...
Тако то раде озбиљне државе и
озбиљни политичари. Као што је то
24. марта 1999. урадио Јевгениј Максимович Примаков, премијер Русије,
када је чуо да је НАТО почео бомбардовање СРЈ. Већ на путу за Вашингтон, у званичну посету САД, над
Атлантиком, кратко је рекао пилоту
да окрене авион и врати га у Москву.
Зато су га и више поштовали него његовог шефа Јељцина.
З. Сп.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Србе у рају је лако препознати. Праве паклену атмосферу.
• Знам твог цврчка. Тај у животу мрава није згазио!
• И у Титово време је диплома била на цени, али је много мање
коштала.
• Ми имамо углед као ретко ко у свету. Због тога се нико ни за
живу главу не угледа на нас!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Класична панчевачка „гајба”: између контејнера и цистерне.
На Баваништанском путу, у измаглици недељне ноћи.
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПОЛИЦИЈИ СУ СВИ ГРАЂАНИ СУМЊИВИ.
ТАКО НАЛАЖЕ ПРАВИЛО СЛУЖБЕ!
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АКТУЕЛНО
ПОКЛАЊАМО УЛАЗНИЦЕ

САВРШЕНО СЕЋАЊЕ НА СМРТ

Гостује
Амира Медуњанин

Пета манифестација „Једна
књига – један град”, која ће бити одржана од 21. до 24. децембра у Градској библиотеци,
у средиште пажње поставља
роман „Савршено сећање на
смрт” једног од наших најзначајнијих савремених писаца –
Радослава Петковића. Како је
рекао Дејан Боснић, директор
Градске библиотеке, ексклузивност овог издања јесте то
што ће сам аутор учествовати у
скоро свим програмима, тако
да ће посетиоци моћи много
тога о писању и другим темама
да сазнају и од њега самог.
Немања Вујић, члан организационог одбора ове манифестације, изнео је бројне

АРХИВЕ

О паду Византијског
царства, Платоновој
филозофији и магији
приповедања

ИЗ

У средишту пажње
последњи роман
Радослава Петковића

„ПАНчЕВЦА”

СТАРТУЈЕ „ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГРАД”

разлоге због којих је избор пао
на „Савршено сећање на смрт”
Радослава Петковића.
– Петковићеви романи су
наглашено историјски, што је
резултат пишчеве велике ерудиције и познавања историје,
а уз то је ово дело занимљиво
и као трилер. Роман је фраг-

ментарно написан, фрагменти се роје око дана пада Цариграда, а има и делова који
су смештени у 17. и 20. век.
Важно је истаћи и Петковићеву склоност ка Платоновој
филозофији и начин на који
је она инкорпорирана у то дело – рекао је Немања Вујић.

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Понедељак, 21. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање „Лагуне”, Радослава Петковића и његовог књижевног опуса, посебно романа „Савршено
сећање на смрт”. Учествују Слободан Губеринић, саветник у редакцији „Лагуне”, Дејан
Михаиловић, уредник у „Лагуни”, и аутор.
Уторак, 22. децембар, 19 сати, читаоница
Градске библиотеке: „’Савршено сећање на
смрт’ као езотерични трилер или како прочитати прошлост и будућност”. Говоре Мића Вујичић, књижевни критичар, и аутор.
Среда, 23. децембар, 18 сати, читаоница
Градске библиотеке: представљање књиге

„Последњи Ромеји” Немање Ротара. Учествују проф. др Добривоје Станојевић, књижевни критичар, и аутор.
Среда, 23. децембар, 19.30, читаоница
Градске библиотеке: „О крају говорећи:
историја, траума и наратив”. Учествују Милан Вукашиновић, историчар, и Радослав
Петковић.
Четвртак, 24. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: „’Савршено сећање
на смрт’ или магија приповедања”. Учествују проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, Владимир Копицл и Радослав Петковић.

Он је најавио да ће прве вечери, 21. децембра, бити
представљен Петковићев садашњи издавач – „Лагуна”, а
биће и речи о целокупном
опусу овог аутора. Други дан
је резервисан за предавање
књижевног критичара Миће
Вујичића о „Савршеном сећању на смрт” као езотеричном
трилеру, док је последње вече,
четвртак, 24. децембар, предвиђено за предавања проф. др
Љиљане Пешикан Љуштановић и Владимира Копицла о
наративним техникама и магији приповедања у делу Радослава Петковића.
О трећем дану манифестације „Једна књига – један
град” говорио је Горан Траиловић, такође члан организационог одбора, који је за 23.
децембар најавио промоцију
нове књиге Немање Ротара
„Последњи Ромеји”, која се
по избору теме веома уклапа
у концепт овогодишњег програма.
Д. Младеновић

У СРЕДУ УВЕЧЕ

РОЂЕНДАН ТВ ПАНЧЕВА

Спектакуларно
отвaрање биоскопа

Гала свечаност

Спектакуларним ватрометом
који се видео из скоро свих
делова града отворен је нови
биоскоп у „Авив парку”, чију
изградњу је финансирала
компанија „Blitz Cinestar”.
Зоран Савић, директор те
компаније за Србију, изјавио
је да ће нови биоскоп посети-

оцима пружати максималан
комфор и уживање у звуку и
слици, као и да ће по свему
бити налик на најсавременије, какви постоје на Западу. У
то ћемо моћи да се уверимо
већ од четвртка, 17. децембра,
када се нови биоскоп отвара
за грађане.
M. Г.

Телевизија Панчево прославила је у среду, 16. децембра,
свој 23. рођендан пријемом
који би се за панчевачке услове слободно могао назвати гала представом, због декорације ентеријера Културног центра, где је одржана, црвеног
тепиха испред улаза, те количине и избора хране.
Годишњица овог електронског медија протекла је у знаку бројних новина. Промови-

налом бити покривени Београд и јужни Банат, а речено
је и да ће „Пинково” ТВ лице
Нина Радуловић Лечић, која
је водила програм на свечаности, ускоро почети да ради и
за ТВ Панчево. Ново је и руководство: Татјана Цук, извршна
директорка, и Мирослав Милаков, главни и одговорни
уредник.
Прославу су увеличали градоначелници Панчева и Бео-

сан је нови лого, из кога је
упадљиво потиснут радио, најављена је нова и боља програмска шема, као и да ће сиг-

града Саша Павлов и Синиша
Мали, те бројни функционери
СНС-а из Панчева и Београда.
Д. В.

БРАНИСЛАВ ПУТИЋ И „ПАНЧЕВАЦ” ПОКЛАЊАЈУ ФРИЗУРЕ

Време је за шишање
Већ је постала традиција да познати панчевачки фризер Бранислав Путић уочи Нове године
обрадује читатељке и читаоце
„Панчевца” лепим поклоном.
Добре ствари не треба мењати, па ће тако „Панчевац” и фризерски салон „Б. Путић”, који се
налази у Улици цара Лазара 3,
наградити по једним купоном за
бесплатно шишање и фенирање
пет наших читатељки или чита-

лаца који до среде, 23. децембра, у 12 сати, путем СМС-а пошаљу најдуховитији одговор на
питање: која позната личност из
Србије има најзанимљивију
фризуру и зашто тако мислите?
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
фризер (размак) текст поруке
и пошаљите на 1201. Бруто
цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 ди-

нара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи.
За Бранислава – Бранка Путића мало ко у нашем граду
није чуо, будући да он већ деценијама успешно „ради о главама” бројних Панчевки и
Панчеваца, али и домаћих познатих личности из света политике, културе, уметности и
спорта. Модерне фризуре
усклађене са светским трендо-

вима, употреба професионалне козметике, али и повољне
цене прилагођене нашој реалности три су кључна разлога
због којих би ваљало посетити
салон Бранка Путића.
Пет најзанимљивијих одговора на наше наградно питање објавићемо у наредном броју „Панчевца”, а потом ћемо добитнике
позвати како би дошли да преузму ваучере.
Д. К.

У оквиру децембарске турнеје по Србији, Амира Медуњанин, чувена интерпретаторка севдалинки, одржаће концерт у недељу, 27. децембра, у дворани Културног центра Панчева. Та босанска Били Холидеј, како ју
је назвао један музички новинар, позната је по изузетно надахнутом, иновативном и емотивном извођењу
севдалинки и других традиционалних композиција.
Амира Медуњанин је рођена у Сарајеву. Њена музичка
каријера вртоглаво је почела
да се развија када је 2005. године објавила деби албум
„Роса”, који је добио сјајне
критике у Великој Британији
и широм Европе. Уследили
су албуми „Amira Live” с концерта у Сарајеву 2008. године, „Зумра”, снимљен заједно
с међународно признатом
хармоникашицом (2009), те
„Амулет” (2011) и „Silk & Stone” (2014).
Севдалинке се морају интерпретирати с разумевањем и из душе. И управо их
тако изводи Амира Медуњанин, која врло често на сцени плаче док пева.

Два читаоца који до среде,
23. децембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта вас све
баца у севдах?”, добиће по
две улазнице за концерт
Амире Медуњанин.
Правило за слање СМС-а
је следеће: укуцајте КО (размак) ПРЕДСТАВА (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.
Д. М.

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ДОМА ОМЛАДИНЕ

Славље уз „Камерату”
У склопу обележавања 40
година рада Дома омладине
Панчево, у петак, 18. децембра, у 20 сати, у дворани
„Аполо” биће приређен концерт камерног ансамбла
„Камерата”. На репертоару
ће бити танго музика Астора
Пјацоле.
Дом омладине Панчево
постоји од 1975. године
као установа културе чији
је оснивач Град Панчево, с
циљем организације едукативних и културно-забав-

них програма за младе у
Панчеву. Како је подсетила Марија Јевић, директорка Дома омладине, у тој
институцији су настали и
заживели бројни програми
и манифестације, попут
„Екс театар феста”, „Етно
гласа”, „Ин треша”, фестивала „FreeDom Art”, као и
пројекти Школа цртања,
зборник „Рукописи” и
омладински информатор
„Драфт”.
Д. М.

НЕ ЧЕКАЈТЕ, РЕЗЕРВИШИТЕ

Дочек 2016. године
у „Купеу”

Прошла 2015. Нека је, за
њом иде следећа, 2016, која ће бити онаква какву је
за себе створимо.
А да фантастично почне
(и нико ту ништа не може),
побринуће се екипа култног клуба „Купе”. У новогодишњој ноћи уживо ће наступити београдски бенд
„Еон”. Сигурно ће вас задовољити његове интерпретације домаћих и страних
поп-рок хитова, а за допуну добре енергије побринуће се ди-џеј Небац са специјалним гостима, чији су
хаус специјалитети диско
и ретро звук. За све оне
што би да искулирају, обезбеђен је довољан број фотеља крај камина у чил-аут

F2272

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

зони, где би, поред букових
цепаница, могле да проварниче и прве искре сентименталија у 2016. Ништа, па ни пиће и гугутање,
не иде на празан стомак:
„менза” ће бити смештена
у првом делу „Купеа”.
Цена карте за све то скупа је симболична – 1.800
динара по персони. Треба
понети још нешто мало кеша, као када се крене у
драгстор: пиво 81 дин, текила и виски 89, сокићи
65, раџе 55... Озбиљно. По
резервисан сто имаће првих педесет уписаних у бележницу организатора, који се јавља на број 064/8662054.
Идемо!
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ПОЛИТИКА
ИЗБОРНА СКУПШТИНА СРПСКЕ
РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ

Изабран Градски одбор
У препуној малој сали Градске управе у суботу, 12. децембра, одржана је годишња изборна скупштина
Српске радикалне странке,
на којој су изабрани нови

искуства донети победу на
предстојећим изборима – рекао је том приликом Станко
Богосављев, в. д. председника
ГО СРС-а, подносећи извештај о досадашњем раду.

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

ЗАШТО JЕ СРБИJА НА ПУТУ
У КАТАСТРОФУ?
Опозиционим
странкама везане су
и руке и ноге
Можемо постати
чланица ЕУ тек
2025. године

тридесеточлани Градски одбор и чланови савета за екологију, политичка питања и
заштиту животне средине.
– Прикључује нам се велики број младих чланова жељних доказивања и слободно
можемо рећи да ће, заједно
са свим нашим старијим члановима, овај спој младости и

Он је након тога изабран
за председника тог органа,
док су потпредседници
Градског одбора постали
Сандра Остојић, Горана Петровић, Срђан Гламочанин
и Игор Ставревски, а секретар Јелица Петровић, чиме
је заокружено панчевачко
руководство СРС-а.

ТРИБИНА ПОКРЕТА „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Саша Радуловић
о „Последњем возу”
Покрет „Доста је било –
Саша Радуловић” одржаће
јавну трибину под називом
„Последњи воз: твоја земља или њихова држава” у
уторак, 22. децембра, у великој сали Градске управе.
Трибина ће почети у 20
сати, а учесници ће бити
Саша Радуловић, председник, Александар Стевановић, потпредседник, и Ја-

смина Николић, генерални секретар тог покрета.
Како је најављено, они ће
се осврнути на нагомилане друштвене проблеме,
као што су неразумни порези, гушење малих привредника, толерисање корупције и сиве економије,
запошљавање страначког
кадра, распродаја државних ресурса и многе друге.

СУСРЕТ ВЛАСТИ И ГРАЂАНА

Јавно о буџету
Челници локалне власти
представиће у среду, 23. децембра, од 18 сати, у малој сали Градске управе, предлог
градског буџета за 2016. годину. Презентација је намењена
јавности, односно свима који
су заинтересовани да чују како представници локалне самоуправе планирају да троше
новац пореских обвезника током наредне године.
Основна идеја је да градоначелник Саша Павлов и
чланови Градског већа у
разговору с грађанима и
представницима заинтересованих организација објасне своје планове и омогуће
јавности да учествује у креирању буџета.

Ова јавна презентација је
део пројекта партиципативног
буџетирања у коме Панчево
учествује у сарадњи са организацијама БИРН Србија и НАЛЕД, и уз финансијску подршку Европске уније. Због тога
ће једна од тема овог скупа бити презентације концепта учешћа јавности у креирању буџета, чиме се рад локалне власти
чини транспарентним.
Локална самоуправа је већ
обавила пробу оваквог начина креирања градске касе када је недавно спровела јавно
гласање за финансирање
пројеката из области туризма. Презентација ће бити
прилика да грађани дају свој
суд и о томе.
Д. В.

ГЛЕДАЈУЋИ ПОПРЕКО

Аплицирање
за евалуацију
Србија је у понедељак у
Бриселу коначно започела
приступне преговоре са
Европском унијом.
Е, сад смо награбусили,
награјисали и обрали зелен бостан.
Како од наших политичара већ годинама слушамо,
прво ћемо да отварамо поглавља, па ћемо онда да
таргетирамо проблеме, па
да обавимо скрининг због
координације структурних
инструмената, а онда ћемо
да приступимо имплементацији нормативног оквира.

Аплицираћемо и за претприступна средства да бисмо подигли инвестициони
рејтинг и побољшали позицију на „дуинг бизнис” листи. Имамо и акциони план
који прати стратегију антидискриминације, а на крају
после транспарентног мониторинга извршићемо и
евалуацију целог пројекта.
И ето нас у Европској
унији.
Ако у међувремену не
изгубимо душу, као што
ћемо, сва је прилика, изгубити матерњи језик.

Социјалдемократска странка
у последње време учвршћује
своје општинске и градске одборе и покушава да мобилише
грађане у политички ангажман, па је зато у среду, 16.
децембра, Борис Тадић, председник те партије, с представницима јужнобанатских одбора одржао састанак у малој сали Градске управе.
– Проблеми су велики, а
посебно у томе што је власт
задовољна оним што чини,
нема никакав самокритички
однос према свом деловању и
то нас уводи у политичку ситуацију која може резултирати даљим заостајањем и
пропадањем наших економских и социјалних потенцијала – рекао је овом приликом Тадић.
Он је то илустровао подацима о бруто друштвеном производу по којима заостајемо за
земљама у региону, а СДС баш
због тога да би се то променило „пружа руке сарадње свим

Тадић: ако се опозиција не обједини, изгледи су јој лоши
опозиционим странкама, а не
само ЛДП-у”.
– Симпатизери владајуће
странке иду од врата до врата
и нуде грађанима коришћење
буџетских средстава да би решили проблеме, активирајући
их на властитој листи и како
би их придобили за себе. То
није коректно у политичком
смислу, а на крају ни законито
– истакао је Тадић.
Он је напоменуо и да је СДС
суочен с медијском блокадом,
посебно на националним медијима, па се због тога у јавно-

сти стиче утисак да је неактиван. Због тога се и не види шта
све његови чланови раде, рекао је Тадић, напомињући да
он и данас користи своје међународне контакте „трагајући за могућностима да се помогне Србији у инвестиционом смислу”.
– Ми већ годинама немамо
фер услове за политику, а опозиционим странкама везане
су и руке и ноге. У Србији више нема дебате о питањима од
јавног интереса, што нас само
по себи води у катастрофу. С

друге стране, сама власт ће
платити цену такве политике,
јер имамо потпуно дисбалансиран државни систем, а људи
су стекли погрешан утисак да
опозиције и нема – каже први
човек СДС-а.
„Одлична је ствар” што су у
приступним преговорима са
Европском унијом отворена
прва поглавља, прокоментарисао је Тадић, али истовремено је и указао и на то да је
најважније отворити 23. и 24.
поглавље, „јер од тог тренутка
почиње бројање времена и тад
се укључује штоперица”. Онда
ће преговори трајати минимум седам-осам година, а помињање 2019. је „потпуно нереалистично и служи за унутарполитичке сврхе”. То, према његовим речима, значи да
ми можемо постати чланица
ЕУ тек 2025. године.
О изгледима опозиције на
следећим изборима он је рекао да су „јако лоши” ако се
демократске снаге не обједине и буду „наступале у три-четири колоне”. Када је реч о
евентуалним ванредним републичким изборима, Тадић је
приметио да су они „извеснији него што је то било прошлог децембра”, те да је владајућој странци у „интересу да
се распишу што пре”.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Вратити морал и веру у политику
Поводом шест година од оснивања Социјалдемократске партије Србије, Градски одбор те
странке је у петак, 11. децембра, одржао конференцију за
новинаре на којој је јавности
представио свеобухватан програм за наредни период.
Реформа политичког и изборног система, према речима
Милице Мијовић, чланице ГО
СДПС-а, између осталог, обухватила би и смањење броја
посланика у скупштинама на
свим нивоима, увођење степенастог изборног цензуса, промену начина расподеле посланичких и одборничких мандата, избор председника Републике у Народној скупштини,
модел тржишне привреде који промовише социјална и
радничка права, увођење обавезног бесплатног средњег

образовања, укидање управних округа и начелника, успостављање суда за решавање
радних спорова, увођење прогресивног опорезивања, као и
реформу система пензијског и
здравственог осигурања.

У области економије ова
странка се залаже за формирање државне развојне банке,
реформу пореског система и
умањење стопе пореза и доприноса на зараде са садашњих 64 на 55 одсто.

– Основни циљеви нашег
програма су посао, плате, пензије... Суштина деловања
СДПС-а је да Србија буде уређена држава, да имамо јаку
економију и социјалну осетљивост за најугроженије категорије становништва, да будемо солидарни, да водимо
рачуна о обесправљенима и
људским правима сваког у
овој земљи. Морамо вратити
морал и веру у политику и политичаре и праве културне
вредности. Без уређене државе нема јаке економије, а без
јаке економије не може се помоћи онима којима је помоћ
потребна, старима, болеснима, пензионерима, незапосленима – истакла је овом приликом и Јована Ћуп, потпредседница Форума младих
СДПС-а.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Уврнута естетика „цивилног друштва”
Уколико у градском буџету постоје средства за ту намену,
Српски покрет „Двери” нема
ништа против предлога да се
постављају споменици великанима из српске историје, па
није ни против тога да се уместо скулптуре „Две жене”, која
је на постојећем месту „једва
видљива”, ту постави споменик војводи Книћанину – речено је на конференцији за новинаре те странке одржаној у
среду, 16. децембра.
– Апел који су јавности упутиле поједине невладине организације поводом тога у најмању руку је сраман. Свако ко је
прочитао текст апела, схватиће да такозвано цивилно друштво у нашем граду има озби-

Страну припремио

Зоран
Спремо

љан проблем са сопственим
српским идентитетом и сасвим уврнуту естетику. У њиховом тексту стоји навод да је
поступак Градског већа „некритичко посрбљавање Војводине”, што је по нашем суду
запањујућа изјава – рекла је
Виолета Блага, члан Градског
одбора Покрета.

Она је „подсетила надобудни
цивилни сектор” да Војводина
и даље, „на њихову велику жалост”, припада Србији, као и да
се припадници других народа
који овде живе нису огласили
да им „Книћанин вређа естетски и културолошки укус”.
Уместо да виде стварне
проблеме грађана, подсећају

„Двери”, невладине организације су „увек прве када треба да се попљује сопствена
историја и увек су прве у
пропаганди Војводине као
издвојене целине из државе
Србије”.
– Протекле недеље су се и
политичке странке огласиле;
њима, такође, смета споменик
лику из часне српске историје.
Најувредљивији је коментар
Предрага Патића, који је Книћанина и српске добровољце
назвао ужасним називом „пси
рата”! Поједини расрбљени Срби своје познавање историје,
очигледно, заснивају на ономе
што су научили из филмова
америчке продукције, а не на
чињеницама које се читају у
уџбеницима историје – додала
је Виолета Блага, а лигашима
који се залажу за постављање
споменика грофу Мерсију препоручила да за то „обезбеде донацију аустријске државе”.

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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За добровољни одлазак у пензију пријавило се десеторо
радника, а још четворо стиче услов за пензионисање.

ХРОНИКА

Сузана Јовановић,
чланица Градског већа

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НАША НАСУШНА

„ДУПЛО ДНО”
ПРОБЛЕМА ЗАПОШЉАВАЊА
Свега 17 радника у јавном
сектору је вишак
Партије запошљавале
чланство на неодређено
време
Бројно стање у панчевачком јавном
сектору, бар у оном делу који се финансира из локалног буџета, мораће
до почетка фебруара да буде смањено за свега 17 запослених. Можда ће
се некоме учинити да је овај податак
нетачан, јер у јавности влада уверење да превелики број људи прима
плате из јавних прихода, али није
баш тако. Тајна је у томе што се рационализација односи на раднике
који имају уговоре на неодређено
време.
По Закону о максималном броју
запослених у јавном сектору и
уредби Владе Србије којом се одређује степен рационализације радних места, без посла ће ове године
морати да остане шест одсто радника у локалној администрацији,
градским и сеоским комуналним
предузећима, месним заједницама,
те културним установама и „Дечјој
радости”. Сузана Јовановић, чланица Градског већа задужена за рад и
социјална питања, прецизирала је
да је Влада Србије одредила да
Панчево не може имати више од
2.456 запослених у тим делатностима. Тренутно их је 2.473, па ће
само њих 17 бити проглашено технолошким вишком.
– Како се ради о малом броју људи, градоначелник је упутио препоруку свим предузећима и установама да спроведу анкету међу радни-

До краја ове године
локална скупштина ће
морати да донесе одлуку
о рационализацији, а до
9. фебруара би сви који ће
отићи с посла морали да
добију отпремнине
цима који имају једну, две или више година до окончања радног стажа о добровољном одласку у пензију. Пријавило се њих десеторо, а
још четворо ове године испуњава
законски основ за пензионисање.
Остало је да се види шта ћемо с још
троје запослених и због тога ће на-

НАГРАДА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Штедња и иновативност
Панчево опредељено за
коришћење обновљивих
извора енергије

Oве године без отпуштања, а следеће...
редних дана бити обављени додатни разговори о добровољном пензионисању уз отпремнину. До краја
ове године локална скупштина ће
морати да донесе одлуку о рационализацији, а до 9. фебруара би сви
који ће отићи с посла морали да добију отпремнине – објаснила је Јовановићева.
Она је додала како је панчевачким
челницима посао рационализације
ове године знатно олакшала приватизација РТВ Панчева, јер је шездесеторо радника тих двају медија
прешло у приватни сектор. Јовановићева је навела да ће обавеза смањења броја запослених за још шест
процената током 2016. бити знатно
тежи задатак.
Истина је да, пре свега, у комуналном сектору има превише запослених, и то више од триста, али је
реч о онима који су ангажовани по
различитим уговорима на одређено време. Закон о ограничењу броја запослених у јавном сектору
прописује да број таквих радника
не сме прелазити 10 одсто од броја
стално запослених. У случају Панчева, то је 246, али су директори
јавних предузећа и установа, захваљујући намерним или случајним непрецизностима у Закону,
ангажовали много више њих. Сада
је тај пропис прецизнији, па би наредне године и они морали да буду
обухваћени
рационализацијом
броја запослених.
На питање ко је задужен за контролу запошљавања на одређено време, Сузана Јовановић је одговорила
да је то Министарство финансија,

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

За чистије атаре
Уклањање дивљих
депонија и каналска
мрежа коштаће
200 милиона динара
Градско веће је на седници одржаној у четвртак, 10. децембра, одлучило да се у наредне две године за
уклањање дивљих депонија у панчевачким атарима и чишћење каналске мреже потроши 200 милиона динара. Ради се о наменским
средствима од закупа државног пољопривредног земљишта. Према
том документу, иако ће радови бити спроведени током 2016. и 2017,
највећи износ средстава, 80 милиона, планиран је за 2015. иако ће до
краја ове године бити само започет
поступак јавне набавке за извођење
поменутих послова.
Већници су се сагласили са изменама Локалног акционог плана за запошљавање, па ће три милиона динара првобитно намењена за спровођење мере јавних радова бити преу-

смерена на самозапошљавање. Сузана Јовановић, ресорна чланица Већа,
објаснила је како је за јавне радове
владало врло мало интересовање послодаваца и незапослених Панчеваца, па је одлучено да новац буде дат
за меру која је досад давала много
боље резултате.
Подршку извршне власти добио је
Програм за унапређење безбедности
саобраћаја за 2016. годину у висини
од 15 милиона динара. Појединачно
највише новца биће дато за саобраћајну инфраструктуру (5,6 милиона
динара). За техничко опремање Саобраћајне полиције планирано је 1,9
милиона, док ће рад Комитета за
безбедност саобраћаја коштати 1,5
милиона динара. Како је анализом
утврђено да су најугроженија категорија учесника у саобраћају деца као
пешаци и путници у возилима, и
млади возачи почетници, за унапређење њихове безбедности кроз образовни и васпитни рад биће утрошена
четири милиона динара.
Д. В.

јер директори предузећа морају сваког новоангажованог радника да
пријаве Централном регистру запослених при том министарству. Она
је додала да би Уредбу о рационализацији за 2016. Влада морала да донесе до марта, али је изразила очекивање да ће то бити померено за
другу половину године због одржавања локалних избора.
Јовановићева је прецизирала да би
спровођење такве одлуке било технички неизводљиво због тога што се најпре мора конституисати нова власт,
која ће обавити рационализацију.
Ова претпоставка изгледа врло
вероватна и с политичког гледишта, јер је нереално очекивати да
би власт која по већ устаљеној дугогодишњој пракси гласове обезбеђује помоћу партијског запошљавања
пред изборе исекла грану на којој
седи.
Д. Вукашиновић

Панчево је на Трећој међународној
бизнис конференцији БЕЕС 2015,
одржаној у уторак, 15. децембра, у
Центру „Сава”, добило признање као
локална самоуправа која се определила за рационално коришћење
енергије, подизање нивоа енергетске
ефикасности и коришћење алтернативних извора енергије. Признање је
примио градоначелник Саша Павлов. Тема овогодишње конференције била је развој тржишта енергетске ефикасности кроз нове моделе
финансирања.
Павлов је учесницима скупа који
су чинили представници 25 држава и
бројних домаћих компанија и институција представио активности Града
на пољу коришћења обновљивих извора енергије оличеном превасходно
у прекограничном пројекту „Banat
Sun 4 All”. Реч је о пилот-пројекту за
увођење соларне енергије, која ће у
Панчеву бити коришћена за обезбеђивање топле воде за насеље Котеж, а
у румунском граду Лугошу за загревање јавних зграда. Пројекат ће почети да се реализује наредног месеца.
– На овој конференцији представили смо све идеје у вези са енергет-

ском ефикасношћу, а „Banat Sun 4
All” је најважнији међу њима. Сигурни смо да ће замена гаса соларном
енергијом за потребе загревања воде
преполовити трошкове „Грејања” за
тај посао. Презентовали смо још неке пројекте, као што су истраживања
у области коришћења биомасе у систему даљинског грејања и геотермалних извора – рекао је Павлов.
Сандра Божић, директорка „Грејања”, најавила је да ће око топлане на
Котежу наредне године бити постављено 9.000 квадратних метара соларних панела помоћу којих ће се за
3.000 становника тог дела града
обезбеђивати топла вода. Додала је
како је Панчево спремно да користи
и друге алтернативне изворе енергије, али треба да пронађе партнере који би учествовали у финансирању таквих пројеката.
На конференцији су одржани билатерални састанци учесника заинтересованих за сарадњу у области
повећања енергетске ефикасности.
Панчево и Нови Пазар су једине локална самоуправе у Србији које су се
представиле на овој конференцији,
јер су организатори оценили да су та
два града кроз конкретне пројекте
показала очигледну опредељеност за
развијање концепта енергетске ефикасности.
Д. В.

НАША АНКЕТА
ПО ЧЕМУ ЋЕТЕ ПАМТИТИ 2015. ГОДИНУ?

Било је и добрих и лоших догађаја

И. РАДОСАВЉЕВИЋ

М. БОГИЋЕВИЋ

Ове недеље смо питали наше суграђане по чему ће памтити годину која
је на измаку и на који начин се она
разликује од претходних. Да ли су је
обележила дешавања на локалном и
политичком нивоу, културни и
спортски догађаји или њихов приватан и пословни живот? Шта нам заправо највише остаје у сећању?
Право је време да се саберу утисци, сведу рачуни и размисли о ономе што се догађало протеклих дана.
ИРИНА РАДОСАВЉЕВИЋ,
незапослена:
– Можда бих издвојила рат у Сирији као догађај који је обележио ову годину. На градска дешавања као што
су загађење ваздуха и воде већ смо навикли. Било је и лепих догађаја, а посебно бих издвојила промоцију књиге
Александре Михајловић. Такође, не
могу а да не поменем да је ове године
моје дете завршило факултет.
МИЛОШ БОГИЋЕВИЋ, приватник:
– По мом мишљењу, ову годину је
обележило освајање титуле првака
света у фудбалу омладинске репре-

З. ИЛИЋ

М. БАЈИЋ

зентације Србије. То је догађај који је
оставио најјачи утисак на мене. Такође, у нашем граду је поново одржан карневал, а то је заиста једна лепа манифестација која треба да буде
организована сваке године.
ЗОРАН ИЛИЋ, музичар:
– Ову годину је обележило понирање културе. Под тим сматрам понирање рокенрола, а уздизање најодвратнијег и најпримитивнијег шунда, што је само резултат праћења дешавања на републичком нивоу и на
државној телевизији. Нажалост, не
можемо да будемо ван миљеа наше
државе, а то је по мом мишљењу потпуна пропаст културе.
МИЛА БАЈИЋ, пензионерка:
– Ову годину ћу памтити по томе
што сам много радила, а то ме испуњава. Ни сама нисам свесна својих
година, а имам пуних 67. Ја сам потпредседница Градског удружења пензионера, такође сам и у Управном одбору Рафинерије нафте, то јест НИС-а,
а уједно сам и председница Надзорног одбора у Дому здравља. Такође,

Ј. МИЛОШЕВИЋ

Љ. ПРШИЋ

2015. годину памтићу по дивном времену проведеном са унуцима.
ЈЕЛИСАВКА МИЛОШЕВИЋ,
васпитачица:
– Ову годину ћу памтити по томе
што је за мене била предивна. Заиста
сам провела дивне тренутке и у приватном животу и на пословном плану. С обзиром на то да сам запослена
у дому „Споменак”, морам рећи да
смо имали много новости и активности, као на пример продајне изложбе
наше радионице, која је активно радила током читаве године.
ЉУБОМИР ПРШИЋ, пензионер:
– Ова година је скоро као и свака
претходна. На власти су људи који лутају и не знају шта хоће. Издвојио бих
смањење пензија као најбитнији догађај који је обележио годину. Рекли су
да ће смањење износити десет посто,
међутим мени су одузели 15 посто, а
одговорно сам радио 40 година, нити
сам мувао, нити крао. Такође, имам и
четворо унука, па је ову годину обележило лепо време проведено с њима.
Анкетирала С. Првуљ
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ЕКОНОМИЈА

Радници немају никаквих средстава за живот, па чак
ни здравствено осигурање.
Добре Трајковић,
директор „Специјалних стакала”

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ИСПЛАЋЕНЕ ОТПРЕМНИНЕ У ЧЕТИРИ ФИРМЕ

НАЛИЧЈЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Новац, па стечајеви

СЛУЧАЈ „СПЕЦИЈАЛНИХ СТАКАЛА”

Министарство за рад уплатило је новац за отпремнине
радницима четири панчевачка предузећа која нису успела
да се приватизују из различитих разлога, а углавном зато
што је Агенција за приватизацију више пута поништавала
јавни позив за продају тих
фирми, па су истекли законски рокови у којима је требало наћи власнике.

F2264

Запосленима у Индустрији
стакла Панчево отпремнине
су исплаћене 7. децембра,
али не свим радницима (о
томе пишемо у посебном
тексту на овој страни „Панчевца”). Новац су по социјалном програму крајем прошле недеље добили радници
старчевачке „Војводине”,
„Долова” и „Семе Тамиша”.
Паралелно с пристизањем
новца руководства прва три
предузећа поново су поднела захтеве Привредном суду
у Панчеву за покретање стечајних поступака. Емануел
Лупулеску, директор Стакларе, рекао је да је то урадио дан након исплате отпремнина и чека да суд за-

каже рочиште на којем ће
тај предлог бити размотрен.
Жељко Угљешић, који је
обављао дужности заступника капитала у „Војводини” и „Долову”, навео је да
су 3. децембра покренути
предстечајни поступци за те
две фирме, а суд је рочишта
на којима ће бити испитани
разлози за отварање стечајних поступака заказао за 23.
односно 24. децембар.
На сајту Агенције за приватизацију истакнута
је информација
да је стечајни поступак покренут
у „Семе Тамишу”
и да је Агенција
привремено именована за стечајног управника.
Сва наведена
предузећа имају
велике дугове из
ранијих периода, с
тим што су они у
случају трију пољопривредних
фирми последица
претходног
поступка приватизације, када су директно или индиректно била у власништву породице Марковић из Лознице.
Предстојећи стечајеви доносе
велики ризик по имовину и капитал ових предузећа, јер се
дугови могу намиривати методом продаје фирми као правних лица или распарчавањем
њихове имовине.
Друга опција практично
значи ликвидацију предузећа, што би била велика штета, нарочито у случају „Војводине” и „Долова”, који имају
фарме говеда и свиња. Питање је и како ће у тим поступцима проћи мали акционари,
па би најбоља опција за све
била да неко купи ове фирме
из стечаја и настави производњу.
Д. В.

У КОВИНУ

Семинар о развоју
туризма

У организацији Туристичке
организације Ковин (ТОК), у
уторак, 15. децембра, у хотелу „Пламен град” у том месту
одржан је семинар „Могућности развоја туризма у општини Ковин”. Изузетно
успешан скуп еминентних
стручњака подржала је локална самоуправа, а пријатељима и пословним партнерима у госте су дошли представници туристичких организација Војводине, Србије,
Панчева, Смедерева и других
јужнобанатских места и оних
из слива Дунава, као и чланови ковинских удружења
ловаца и риболоваца, те власници хотела и ресторана.
Тема су били огромни туристички потенцијали ковинске општине, са акцентом на заштићеним природ-

ним добрима – Делиблатској пешчари, језеру Краљевац, као и на 46 километара
дугој обали Дунава на територији овог места. Приказан
је професионално урађени
промотивни филм, а в. д.
директора ТОК-а Петар Стаменовић представио је планове за 2016. У фокусу ће
бити формирање туристичких производа за спортско-рекреативни, ловни, наутички, манифестациони, верски
и сеоски туризам.
Највећу пажњу привукло
је предавање о екологији др
Каролине Петровић, а следећи састанак, с густим дневним редом, заказан је за фебруар: тада би требало да буде усвојена стратегија развоја туризма у општини Ковин.
Р. Т.

Инвалиди рада остају
на улици без новца
Недоречени закон и
селективна примена
права
Тринаест запослених у фирми
„Специјална стакла” и један у
„Триспану”, зависним предузећима панчевачке Стакларе,
не требају више никоме и нису
ничија брига. То су ових дана
сазнали на врло груб и јасан
начин када су њихове колеге
запослене у матичној фирми
добиле отпремнине, а овој групици је из Министарства за
рад уместо новца стигао допис
којим су обавештени да нису
били обухваћени јавним позивом за приватизацију Индустрије стакла, те да за њих нема социјалног програма.
Добре Трајковић, директор
„Специјалних стакала”, тврди
како то није тачно, јер су програмом приватизације Стакларе који је усвојила Агенција за приватизацију обухваћени сви запослени у Стаклари и у две зависне фирме. Он
је у више наврата упозоравао
надлежне да фирма коју води
не може самостално да опстане, а нарочито сада кад ИСП
иде у стечај.
– На једном састанку у Влади августа 2014. пре доношења Закона о приватизацији
сам упозорио да је наша фирма у технолошком и економском смислу потпуно зависна
од Стакларе. Објаснио сам да
се приватизација „Специјалних стакала” може обавити
искључиво са Стакларом и затражио да будемо статусно
припојени оснивачу пре процеса припреме за приватизацију – прича Трајковић.
Уместо одговора, кренула је

Државу не занимају судбине ових људи
позната игра пребацивања
надлежности и одговорности
Агенције на Министарство
привреде, одатле на Министарство за рад, па потом на
Владу, а епилог је да конкретног одговора није било.
Трајковић је од Љиљане Џувер, помоћнице министра за
рад, једном приликом успео
да извуче обећање како ће посредовати да Влада Србије донесе закључак којим би обавезала Агенцију да „Специјална
стакла” прода заједно с матичним предузећем. Обећање
није испуњено.
– Ми смо практично избачени на улицу, јер друштвени
капитал престаје да постоји и
ми ћемо бити ликвидирани
без игде ичега. Од 13 радника
њих седморо су инвалиди рада. Нико нема никаква средства за живот, чак ни здравствено осигурање, не могу да
повежу стаж. Људи су очекивали да ће уз новац из социјалног програма пребродити
две до три године док не стекну услов за пензију – рекао је
Трајковић.

Напоменуо је како међу
радницима има тешких дијабетичара, људи с канцерима и
другим обољењима. Након
што је 31. октобра престала
законска заштита предузећа
од поверилаца, рачун је блокиран, па нису примили плату, новац за превоз нити било
какве друге принадлежности.
Упркос тешкој ситуацији, или
можда баш због ње, солидарност међу ових „тринаест отписаних” није мањкала, па су
сакупили новац да једном од
колега купе инсулин. А свака
од тих појединачних судбина
је прича за себе.
Миломир Николић од
1979. ради у Стаклари, а 1996.
је постао инвалид рада. Ради
више од 38 година, али му пет
година стаж није уплаћиван и
не види како ће решити тај
проблем. Драган Јовановић је
имао две повреде на раду,
због чега му је десна рука тешко оштећена. У међувремену је добио дијабетес. У Стаклари су радни век провели
његов отац, брат, супруга и
таст.

– Моја фамилија има 180
година радног стажа у овој фабрици и сад нас је држава бацила низ воду. Шта да радим,
куда да идем и чиме да се бавим после 38 година рада?
Још ми је и жена оболела од
карцинома. Ми смо и панчевачки проблем, јер ће град добити тринаест нових социјалних случајева – готово безнадежно је испричао Јовановић.
Лазар Малетин живи захваљујући томе што добија четири дозе инсулина, а нема оверену књижицу, као ни његове
колеге.
– Ако би ме и примили код
лекара на преглед, лекове бих
морао да платим, а за њих ми
треба више од 10.000 динара
месечно. Имаћу инсулин до
краја године, а после не знам
шта ћу – изјадао се Малетин.
Ни Ненад Станковић не зна
шта да ради. Сам је постао
инвалид 2012, а код куће има
тешко оболелу мајку, супругу
и сестру.
Сада изгледа као да судбине ових људи никога не занимају и да држава на њих гледа
искључиво кроз статистику.
Социолози су их хладно назвали транзиционим губитницима, а политичари их не воле, јер не могу да се сликају с
њима за телевизију и новине.
Њихов проблем је у томе
што транзиционе губитнике
чини већина грађана Србије.
Да су припадници неке мањине, на пример сексуалне, могли би да рачунају на свесрдну подршку с разних страна.
Из кабинета градоначелника Саше Павлова је потврђено
да је он након разговора који
је прошле недеље имао са
овим радницима договорио
састанак с надлежнима у републичкој власти. Исход се
чека, а време истиче.
Д. Вукашиновић

УСЕЉЕЊЕ У ЗГРАДУ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

Уручени кључеви новим станарима
Први корисници зграде социјалног становања у заштићеним условима у Цвијићевој
улици у Панчеву потписали су
уговоре и примили кључеве у
среду, 16. децембра. Станове
су им на коришћење предали
Сузана Јовановић, чланица
Градског већа задужена за
рад, запошљавање и социјалну
политику, и Иван Гергинов,
помоћник комесара за избеглице и миграције Србије.
У згради социјалног становања у заштићеним условима
има 20 стамбених јединица,
од којих је 16 намењено појединцима или породицама из
колективног центра, док су четири предвиђене за домицилно становништво које испуњава критеријуме за коришћење
ове услуге социјалне заштите.
Чланица Градског већа Сузана Јовановић истакла је да

су станови додељени на коришћење породицама које имају
неки проблем, или неспособне
чланове, или пак тешко хронично оболеле, а по правилу су
и материјално прилично
скромних могућности.

– Они осим самог становања
имају подршку домаћинске породице и директну везу с Центром за социјални рад, како би
задовољавали све своје потребе
и лакше остваривали своја права. За породице које немају

сопствене приходе или живе
од новчане социјалне помоћи,
Град подмирује и све трошкове
становања, док они који имају
лична примања учествују делом или у потпуности у плаћању само трошкова становања –
истакла је Сузана Јовановић.
Усељење у ову зграду представља део завршних активности на имплементацији
пројекта „Подршка присилним мигрантима и затварање
колективних центара”, који
спроводи Дански савет за избеглице у партнерству с Градом Панчевом. Пројекат је
финансиран средствима ЕУ,
посредством Европске делегације у Београду, а његов завршетак се очекује у јануару
идуће године, када ће свечано
бити презентовани целокупни
резултати.
Д. К.

КРИТИКЕ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА

Аграр опет закинут
Недовољно новца
за помоћ ратарима
Удружење пољопривредника
„Панчевачки ратари” из Долова поново је упозорило на чињеницу да Влада Србије дугује
произвођачима око 12 милијарди динара због неисплаћених овогодишњих субвенција
за биљну производњу од 6.000
динара по хектару и регрес за
набавку горива и ђубрива.

Јован Негован, председник
Управног одбора удружења,
изјавио је да су чланови те
организације с неверицом
примили обећања званичника да ће овај новац бити исплаћен до краја 2015. године.
Оценио је како држава не поштује сопствени Закон о подстицајима у пољопривреди и
на тај начин запоставља пољопривреду, а наше произвођаче ставља у неравноправан
положај у односу на колеге

из ЕУ, који добијају пет до
шест пута већу финансијску
помоћ својих влада.
– Није нормално да наш сељак својом производњом поправља спољнотрговински биланс земље, обезбеђује зараду
извозницима, прерађивачкој
индустрији и свим другим
учесницима у ланцу производње, а сам на крају тог процеса
једини излази сиромашнији
него што је пре тога био – истакао је Негован.

Додао је како „Панчевачки
ратари” с песимизмом дочекују наредну годину, јер је
нови републички буџет усвојен с десетак милијарди мање него што Закон о подстицајима прописује. Наиме,
уместо 50 милијарди динара
за такозвани аграрни буџет
планирано је десет милијарди мање, што значи да држава поново крши сопствене
прописе.
Д. В.
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ НАГРАДИО УСПЕШНЕ ЂАКЕ

АКТИВНОСТ КЛУБА „СОКО”

ПРИЗНАЊЕ ЗА ДЕСЕТ
ТАЛЕНТОВАНИХ ПАНЧЕВАЦА

Нови успеси

Све више војвођанских
ђака који се убрајају
у врхунске
међународне таленте
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину приредио је
у среду, 16. децембра, свечаност у згради Владе Војводине
у Новом Саду, на којој су додељена признања и новчане награде ученицима основних и
средњих школа из Војводине
који су у школској 2014/2015.
постигли врхунске резултате
на међународним и републичким научним и уметничким
такмичењима. Покрајински
секретаријат за спорт и омладину и Покрајинска влада додељују ова признања у континуитету од 1995. године.
Свечано уручење награда
војвођанским талентима одржано је у холу Бановине и то
је била прилика да се најбољи
ђаци у области математике,
физике, технике, језика и
књижевности, ликовне, балетске и музичке уметности
представе јавности. Војвођанским основцима и средњо-

Уложени труд се исплатио
школцима признања је уручила наша суграђанка Мариника Тепић, покрајински секретар за спорт и омладину.
Војводина има младе људе
који својим радом, трудом и
талентом показују да ова земља може имати бољу будућност. Из године у годину је
приметан пораст броја ученика који спадају у врхунске међународне таленте у свим ди-

сциплинама науке и уметности, те је у складу с тим и циљ
Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину да континуирано повећава буџетски
фонд за таленте како би им се
пружила неопходна подршка.
Таленти у нашој земљи генерално нису потпомогнути у
оној мери у којој би требало
да буду, а награде дођу углавном тек када се нешто освоји.

Покрајински секретаријат за
спорт и омладину има другачији став, тако да, поред тога
што успешне ђаке награђује
новчано, током године континуирано пружа подршку обезбеђујући талентима неопходну опрему и финансијски помаже њихово учешће на међународним такмичењима.
Специјалну награду добило
је 13 ученика који су остварили врхунске резултате на међународним научним и уметничким такмичењима. Међу
њима су и тројица Панчеваца:
Марко Шушњар, Огњен Тошић и Вукашин Гогош. Признања су добили и војвођански
ђаци – освајачи првих места
на републичким такмичењима, њих укупно 64. У овој категорији су награђени наши суграђани Никола Конески и Роберт Балинт и суграђанке Даница Зечевић, Марта Бошњак,
Теодора Павловић, Дејана
Маљковић и Наталија Филиповић.
Добитници награда били су
и професори, односно ментори, као и ученици који су на
републичким такмичењима
освојили друга и трећа места.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СРБИЈИ

„Зелени фонд” у најави
Чека се оцена
Европске комисије
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине најавило је да ће Србија следеће
године добити „зелени фонд”
за финансирање приоритетних
пројеката заштите животне
средине. Наиме, законски акти који дефинишу рад тог важног фонда тренутно су у процедури институционалног уобличавања, тј. предлог је послат
Бриселу (Европској комисији)
и чека се зелено светло, тачније оцена европских званичника. Када је реч о његовом финансирању, предвиђено је да се
новац обезбеђује из такса и накнада („загађивач плаћа”), међународних донација и кредитних линија.
Недавно је објављена и студија „Преглед стања животне
средине у Србији” коју је при-

премила Економска комисија
УН за Европу у сарадњи с
представницима националних институција. Да подсетимо, први преглед стања објављен је 2002, а други 2007. године. Преглед оцењује напредак у области усклађивања
економских интереса са социјалним и еколошким, као и
испуњавање међународних
обавеза када је реч о животној
средини и одрживом развоју.
Тај документ помаже државама да побољшају своју политику заштите животне средине и даје конкретне препоруке, како у сфери стратешког
планирања, тако и у сектору
имплементације.
Ова публикација садржи
коментар о животној средини
у Србији утемељен на анализи постигнутог у односу на
2007. годину, када је објављен други преглед стања и
дата је оцена о реализованим

препорукама. Како стоји у извештају стручњака који су радили на том документу, Србија је учинила много тога на
успостављању еко-политике и
у области законодавног оквира сектора заштите животне
средине. Међутим, проблем и
даље постоји у области примене прописа. Преглед обухвата оцене стања у осам по-

главља и препоруке, међу којима се издвајају: спровођење
регулативе за заштиту средине, интегрисање „зелене” економије у стратешке документе, успостављање националног савета за воду, усвајање и
обезбеђивање финансирања и
спровођења стратегије за
управљање водама до 2030.
године итд.

ЗАМЕРКЕ ЕКОНОМСКЕ КОМИСИЈЕ УН
Једна од већих замерки односи се на пораст емисије сумпор-диоксида у односу на извештаје из 2007. године. Наиме, у 2012. години емисија те опасне материје била је
287.300 тона, или 39,9 килограма по становнику, што је
далеко више од европског просека (11,9 килограма).
Вреди истаћи да, према најновијим резултатима, само
14 земаља у свету има већу емисију сумпор-диоксида по
глави становника. Порастао је и ниво азотних оксида – за
шест одсто, али је зато испуштање амонијака смањено за
12,6 одсто.

ПРИЗНАЊЕ НАФТНОМ ГИГАНТУ

НИС послује по светским стандардима
Израда извештаја
о одрживом развоју
није законска
обавеза
Нафтна индустрија Србије добила је прошле недеље на шестој Конференцији о друштвено одговорном пословању престижно признање које
се додељује компанијама у
Србији за пословање у складу
са стандардима „Global Reporting Initiative” (GRI), водеће организације у свету у
области одрживог вођења пословне политике.
НИС је једна од четири компаније у нашој земљи које сваке године објављују извештај о
одрживом развоју, а то чини

Страну припремиo

Зоран
Станижан

од 2011. године, поштујући
GRI смернице у свим областима које чине стубове друштвено одговорног пословања као
стратешког опредељења компаније. Ове године на презентацији „Извештаја о одрживом развоју за 2014. годину” у
први план је истакнуто да је
нафтни гигант транспарентнији у извештавању и да је тај
сегмент у пословању додатно
унапређен у поређењу с претходном годином. Поред тога,

НИС је током прошле године
у свој фокус ставио и квалитетан и отворен дијалог са заинтересованим странама, као и
едукацију добављача и развој
њихове свести о значају друштвено одговорног пословања. Занимљиво је истаћи да
израда ове студије није законска обавеза, али НИС тежи да
буде лидер у региону, па је
стога извештај о корпоративној друштвеној одговорности
и пословању компаније логи-

чан пословни потез њеног менаџерског тима. Вреди напоменути да менаџмент анализом ових извештаја може открити нове могућности за напредак у пословању. У документу су дати резултати компаније и њени циљеви, који су
усмерени на унапређивање
живота у заједници, заштиту
животне средине, као и успешан економски, културни и
социјални раст. НИС-ов извештај је припремљен према
светским смерницама „Global
Reporting Initiative”, и то уз
повећан број представљених
индикатора – са 48 на 69, чиме
је остварен значајан напредак
у односу на претходну годину.
Како истичу у овој компанији, одрживи развој не представља само стратешко опредељење НИС-а, већ и темељну
праксу коју он непрестано
усавршава како би унапредио
квалитет живота заједнице у
којој послује, развио људске и
очувао природне ресурсе.

Чланови Планинарско-еколошког клуба „Соко” недавно су обележили нову пешачку стазу на подручју
Градске шуме. Према речима председника клуба Срђана Никића, клуб је прошле
године трасирао прву пешачку руту у дужини од четири
километра, која највећим делом прати стари ток реке Тамиш. Ове године, у сарадњи
са Секретаријатом за заштиту животне средине, ЈП „Војводинашумама” и Туристичком организацијом Панчева,
обележена је још једна стаза
у дужини од осам километара која се надовезује на по-

десетак минута хода од центра Панчева. Мали број грађана зна да на том потезу
живе срне, дивље свиње, фазани итд. У Градској шуми се
гнезди црна рода, која је
угрожена врста у Европи.
Прошлог викенда је организована шетња у којој су
учествовала 22 учесника,
претежно деца, и то је био
последњи обилазак ове руте
у овој години. Од пролећа су
планирани бројни обиласци,
као и наставак уређивања
подручја Градске шуме – у
плану је израда шумске учионице, хранилишта за животиње итд.

стојећу. Оне су маркиране
стандардним црвено-белим
тачкама. Дуж обележених
траса су постављене едукативне и информативне табле
које пешацима и љубитељима природе пружају информације о флори и фауни
Градске шуме. Стазе су доступне у свим временским
приликама и свим узрастима. Намера чланова овог
удружења јесте да Панчевцима и посетиоцима нашег града представе лепоте Градске
шуме, која се налази на свега

У Суботици је у суботу, 12.
децембра, одржано отворено првенство Војводине у
пењању. Том приликом су
најбољим такмичарима на
Државном првенству Србије, а међу њима су били и
чланови клуба „Соко”, додељени пехари и медаље. Панчевац Михајло Шебаљ проглашен је за најбољег јуниора у укупном пласману. Да
подсетимо, прошле године
клуб „Соко” је, у првој години такмичења, имао сениорског првака државе.

ОДРЖАН САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Помоћ матурантима
Матуранти панчевачких средњих школа имали су могућност да се у четвртак, 10. децембра, у дворани „Аполо”
Дома омладине информишу
о упису студија на десетак факултета у Србији. У организацији Уније средњошколаца
Панчева, „Омладинске зоне”
и Дома омладине, уз подршку
локалне самоуправе одржан
је шести Сајам високошколског образовања, под слоганом „Изабери свој прави пут”.
Према речима организатора, међу ученицима средњих школа спроведена је анкета како би се утврдило за
које су високообразовне
установе будући панчевачки
бруцоши највише заинтересовани. Циљ ове акције био
је да се што више ђака информише о студијским про-

грамима и начину студирања на нашим универзитетима. Градски већник задужен
за омладину Марко Радаковић истакао је важност оваквог сајма, јер средњошколци углавном имају дилему о
наставку школовања.
– Овакве акције пружају
неопходне додатне информације које су од велике помоћи. Ђаци не морају више
да иду од установе до установе, једноставно на једном
месту могу да се информишу – рекао је Радаковић.
Средњошколци, посетиоци сајма, истичу да је овакав скуп од користи, јер
пружа шансу сваком матуранту да се боље упозна с
факултетима универзитета
у Београду, Новом Саду и
Новом Пазару.

АНТИГЛОБАЛИСТИ У АКЦИЈИ

Зауставимо геноцид
У организацији искрених еколога и антиглобалиста прошле
суботе, 12. децембра, одржан
је десети Еколошко-антиглобалистички ултрамаратон од
Рафинерије нафте Панчево до
Поповице, познатог излетишта на Фрушкој гори. У овогодишњој кампањи је учествовало 16 искрених еколога, антиглобалиста, спортиста, бициклиста и рекреативаца, који су
прешли 140 километара.
Да подсетимо, манифестација која је првобитно била
замишљена као протест због
нарушавања животне средине у Панчеву и у Националном парку Фрушка гора, прерасла је у антиглобалистичку
активност, тако да је пету годину заредом она посвећена
и борби против похлепе, глобализације, монопола, модерног робовласништва, екс-

плоатације, сиромаштва и
новог колонијализма.
Већ деценију једна спортско-рекреативна манифестација скреће пажњу јавности
на драматично и по здравље
опасно загађење животне
средине. Еколошки ултрамаратон Рафинерија нафте
Панчево – Фрушка гора покренут је након вишедневног
аерозагађења нашег града
2006. године отровима из фабрика у јужној зони, пре свих
Рафинерије нафте. Истовремено се на другом крају Покрајине одвијало систематско уништавање Националног парка Фрушка гора, па
маратонски пут од Панчева
до Фрушке горе симболично
представља обједињену борбу
за заустављање геноцида у
овим драматично нарушеним животним срединама.
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ХИТНА ПОМОЋ

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ „СПОМЕНКА”

Зимске „чаролије”

МЕСТО ГДЕ СЕ ЛЕЧИ ТУГА

Пише:
др Мирослав Тепшић
Магловито и тмурно време
у великој мери је заслужно
за осећај умора и пад енергије при обављању свакодневних активности. Наука
каже да су за добро расположење веома битни светлост, кисеоник и витамин
Д, а свега тога недостаје када дуже време боравимо у
затвореном простору и мање се крећемо. Још ако се
препустимо чарима месних
прерађевина домаће производње, а занемаримо сезонско воће и поврће, много је
разлога да се забринемо за
сопствено здравље.
Требало би заправо да радимо све оно што умањује
факторе ризика. Свака шетња и хватање сунчевих зрака
биће благотворни, уз избегавање превеликих напора и
ниских температура, који
представљају ризик за кардиоваскуларне пацијенте.
Ваздух је богатији кисеоником у пределима без димњака и котларница, што је добро позната чињеница свима с респираторним тегобама. Ниједан дан не треба да
прође без барем једне воћке
из јужних крајева. Туршија
и кисели купус су богати
минералима и витамином
Ц, али не треба претеривати
с конзумирањем тих намир-

ница због већих количина
соли које оне садрже.
Стомачни грип је популаран назив за вирусне гастроентеритисе карактеристичне за зимско доба. Већи број деце у нашој амбуланти с благо повишеном
температуром, мучнином,
повраћањем и учесталим
воденим столицама сведочи о томе да је сезона ових
вироза у току. Неколико
вируса су узрочници упале
желуца и црева, а најчешћи
су ротавирус, норвок и неки аденовируси. Шире се
најчешће контактом са
оболелима, преко руку и
понекад капљичним путем,
па су хигијенске навике
најбоља превентива. Против њих не помажу антибиотици, а требало би избегавати лекове који спречавају
пролив. Веома је важна надокнада течности и електролита, уз избегавање масне, слатке и зачињене хране. Пролив обично спонтано пролази и само у ретким
случајевима је потребна
хоспитализација и инфузиона терапија.
Указивање помоћи трауматизованим пацијентима
је готово свакодневно. Скрећемо пажњу на клизаве коловозе, неприлагођену брзину и недовољно растојање
између возила. Неколико
ланчаних судара имало је,
на срећу, само материјалну
штету. Повреде настале коришћењем пиротехничких
средстава још нисмо затекли. Право је време да се родитељима скрене пажња на
то да уколико и дозволе деци да користе пиротехнику,
онда она то треба да чине уз
њихов надзор, а пре свега се
треба добро упознати с карактеристикама и наменом
тих средстава.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

Ширите даље:
заједно можемо све

Успешно реализован
пројекат „Од насиља
ка интегритету 5”
Учествовали и
штићеници
и запослени
Панчевачки Дом за децу и
омладину без родитељског
старања „Споменак” недавно
је успешно окончао тромесечни пројекат „Од насиља ка
интегритету 5”, који је финансирао Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.
Као што и сам број у називу
говори, ово је већ пети пут
како је реализован тај комплексан пројекат, сачињен од
низа комплементарних активности које су имале циљ
да се деци и младима из Дома пружи подршка, али и да
им се кроз различите спортско-рекреативне и креативне
радионице, као и рад с дечјим психијатром, побољша
квалитет живота. Додатни
сегмент спроведених активности била је и обука запослених у установи у вези са
интервенцијама у кризним
ситуацијама.
Реализација пројекта је почела 1. септембра, а његови
главни носиоци били су запослени у Дому: психолог Дејана Савић и васпитачи Марко

Батур и Јелисавка Милошевић, као и др Емина Гариповић, дечји психијатар са Института за ментално здравље
у Београду.
– Ово је био само један у
низу пројеката које наша
установа реализује. Циљ нам
је да направимо мрежу континуиране подршке деци, јер
она у Дому треба да добију
много тога: да заврше школу,
да разреше понешто од својих
тешких искустава и да одавде
оду као јаке личности са изграђеним самопоштовањем и
интегритетом, да буду чланови заједнице, да се адаптирају и интегришу и да након изласка из система социјалне
заштите наставе да живе нормално као и други њихови вршњаци. Због тога се прича
никад не завршава само на
једном пројекту – истакла је
Дејана Савић.
Управо захваљујући средствима из Покрајине деци је
омогућена додатна стручна
помоћ у решавању њихових
комплексних развојних проблема. Како Панчево нема
дечјег психијатра који би могао да ради као консултант
установе, пројекти оваквог
типа су једини начин да се деци обезбеди неопходан психијатријски третман. Поред
индивидуалних разговора с
психијатром др Емином Гариповић, деца су учествовала
и у радно-окупационим ак-

Ремек-дела у настајању
тивностима. У оквиру спортско-рекреативне радионице,
имала су могућност да с васпитачем Марком Батуром вежбају и на базену СРЦ-а
„Младост”, док су деца и млади талентовани за уметност, у
оквиру креативне радионице,
с Јелисавком Милошевић испробавали нове технике цртања на стаклу и декупажа на
већим површинама. Њихова
ремек-дела обогатиће традиционалне празничне изложбе
које „Споменак” редовно организује око Нове године и
током јануара.
Осморо деце која су током
реализације пројекта показала најбоље резултате, односно највећи напредак на индивидуалном плану, награђе-

но је дводневним излетом у
бању Ждрело, где су боравили 5. и 6. децембра. Чињеница је да се ефекти овог пројекта не могу уочити одмах
по његовом завршетку, али
напредак је постигнут, а искуства штићеника су позитивна. Дубок наклон заслужују не само носиоци самог
пројекта већ и сви запослени
у „Споменку”, који евидентно
улажу огромну енергију, ентузијазам и труд у рад с децом и младима, поштујући
свој племенити позив и чинећи огромне напоре да свим
појединцима олакшају и
улепшају дане и да од њих
створе добре и часне људе.
Колективу „Споменка” заиста треба честитати на томе.

„СОБА РАДОСТИ” – ПОКЛОН ОД „КОКА-КОЛЕ”
Ове недеље је штићенике „Споменка”
обрадовала и компанија „Кока-Кола”,
која је одлучила да баш тај панчевачки
дом буде једна од десет установа за смештај незбринуте деце у Србији која ће на
поклон добити „собу радости”. Стручни
тим архитеката и психолога је за свега
три дана до непрепознатљивости променио изглед једне просторије у „Споменку”. Соба је свечано отворена у уторак,
15. децембра, када је Дом посетио и „Кока-Колин” новогодишњи караван с Деда
Мразом и Грудвицом на челу.
– Ово је за нас заиста радостан дан и
неизмерно смо захвални компанији
„Кока-Кола” на овако вредном поклону.
Реч је о дневном боравку у коме деца
иначе проводе највећи део времена и
који је сада комплетно адаптиран, декорисан и опремљен новим намештајем, као и телевизором, компјутером и

библиотеком. У соби се налази чак и
украшена новогодишња јелка, тако да
су и деца и цео колектив одушевљени.
Уз све то, „Кока-Кола” нам је приреди-

ла и додатно изненађење: свој нашој деци су уручени и новогодишњи пакетићи
– рекла је Тања Лукић Апт, директорка
„Споменка”.
Ни штићеници Дома нису крили радост због нове просторије у којој ће убудући проводити време.
– Соба је јако лепа. Захваљујем „Кока-Коли” што нам је поклонила место
где ћемо се играти, дружити и уживати
у новом намештају. Сви смо срећни
због тога што је баш наш дом изабран
да добије овај диван простор – рекао је
осамнаестогодишњи Миши Златаров.
С Мишијем се сложио и његов годину
дана старији другар Бранимир Николић, који је посебно одушевљен новим
компјутером на коме ће моћи да игра
игрице, као и лејзи-беговима и маштовитим апликацијама којима су декорисани зидови.

РЕАКРЕДИТАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

Подизање лествице изискује нови скок
Међународни дан људских
права, 10. децембар, обележен је прошлог четвртка у
малој сали Градске управе у
организацији Савета за родну
равноправност Скупштине
града. Тим поводом су одржане пројекције трију филмова
чија је основна тема живот
особа са инвалидитетом: „Када бих могла да бирам” Жарка Себића и Мирјане Исаков,
„Cuerdas – Ужад” Педра Солиса Гарсије и „Тренутак: Радост” Милесе Милинковић.
Реч је о остварењима приказаним и награђеним на
тринаестом међународном
филмском фестивалу „Ухвати са мном овај дан!” / „Ухвати филм”, који је одржан
крајем септембра у Новом
Саду. Битан сегмент тог фестивала је Филмски караван,
у оквиру којег се реализују
гостовања широм Србије,
али и у иностранству.
– Пројекцијом ових филмова желели смо да подсетимо јавност на то да сви заједно можемо много да учинимо
једни за друге. Очекујем да ће

публика, након одгледаних
филмова, ту поруку наставити да шири – изјавила је Милица Тодоровић, председница Савета за родну равноправност.
Филмски караван је до сада, поред Панчева, реализован и у Темерину, Ужицу, Суботици и Краљеву. Према речима Мелисе Миленковић,
директорке фестивала, идеја
ове манифестације јесте да
се путем филмске уметности
публици приближе животи
особа са инвалидитетом, њихови проблеми и потенцијали, и да се на тај начин смање предрасуде према њима.
О овим темама је било речи
и у разговору који се повео
након пројекција.
Реализацију Фестивала и
Филмског каравана финансијски су подржали Министарство рада, Министарство културе, „Ерсте банка”,
Покрајински секретаријат
за културу и информисање
и Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну политику и демографију.

Представница Агенције за
акредитацију здравствених
установа Србије (АЗУС) др Весна Златановић посетила је у
четвртак, 10. децембра, панчевачки Дом здравља, где је, у
својству спољашњег оцењивача, сагледала овогодишњи рад
те установе. Наш Дом здравља
је акредитацију, као доказ да
је увео процедуре на основу
којих се унапређује здравствена заштита, први пут добио
2013, на период од три године.
Током тог интервала АЗУС,
као водећа институција за
континуирано праћење унапређења квалитета и безбедности у здравственом систему,
једном годишње врши контролне прегледе како би се
установило да ли се поштују
прописани стандарди, али и
да би запослени у Дому здравља добили смернице за даљи
рад и унапређење пословања.
Судећи по утисцима које је
након анализе рада Дома
здравља изнела др Весна Златановић, та установа испуњава
све услове да и наредне године добије акредитацију.
– Током ове друге контролне реакредитацијске посете

Дому здравља имали смо прилику да послушамо презентацију директора др Слободана
Овуке у вези с тим шта је урађено током ове године у домену унапређења квалитета рада. Након разговора с представницима тимова из свих
служби и обиласка Дома здравља уверила сам се у то да су
испоштоване све наше досадашње смернице и да су постигнута значајна унапређења
у свим областима рада. Посебно бих похвалила одличан рад
лабораторије и поливалентне

патронаже. Моја препорука
ће бити да се овако настави и
да се и наредне године Дом
здравља пријави за акредитацију – истакла је Златановићева.
Директор Дома здравља др
Слободан Овука није крио задовољство због речи хвале које је установа којом руководи
добила од др Весне Златановић, тим пре што она важи за
изузетно строгог оцењивача.
– Смернице које добијамо
од 2013. године помажу нам
да приликом анализе нашег

рада пронађемо простор за
даљи напредак. Наравно да
увек можемо боље, а похвале
импонују и мени лично, али и
читавом тиму Дома здравља.
Но оне су нам и велики подстицај за даљи напредак, јер
како подигнемо лествицу, тако нам предстоји нови скок –
рекао је Овука.
Он је као неке од најважнијих ствари које су урађене у
овој години издвојио коначни
почетак рада централне стерилизације, унапређење рада
с трудницама и предстојеће
отварање школе за труднице,
као и адаптацију амбуланти у
Долову и Качареву. Када је
реч о плановима за наредну
годину, Овука је најавио да ће
кључни задаци бити завршетак радова у Дому здравља,
изградња платформе за инвалидна лица и особе с тежим
болестима, те реконструкција
амбуланте на Стрелишту и
уређење Медицине рада.

Страну припремила
Драгана

Кожан

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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Покривање Зелене пијаце
чека боља времена.

ХРОНИКА

Драган Катуца,
директор ЈКП-а „Зеленило”

ДРАГАН КАТУЦА, ДИРЕКТОР ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

ЗАХТЕВ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ЗАДОВОЉНИ СМО ПОСТИГНУТИМ

Неопходни лежећи
полицајци

У овој години смо
се изборили за неке
важне послове
Није било много
притужби грађана
Драган Катуца, директор
ЈКП-а „Зеленило”, рођен је у
Панчеву 1978. године. Школовао се уз рад и дипломирао
је економију. Дужност првог
човека „Зеленила” обавља од
30. децембра 2013.
ПАНЧЕВАЦ: Којим резултатима сте највише задовољни у овој години?
Д. КАТУЦА: Оно што смо
планирали за ову годину,
остварили смо. Имали смо
једну капиталну инвестицију
коју смо скоро привели крају,
а то је друга фаза проширења
Новог гробља. Тај велики и за
наш град важан посао завршили смо сами, без учешћа
подизвођача, а за обављене
радове су били ангажовани
искључиво наша механизација и радници. Задовољни смо
и због тога што смо се изборили да „Зеленилу” припадну
одржавање и подизање ветрозаштитних појасева на територији Панчева. Захваљујући
томе, не само да ће новац из
локалног буџета убудуће остајати у граду, већ ће то олакшати даље пословање „Зеленила”. Нажалост, на почетку ове

Једна од креација хортикултуралиста „Зеленила”
године неки људи који су били на челним функцијама у
нашем граду нису увиђали важност тога, али смо на крају
ипак успели да добијемо тај
посао. У наредних пет година
бићемо задужени за то и све
ћемо успешно окончати.
Осим тога, очекујемо да ће
нам до краја године стићи
корпа с платформом висине
двадесет четири метра, највећа коју је Панчево икада имало. То ће бити трећа корпа у
власништву „Зеленила” и, поред тога што ће нам много
значити за техничку опре-

мљеност, омогућиће нам брже и лакше поступање по решењима инспекцијских служби о сечи и обрезивању грана. С обзиром на то да се за
наредни период планира утапање сеоских комуналних
предузећа у градска, спремамо се за то да ћемо имати још
више послова него сада, па ће
нам нова корпа и због тога
представљати олакшицу.
• Који су били највећи про блеми у раду „Зеленила”?
– И током ове, као и прошле године, највећу главобољу нам је стварао пад броја

закупаца на бувљаку. Иако су
од тога некада обезбеђиване
више него значајне суме новца и за „Зеленило” и за град,
приход ће и ове године бити
мањи од оног који смо планирали. Надамо се да ће се
ситуација поправити и драстично променити набоље
када се заврше радови на
прузи за Београд, јер су бројни продавци и посетиоци долазили из главног града возом на бувљак. Осим тога, од
када сам директор, неостварена жеља нам је наткривање
Зелене пијаце. Према информацијама које имам, у
градском буџету за идућу годину поново неће бити новца
за ту намену. Добро је то што
смо, када је у питању тај посао, комплетно завршили све
када је реч о пројекту и обезбеђивању неопходне папирологије. Следеће године ћемо
конкурисати за новац из прекограничних фондова и из
буџета Европске уније, па
можда ћемо добити паре за
наткривање пијаце.
• Шта бисте истакли као
најпозитивније?
– Најдраже ми је то да је јако мали број притужби грађана на наш рад. То је посебно
значајно с обзиром на то колика је површина и територија коју одржавамо. Сваке године направимо план одржавања и увек урадимо више.

Ни после две године нема
никаквих реакција надлежних поводом званичног захтева нашег суграђанина Љубише Крчадинца да се поставе лежећи полицајци на раскрсници Синђелићеве улице
и Светозара Милетића.
Крчадинац је затражио то
од Комитета за безбедност
саобраћаја и Агенције за саобраћај у допису који је
примљен још 12. фебруара
2014. на писарници Градске
управе.
„Молим вас да се од новца
којим располаже Комитет за
безбедност саобраћаја финансира постављање два лежећа полицајца са обе стране раскрснице улица Свето-

зара Милетића и Синђелићеве. Од када је 2013. године
завршена реконструкција
Улице Светозара Милетића,
број возача који пролазе
кроз њу се драстично повећао. Због тога се све чешће
дешавају саобраћајни удеси
на раскрсници, јер се масовно не поштује право првенства које имају учесници у
саобраћају који пролазе
Синђелићевом улицом. Да
би се смањила материјална
штета и сачували животи
оних који пролазе кроз раскрсницу, захтевам да се на
њој побољша сигнализација
или поставе лежећи полицајци”, пише у писму Крчадинца надлежнима.

УПОЗОРЕЊЕ „ХИГИЈЕНЕ”

Чистоћа зависи
и од грађана

ПРИ КРАЈУ ВАЖАН ПОСАО

Нови аутобуси АТП-а крајем јануара?
Делегација коју су чинили
представници АТП-а и градске
власти посетила је 17. децембра београдску фабрику „Икарбус” да би видела како теку радови на комплетирању дванаест нових „Мерцедесових” аутобуса који би ускоро требало
да буду испоручени панчевачком ауто-превознику.
Поводом тога, градоначелник Панчева Саша Павлов је
изјавио за „Панчевац” да би,
према информацијама којима
располаже, ови аутобуси требало да буду потпуно завршени
до 31. јануара.
Он је додао да је „Икарбус”
тражио да се првобитан рок
(крај ове године) продужи због
превеликог обима посла и додао да је тај захтев београдске
фирме испоштован, због чега је
анексиран уговор са АТП-ом.
Поводом комплетирања аутобуса који треба да се нађу на
панчевачким улицама, „Панчевац” се обратио и „Икарбусу”. Одговорила нам је Антониа Вујичић, комерцијални

директор те фирме. Она је послала имејл у коме пише:
„До кашњења у испоруци 12
аутобуса за АТП дошло је због
проблема с финансирањем, односно због веома дугачке бирократске процедуре за одобравање новца. Испорука свих аутобуса се ускоро очекује, а ’Икарбус’ ће АТП-у надокнадити штету због кашњења у испоруци”.
Подсећамо, уговор о испоруци дванаест нових аутобуса
панчевачком ауто-превознику
парафиран је 25. маја ове годи-

не. Потписали су га директор
АТП-а Миленко Крајновић,
први човек „Икарбуса” Александар Вићентић и челник
компаније „Уникредит лизинг
Србија” Емилијано Стајнфил.
Тада је речено да ће седам
нових аутобуса превозити путнике на за АТП најважнијој
линији – до Београда, а да ће
пет преосталих појачати градски саобраћај.
„Икарбус” се том приликом
обавезао да ће нови аутобуси
имати моторе „евро 5”, који

мање загађују животну средину, што је од посебног значаја
за наш град, клима-уређаје и
специјална безбедносна стакла
што не повређују путнике у
случају ломљења, платформе
за инвалидска колица, анатомска и удобна седишта за путнике, посебна седишта за труднице, противпожарне уређаје и
још много тога о чему може само да се сања у садашњим, више него старим аутобусима.
– Наш садашњи возни парк
има шездесет седам аутобуса.
Њихова просечна старост је
осамнаест и по година, а имамо
и старије – од тридесет четири
године! Један број се више не
производи нити се они користе,
па је зато врло тешко доћи до
резервних делова за њих. Зато
ћемо куповином нових аутобуса
знатно смањити велике трошкове одржавања нашег возног
парка, а бићемо и конкурентнији на тржишту што се удобности
и сигурности превоза тиче – изјавио је директор АТП-а Миленко Крајновић за „Панчевац”.

НАКОН ПРЕДУГОГ БОРАВКА У ПРИХВАТИЛИШТУ

Вукови најзад на сигурном
Након неколико година безуспешног тражења адекватног
смештаја за три вука, који су
се за то време налазили у
градском
прихватилишту,
проблем је коначно решен.
Протеклих дана је организован њихов превоз у Грчку, где
им је пронађен трајан дом.
Поменуте животиње су у неколико наврата боравиле у
прихватилишту ЈКП-а „Хигијена”, иако за тако нешто нису
постојали ни смештајни капацитети, ни адекватни законски прописи, а притом је то

Страну припремио

Михајло
Глигорић

представљало велики трошак
за предузеће, али и потенцијалан проблем за сигурност грађана, јер се ради о опасним
дивљим животињама.
На срећу, пре око годину дана чланови Друштва пријатеља
животиња „Љубимци”, предвођени ветеринарком Горданом
Блитвом Робертсон, ступили

су у контакт с представницима
организације „Арктурос”, који
су се сагласили с тим да три
животиње одсад бораве у њиховом резервату за вукове и
медведе у близини Солуна.
Транспорт животиња је организован уз финансијску и
техничку асистенцију организације „Vier Pfoten” из Немач-

ке, чији су запослени и волонтери преузели одговоран задатак превоза вукова под строгим режимом и надзором инспекције. Велику улогу је имала и национална канцеларија
ЦИТЕС-а, међународне организације за контролу трговине животињским и биљним
врстама, која се побринула да
сложен транспорт протекне уз
поштовање свих прописа Србије и Грчке. Поред тога, „Зоохигијена” је била поуздан
партнер у реализацији акције,
коју је финансијски потпомогао Град.
Тако ће се ове моћне животиње коначно наћи у окружењу какво заслужују, у којем ће
имати све неопходне услове за
живот у складу с потребама
своје врсте.
Ј. Ф.

ЈКП „Хигијена” објавила је
на својој „Фејсбук” страници фотографију која је снимљена на Котежу 2, на којој
се види гомила ђубрета око
контејнера. Тиме је скренута пажња грађанима да и сами својим неодговорним
понашањем доприносе нечистоћи града.
„Хигијена” је поново апеловала на грађане да не одлажу пепео из пећи у канте
за ђубре и у контејнере јер
се они лако запале, због чега настају милионске штете.

Грађанима је сугерисано да
пепео стављају у пластичне
џакове, посуде поред контејнера или у „кућне” канте
и да потом сачекају да их
радници „Хигијене” одвезу
наменским возилима.
Уколико примете да неки контејнер гори, грађани
би требало да то пријаве на
телефон 013-327-010, без
обзира на то што „Хигијена” има раднике који свакодневно обилазе терен и
интервенишу у тим случајевима.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Шест батака
од једне кокошке
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је за
вас највећа мистерија. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Авантуре Шерлока Холмса” Артура Конана
Дојла за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Највећа мистерија за мене је како опстати између
две жене: супруге и таште,
када су ’Две жене’, које притом нису ни живе, поделиле
Панчевце.” 060/0353...
„За мене је највећа мистерија како свако од њих шесторо за ручак од једне кокошке добије по батак.”
064/9694...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање
на шта прво помисле када чују реч ’слобода’. Они ће освојити по један примерак књиге
„На путу” Џека Керуака.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:
„Прво помислим на дан развода свог брака.” 064/1792...
„Кидање окова реалног,
суровог и болног света који
руши снове и пише правила.
Слобода је живети, а не само постојати као камен.”
062/1962...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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Загађење није изазвано због проблема
у нашим постројењима.
Александар Радуловић,
директор ЈКП-а „Водовод и канализација”

КОМЕМОРАЦИЈА ИСПРЕД СПОМЕНИКА
СТРАТИШТЕ

Не заборавити
геноцид над Ромима
– Никада не смемо да затварамо очи пред било каквим обликом насиља, нити да толеришемо расну
нетрпељивост и све врсте
дискриминације. Увек када приметимо угњетавање
другог, треба да проговоримо и да то осудимо. Панчево је добар пример мултикултуралности, доказ ка-

ко на једном месту могу
сложно да живе припадници бројних националности,
уз неговање традиција и
обичаја, и поштовање различитости. Управо тако
треба да васпитавамо нашу
децу: да усвајају и цене
праве вредности и уважавају свакога, јер је сваки
појединац подједнако важан део целине – изјавио је
градоначелник Панчева
Саша Павлов на државној
комеморацији у знак сећања на Роме убијене у Другом светском рату, одржа-

ној 16. децембра поред
споменика Стратиште.
Поред делегације града
Панчева, венце су положили помоћник министра за
рад, запошљавање и борачка питања Милан Поповић,
председник Националног
савета ромске националне
заједнице Витомир Михајловић, као и представници

више страних амбасада у
Србији и војни аташеи.
Скупом код споменика
Стратиште одата је пошта
свим Ромима који су страдали од 16. децембра 1942, када је Хајнрих Химлер прописао депортовање свих припадника те националне мањине на територији Европе у
Аушвиц и друге нацистичке
концентрационе логоре. Као
последица тога, десетине хиљада Рома убијене су на најмонструозније начине и нису дочекале крај рата и ослобођење.

У НАРЕДНИМ МЕСЕЦИМА

Полиција „чисти”
своје редове
У жељи да очисти полицијске редове од оних који не
заслужују да носе плаву
униформу, Министарство
унутрашњих послова отпустиће у наредних неколико
месеци у два наврата две хиљаде полицајаца против којих су у току судски поступци или су осуђени за тежа
кривична дела, као што су
тражење или примање мита,
стављање у промет опојних
дрога и разбојништво.
Да би се избегло исхитрено одлучивање, при
свакој полицијској управи
ће се формирати комисија
која ће одлучивати
о спорним случајевима.
У Министарству
унутрашњих послова не могу да раде
лица против којих
се води кривични
поступак по службеној дужности, осуђени на казну затвора
у трајању дужем од три месеца, као и они којима је
радни однос престао због
тешке повреде службене дужности на основу правоснажне одлуке надлежног органа или непоштовања радне
дисциплине, што је регулисано чланом 110, став 3, Закона о полицији.
Према подацима које је
објавио Сектор унутрашње
контроле полиције, задужен
за откривање и санкционисање свих припадника
МУП-а што крше прописе, у
2013. је поднето 116 кривичних пријава којима су
обухваћена 124 полицајца.

Најбројнија кривична дела
која су они починили јесу
злоупотреба службеног положаја и примање мита. Током те године припадницима Сектора грађани су доставили 4.161 документ у
којем су изнели сумње да су
одређени полицајци прекорачили овлашћења и незаконито и непрофесионално
поступали у контактима с
грађанима. Након провере
је установљено да је 1.835
тих жалби било неосновано,
али да их је 560 било делимично или потпуно основано. Као резултат тога, пред-

узете су дисциплинске мере
против 447 полицајаца.
Дванаест месеци касније,
током 2014. године, под
удар припадника Сектора
унутрашње контроле дошло
је 155 полицајаца, а у структури кривичних дела за која
су осумњичени такође су
доминирали злоупотреба
службеног положаја и примање мита.
Примљено је 3.750 представки грађана поводом поступака полицајаца, од чега
су 534 биле основане. Због
тога су предузете дисциплинске мере против 424
полицајца.

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ДИРЕКТОР „ВОДОВОДА” О ОПТУЖНОМ ПРЕДЛОГУ ПРОТИВ ТЕ ФИРМЕ

БИЛО JЕ ЗАГАЂЕЊА, НЕЋЕ СЕ
ПОНОВИТИ
Ништа није
прикривано
од јавности
Панчевачка вода ће
поново бити међу
најбољима у Србији
Летошња појава трихалометана у води из панчевачког водовода, због које је почетком јуна
било забрањено конзумирати
„чесмовачу”, по свему судећи,
епилог ће добити на суду.
Након што је прикупило
сва потребна обавештења у
вези с повећаном концентрацијом трихалометана у води
из градског водовода, узоркованој 4. јуна ове године,
Основно јавно тужилаштво
донело је одлуку да Привредном суду у Панчеву поднесе
оптужни предлог против ЈКП-а
„Водовод и канализација”,
као правног лица, и против
тадашње генералне директорке Милице Радовановић, као
одговорног лица.
У том акту је истакнуто да
вода која је произведена у
фабрици воде током априла
ове године три дана није била исправна и није испуњавала услове у погледу здравствене исправности за употребу и за пиће. Такав закључак је изведен јер су након
анализирања узорака утврђене прекомерне концентрације хлора и амонијака, а установљено је и да је узоркована
вода била мутна.
Саша Радуловић, директор ЈКП-а „Водовод и канализација”, изјавио је да је
вода у нашем граду сада исправна, да се анализе врше

редовно и да је ситуација
под контролом.
Он је нагласио да није спорно да вода три дана није била
добра за пиће. Међутим, према његовим речима, „Водовод”
то није прикривао и тадашња
директорка тог ЈКП-а је одмах
по добијању информације да
ситуација с водом није у реду
сазвала конференцију за новинаре, позвала локалне медије
и обавестила јавност о томе.

не. Узрок за то су високе подземне воде.
Према речима директора
„Водовода”, током тродневних проблема у снабдевању
становништва водом у Дому
здравља и у градским амбулантама није било пријава
стомачних обољења, нити било каквих других здравствених проблема који могу настати због коришћења загађене воде.

смо предузели бројне мере да
се тако нешто више никада не
понови, још увек их предузимамо, а наставићемо то и у
идућој години. Између осталог, купили смо шест нових
линија за хлорисање воде, пуштен је у рад озонатор који
није радио годину дана, херметички смо затворили главе
на свим бунарима, постављене су дезинфекционе баријере
у самим објектима за произ-

Нема разлога за страх од „чесмоваче”
Радуловић је нагласио да је
након тога непобитно утврђено да загађење није изазвано
због проблема у самом технолошком систему „Водовода”,
већ због тога што су бактерије
продрле из спољашне среди-

– Нама је жао због тога, али
ниједног момента ништа нисмо крили од јавности. Све
смо јавно рекли. Спорна су
само три дана, а након тога с
нашом водом је све било у реду. Хтео бих да нагласим да

водњу воде. Квалитет воде за
пиће из нашег водовода је
знатно побољшан захваљујући томе и врло је близу оног
од пре неколико година, када
смо се с правом хвалили тиме
– нагласио је Радуловић.

СЛУЧАЈ „БИБЛИОТЕКА” ПРЕД КОНАЧНИМ РАСПЛЕТОМ

Службеница признаје кривицу?
Више јавно тужилаштво у
Панчеву понудило је ових дана службеници Градске библиотеке која је осумњичена
да је проневерила 27 милиона
динара да потпише споразум
о признању кривице.
Како је „Панчевац” сазнао у
Вишем јавном тужилаштву, та
правосудна институција ће
најпре сачекати да се она и
њени адвокати изјасне да ли
прихватају такву понуду или
не. Након тога ће бити познато која казна ће јој бити одређена.
Подсећамо, Служба за буџетску инспекцију Градске
управе у Панчеву 2. марта је
објавила саопштење у коме је
писало да су обављене контроле пословања Градске библиотеке у периоду од 2012. до
2014. године и да је утврђено
како је било много неправилности, о чему су обавештени
други надлежни органи и институције.
Убрзо после тога пословање
Градске библиотеке су почели
да истражују и полиција и Пореска управа. Установљено је

да Библиотека није платила
порез држави у износу од 27
милиона динара и да постоје
основане сумње да та обавеза
није извршавана неколико година.
По граду се причало да је
службеница Библиотеке која
је осумњичена за проневеру
новца те установе побегла из
Панчева након почетка истраге, али та информација није
званично потврђена.

Иначе, споразум о признању кривице је новина у нашем
правосуђу која је преузета из
америчког правног система и
почела је да се примењује од
септембра 2009. године. Могу
га предложити тужилаштво
или адвокати оптужене особе,
а ако га друга страна прихвати, последица ће бити брже
завршавање суђења и изрицање блаже казне. Најпознатији
случајеви који су завршени на

такав начин у Србији су суђења певачици Светлани Ражнатовић и музичару Горану Бреговићу.
У случају да оптужени
прихвати понуду тужилаштва да призна кривицу, тиме у потпуности признаје
једно или више кривичних
дела која су садржана у оптужници подигнутој против
њега.
Након тога његови адвокати
и тужилаштво се договарају о
врсти и висини казне која ће
бити изречена, о одустајању
јавног тужиоца од кривичног
гоњења, о трошковима кривичног поступка и имовинско-правном захтеву, као и о
одрицању странака и браниоца од права на жалбу против
одлуке суда која је донета на
основу споразума. Важно је
напоменути и то да оптужени
може у споразуму о признању
кривице прихватити обавезу
да у одређеном року врати
имовинску корист стечену извршењем кривичног дела, односно да врати предмет кривичног дела.

ОВИХ ДАНА У ОСНОВНОМ СУДУ

У току суђење полицајцима
У Основном суду у Панчеву у
току је суђење четворици панчевачких полицајаца који су

Страну припремио

Михајло
Глигорић

оптужени да су злоупотребили службени положај.
Они су ухапшени 2011. године под сумњом да су сачињавали лажне извештаје о саобраћајним несрећама које се
уопште нису догодиле, чиме
су омогућавали другим лицима, незапосленим у полицији,

да затраже наплату штете од
осигуравајућих кућа. Постали
су сумњиви када су надлежни
у Саобраћајној полицији анализирали већи број извештаја
и приметили нека понављања
за која није било објашњења.
Полиција је исте године
лишила слободе још пет сао-

браћајаца из Београда и Новог Сада који су такође у сарадњи с другим лицима лажирали извештаје о саобраћајним несрећама. Они су то
радили две године, а за то
време су остварили противправну добит у износу од
200.000 евра!
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„ИНФИНИТУМ” УСПОСТАВЉА САРАДЊУ

ГЛОГОЊ И ДУБАИ ЗАЈЕДНО УЧЕ РУМУНСКИ
Ученици одржали
представу за крај
године
Божићна представа „Четврти
краљ” изведена је у суботу, 12.
децембра, у Културном центру „Инфинитум”, чије је седиште у глогоњском Дому
културе. Представу су поставили ученици драмске секције Радионице румунског језика са елементима културе,
што симболизује оживљавање
до пре пола века активне румунске аматерске позоришне
сцене. По завршетку комада
ученица Марина Чакалић изложила је краћи реферат о
Божићу, а Марко Јоксимовић
је извео коледарске песме на
виолини.
Овим је обележен крај првог циклуса часова, који ће
бити настављени крајем јануара следеће године. У јуну ће
ученици румунског језика добити дипломе на основу успеха и резултата.
Поред тога, представница
Културног центра „Инфинитум” Родика Марјану недавно
је успоставила контакт с Румунском школом у Дубаију.

Банатско Ново Село: У организацији удружења „Наше Ново Село”, грађани су у
Улици маршала Тита поставили путоказе. Оркестар
Дома културе је протеклог
викенда одржао концерт у

Већ бележе успехе на такмичењима
Заједничко за ове институције је да полазници на часовима крајем недеље, које ученици похађају на два нивоа,
негују језик, културу, традицију и уметност истог народа.
Сарадња се тренутно одвија
дописивањем посредством
електронских мрежа, а у плану су и други начини зближавања деце.
У поменутом глогоњском
центру, поред бесплатних ча-

сова језика, активна је и секција за неговање традиције (у
оквиру које се уче коледарске
песме), као и литерарно-рецитаторска (већ бележи успехе на такмичењима) и ликовна, а однедавно и драмска радионица.
У Румунској школи у Дубаију ученицима у организовању манифестација и приредби поводом већих празника
помажу и родитељи, а стари-

јим полазницима је омогућена и настава не само из румунског језика већ и из географије, историје, веронауке,
уметности...
Ове викенд-радионице спајају ентузијазам и мотивисаност, па су им размена искустава, међусобна подршка и
отвореност за нове предлоге с
циљем неговања језика и културних активности више него
добродошле.

Јагма за тезгама

На крају је допремљено двадесет осам тезги, које су одмах

затим префарбане и убрзо пуштене у „погон”. Када су ме-

штани Јабуке отишли на пијацу у набавку поврћа и других
потрепштина, могли су се уверити у делотворност ове инвестиције – плато је био препун
продаваца и робе. Већ раном
зором кренула је јагма за продајним простором, а први људи су дошли већ око 3 сата не
би ли заузели најбоља места.
Стога водећи људи из Месне заједнице намеравају да
се обрате ЈКП-у „Заленило” за
бар још двадесетак тезги (већ
су добили двадесет две), а у
међувремену наредне године
треба да дође до наткривања
једног дела платоа.
Пијаца ће радити свакодневно од 7 до 14 сати.

ПРОМОЦИЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ

ШЕСТА СМОТРА ФОЛКЛОРА КУД-а „ЖИСЕЛ”

„Хрватска ријеч”
у Старчеву

Омољица кроз игру
и песму
Шесту смотру изворне народне уметности и фолклора је у
недељу, 13. децембра, у сали
омољичког Дома културе организовало Културно-уметничко друштво „Жисел”.
Манифестација под називом „Омољица кроз игру и песму” била је прилика да многобројна публика сагледа шта

Новинско-издавачка установа
„Хрватска ријеч” из Суботице
представљена је у недељу, 13.
децембра, у старчевачкој галерији „Боем”.
Основне информације о недељном гласилу Хрвата у Војводини дао је његов директор
Иван Каран и том приликом
је изнео став према актуелним променама које ће утицати на судбину локалних и мањинских медија. Било је речи
и о потешкоћама у процесу
добијања хрватског држављанства, старењу и смањењу
те популације у Војводини,
слабом занимању матице за
поправљање ове незавидне ситуације, као и корисних предлога за већу заступљеност банатских Хрвата у новинама.

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Роман
„Српско срце Јоханово”
промовисан je у понедељак,
14. децембра, у библиотеци
Дома културе. У тој установи се настављају радионице
у којима се деца и чланице
удружења „Соса” припремају за „Новогодишњи базар”.

РЕКОНСТРУИСАНА ЈАБУЧКА ПИЈАЦА

Окончани су сви планирани
радови на реконструкцији јабучке пијаце, коју су протекле
недеље и званично пустили у
рад Маја Витман испред инвеститора (ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева) и
Слободан Илић у име локалне
месне скупштине.
Тај посао је изводила фирма
„Војводинапут”, коштао је око
13.870.000 динара, а обухватио
је доградњу пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг-простора. Извађен је стари бетон, кроз средину пијачног платоа је постављен тампон у виду ризле, потом је тај
део асфалтиран, док су са стране послагане бехатон плоче.

Месне актуелности

Један од присутних мештана
истакао је да, иако не припада
поменутој заједници, подржава ову врсту ангажмана, као и
да сам настоји да негује културу добросуседских односа,
која у овој средини има традицију.
Потом су мештанима хрватске националности подељени
најновији бројеви „Хрватске
ријечи”. Поздрављено је и то
што већ три месеца бесплатни
примерци новина сваке недеље стижу у Старчево.
На крају је уследила кратка
закуска, а домаћин скупа, директор Дома културе Далибор Адамов, није крио задовољство због успешно одржане промоције и успостављене
сарадње.

су све током године радили
омољички фолклораши – од
предшколских и школских
категорија до извођачког ансамбла. Презентоване су новопостављене кореографије,
народне песме и инструменталне и вокалне тачке.

Богат програм су својим
мајсторијама увеличали и
фолклорни ансамбли из Смедерева, Гаја, Владимировца,
Баваништа, Иванова, као и
народни оркестар Павла Убовића, Тамбурашки омладински оркестар „Ковински бећари” и млада вокална солисткиња Тијана Стаменковић.

Упркос незавидној финансијској ситуацији омољички
фолклораши су у овој години
имали много наступа, путовања и награда, а вреди издвојити оне с Покрајинског
фестивала фолклора у Бачкој
Тополи.

словеначким Јесеницама.
Изложба старих заната и
разних рукотворина у организацији Удружења жена
„Новосељанке/Boboacele”
приређена је 13. децембра у
установи културе, а на
истом месту ће у недељу,
20. децембра, од 19 сати,
бити одржан концерт средњовековне музике ансамбла
„Wekant”.
Долово: Новинар Ненад
Живковић разговарао је у
понедељак, 16. децембра, у
кафе-читаоници Дома културе с мештанима који имају искуства са снимања филмова. Још једно вече женских разговора по текстовима Душка Радовића одржано је у уторак, 15. децембра,
у Дому културе, а наредног
дана Пеђолино је наступио у
сали Месне заједнице. ЈКП
„Долови” и Дом културе ће у
петак, 18. децембра, обележити славу Свети Никола.
Глогоњ: Почели су радови
на уградњи гребаног асфалта у улицама 1. маја и Бориса Кидрича. ЈКП „Зеленило”
је поклонило двеста садница, које су посађене у парку.
Приредба поводом завршеног курса румунског језика
одржана је у суботу, 12. децембра, у Дому културе.

Иваново: Удружење банатских Бугара учествовало је
протеклог викенда на „Бугаријади” у Новом Саду, а
МКУД „Боназ Шандор” у
суботу, 12. децембра, на
презентацији
божићних
обичаја у Скореновцу. Турнир у стоном фудбалу одржан је у недељу, 13. децембра, у Дому културе, где је
почела да ради дечја радионица за израду сувенира од
глине.
Јабука: Почели су радови на
санацији кишних канала у
улицама Ослобођења и Гоце Делчева. Избор за први
глас Јабуке одржан је у суботу, 12. децембра, у Дому
културе, а на истом месту је
у уторак, 15. децембра, у 12
сати, дечји писац Јасминка
Петровић приредила књижевну радионицу.
Качарево: Комунално предузеће је поставило новогодишње украсе, као и две јелке –
једну на улазу, а другу у центру. Предавање о превентиви рака плућа приређено је у
четвртак, 10. децембра, у
свечаној сали Месне заједнице, у организацији Савета
за здравство СНС-а.
Омољица: КУД „Жисел” je у
недељу, 13. децембра, приредио шесту Смотру традиције и фолклора „Омољица
кроз песму и игру” у Дому
културе, где је у среду, 16.
децембра, наступио Пеђолино; наредног дана у 18
сати биће отворена изложба
слика Наде Денић и Милана Јакшића, а у понедељак,
21. децембра, од 12 сати,
биће приређен новогодишњи програм за децу.
Старчево: Годишњи концерт КУД-а „Неолит” на
програму је у четвртак, 17.
децембра, од 19 сати, у великој сали Дома културе; на
истом месту ће у понедељак, 21. децембра, од 10.30,
бити одржана и дечја новогодишња представа, док ће
се у малој сали од понедељка до среде (21–23. децембра) између 8.30 и 15.30 одвијати „Новогодишњи базар”.

ТУРНИР У СТОНОМ ФУДБАЛУ

Талентовани Ивановчани

У Иванову је први пут одржан турнир у стоном фудбалу, препознатљивој игри,
која је некад била карактеристична за вашаре, а у последње време поприма све
озбиљније обрисе правог
такмичарског спорта.
Тако је с циљем његове
афирмације у најмањем панчевачком селу у недељу, 13.
децембра, на иницијативу
директора тамошњег Дома
културе Марка Гурана, панчевачки
стонофудбалски
клуб „Тwо Towers” приредио
турнир на којем је учествовало дванаест играча из
Иванова и Панчева, старости између петнаест и тридесет пет година. У интересантним мечевима уочен је

солидан таленат код домаћих играча. То су на делу показали Ненад Дудуј и Виктор
Василчин победивши у узбудљивом финалу тек после
„мајсторице” (2–1) пар Милан Гаргента и Ведран Васић
из Панчева. Треће место су
заузели Ивановчани Денис
Алмаши и Мартин Мађаров.
Након ове успешне манифестације домаћини планирају и један велики турнир, вероватно на лето наредне године.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

12

КУЛТУРА

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

КРАТКЕ ПРИЧЕ С ФЕСТИВАЛА „КИКИНДА ШОРТ”

Културни телекс
Музика
Петак, 18. децембар, 20 сати, „Аполо”: обележавање 40 година рада Дома омладине Панчево и концерт камерног ансамбла „Камерата”.

МАЛИ ПРОСТОР ЗА ВЕЛИКУ МАГИJУ

Представе

Шта о кратким
причама мисле
Милета Продановић,
Димитрије Буквић и
Душан Вејновић

Четвртак, 17. децембар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Родољупци” Јована Стерије Поповића, у извођењу Народног позоришта из Београда.

Нема писања без
много читања

Четвртак, 24. децембар, 21 сат, „Аполо”: концерт Коље и
„Гробовласника”.

Среда, 23. децембар, 21 сат, дворана Културног центра:
представа „Црвена: самоубиство нације” Милене Богавац.

Изложбе
Петак, 18. децембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба у оквиру манифестације „Нове технологије”.
Петак, 18. децембар, 20 сати, Кафе-галерија: изложба фотографија Зорана Јовановића Јуса.
Понедељак, 21. децембар, 13 сати, фоаје Културног центра:
годишња изложба Удружења ликовних уметника „Светионик”.

Књижевност
Понедељак, 21. децембар, 19 сати, сала МЗ Горњи град:
књижевно-музички програм у организацији клуба „Прота
Васа Живковић”.
Од понедељка до четвртка, 21–24. децембра, Градска библиотека: програм манифестације „Једна књига – један
град” (програм је на страни 3).
Уторак, 22. децембар, 20 сати, Културни центар Панчева:
књижевна промоција новог романа Владислава Радака
„Књига”.
Уторак, 22. децембар, 18 сати, „Аполо”: представљање
књиге „Српско срце Јоханово” Веселина Џелетовића.

У сарадњи Дома омладине
Панчево и књижевног фестивала „Кикинда шорт”, у понедељак, 14. децембра, у дворани „Аполо” Дома омладине
приређена је акција читања
кратких прича, у којој су учествовали Милета Продановић, Димитрије Буквић и Душан Вејновић.
Вуле Журић, модератор
књижевне вечери, објаснио је
да се читања у оквиру фестивала „Кикинда шорт”, на иницијативу организатора Срђана Срдића, сваког понедељка
одржавају у неком од српских
градова. Досад је тај програм
био реализован у Сомбору,
Кикинди, Београду и Новом
Саду, а сада и у нашем граду.
– Концепт читања кратких
прича подразумева да по три
писца читају своје кратке
приче заинтересованој публици. То нису класичне књижев-

Читање у средишту пажње
не вечери на којима се дуго
разговара са ауторима и критичари говоре о делу, већ су у
фокусу писци који треба да
ураде оно што најбоље знају:
да прочитају односно испричају причу – казао је Журић.
Душан Вејновић је по занимању психолог. Досад је објавио књигу поезије „Посебне
потребе” и роман „Јако и никоме” о фудбалу и другим

стварима, а бави се и писањем
кратких прича. Иако се опробао у свим тим жанровима,
Вејновић каже да је писати
кратку прозу најкомпликованије.
– Тешко је спаковати много
ствари у мали простор приче.
Њу је најтеже написати. Поезија настаје захваљујући тренутној инспирацији, роман
има неке своје законитости и

ако их се држиш, некако ћеш
доћи до краја, а прича је магична и никада нисам сигуран
у законитости по којима она
функционише – рекао је Вејновић.
И за Милету Продановића,
ликовног уметника и аутора
петнаестак књига (махом
прозе), писање кратких прича
подразумева поштовање неких посебних законитости.
Он је рекао да му је тешко да
објасни како су настајале неке
од његових књига прича.
– Потпуно су необични тренуци и нестварна места на којима ми се јављала искра која
се касније претварала у причу. У свакој од њих, притом,
постоји зрно онога што се
стварно догодило, а остало је
имагинација – објаснио је
Милета Продановић, који је у
Панчеву прочитао своју причу „20 примерака”.
Димитрије Буквић је новинар „Политике” и полазник је
књижевне радионице коју у
„Пароброду” воде Влада Арсенијевић и Срђан Срдић. Како
је рекао, курсеви читања и писања кратке приче пријају
свима који их похађају, а најважнији сегмент рада су читање и разговор о прочитаним
књигама.

Тематски програм
Недеља, 20. децембар, 19 сати, Хала спортова: генерацијски концерт КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.

ПРЕДСТАВА НАШЕГ НАЦИОНАЛНОГ ТЕАТРА

Среда, 23. децембар, 19 сати, Школа цртања Дома омладине: Жељко Комосар одржаће предавање о калиграфији.

Стеријини „Родољупци”

Програм за децу
Субота, 19. децембар, 12 сати, дворана Културног центра:
„Позоришни матине суботом у подне” – представа „Миа и
ја (2)”, у продукцији „Алегрето театра” из Вршца.
Недеља, 20. децембар, 11.30, „Аполо”: дечја представа
полазника Школе глуме Наташе Балог.
Понедељак, 21. децембар, 18 сати, „Аполо”: дечја представа полазника Школе глуме Наташе Балог.

Културни центар

чет пет суб нед пон

РАТОВИ ЗВЕЗДА: БУЂЕЊЕ СИЛЕ

уто сре

14.30 14.30 14.30
17.30 17.30 17.30
20.30 20.30 20.30

Два месеца након премијере,
представа „Родољупци” Јована Стерије Поповића, у извођењу Народног позоришта из
Београда, гостоваће у Културном центру Панчева у четвртак, 17. децембра, у 19.30. Режисер и сценограф представе
је Андраш Урбан, а играју
Слободан Бештић, Анастасија
Мандић, Сузана Лукић, Павле
Јеринић, Нела Михаиловић,
Хаџи Ненад Маричић, Никола Вујовић, Предраг Ејдус,
Бранко Јеринић и други.
У новој поставци „Родољубаца” је изврсним сценским

решењима и храбрим позоришним језиком високог умет-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ГОСТУЈЕ ВЛАДИСЛАВ РАДАК

„Стазом греха”
Џил Александер Есбаум

Промоција „Књиге”

Ана живи с мужем Бруном
и њихово троје деце у идиличном предграђу Цириха,
у кући која изгледа као
призор с разгледнице. Све
је сјајно, осим чињенице да
је Ана изнутра у потпуном
расулу. Савршена фасада
њеног живота скрива ковитлац узбурканих осећања и
неостварених снова, а емотивно неприступачни Бруно нема прави одговор на
њене распламсане жудње.
Очајнички жељна да се поново осети живом, Ана се
упушта у аферу. А потом у
још једну. Све док не схвати да је отишла предалеко
и да је забрањена забава
постала много више од разоноде. Међутим, толико је
давно прешла границу да
више не може пронаћи пут
назад…
Попут савремене Еме
Бовари, Ана ће у читаоцу

пробудити саосећање и
осуду, нежност и гнев, али
сигурно никога неће оставити равнодушним. Њена
прича је повест савременог
друштва, заточеништва душе у којем смо сами себи
тамничари и где по сопственој савести бирамо
страну.

Два читаоца који до среде, 23. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта код вас побуђује саосећање, а шта осуду?”, наградићемо по једним примерком књиге „Стазом греха” Џил
Александер Есбаум. Имена добитника ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Трећи роман Владислава Радака „Књига” биће представљен у уторак, 22. децембра,
од 20 сати, у Културном центру Панчева. У току поподнева, од 17 сати, заинтересовани
суграђани ће моћи да попију
кафу и неформално проћаскају с писцем у клубу „Штаб
Погон”.
Владислав Радак (1987)
свестрана је личност. Поред
тога што пише, он је и математичар, пасионирани љубитељ седме уметности и режисер неколико награђиваних
краткометражних документараца, али и предавач и велики
промотер науке.

ничког домета дочаран чувени Стеријин комад, за који је
писац тражио да буде одигран
педесет година након његове

смрти. У њему Смрдићи,
Шербуловићи и слична братија мењају и кожу и утробу, о
ставовима да и не говоримо,
како који политикантски ветар дуне, при чему туђа кожа,
крв и зној не значе ништа и
бивају тек монета за брутално
поткусуривање. Оно што је
код Стерије, средином 19. века, било горка комедија, у новој поставци је сасвим огољена слика превртљиваца који
користе фразе о патриотизму
само ради личног интереса и
грабе позиције и новац без
стида и срама.
Цена улазнице је 700 динара.

ДОСТУПНА УМЕТНОСТ

Радови Ивана Грубанова

На књижевној промоцији у
Панчеву учествоваће Божидар Андрејић и аутор, а модераторка ће бити Јелена
Николић.

Иван Грубанов – овогодишњи
представник Републике Србије
на 56. Бијеналу уметности у Венецији – приказао је свој рад у
виду билборда и плаката на фасадама дворане „Аполо” Дома
омладине и Галерије савремене
уметности у четвртак, 17. децембра, у поподневним сатима.
Изложба је део пројекта
„Artscape”, покренутог у сарадњи Културног центра Панчева и нашег листа 2011. године, а идеја је да се уметност
промовише широј публици
кроз анимирање пролазника
да посвете пажњу неком уметничком раду.

ИЗЛОЖБА У СКОПЉУ

Емоције: срце туче
У Скопљу ће 17. децембра
бити отворена изложба радова наше суграђанке Снежане
Манасић. Она ће се представити са 40 колажа, разврстаних у осам циклуса. Изложба
носи назив „Heartbeats”, а радови прате емотивна стања
која свако од нас проживљава
у току дана и реакције срца
као органа на све те промене.
Она те колаже доживљава као
интимну рециклажу, пошто
су урађени на њеним ранијим
радовима.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ЛАГУНЕ”

Тринаеста ноћ књиге
У петак, 18. децембра, у свим
„Лагуниним” књижарама, те и
у књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од 17 сати до поноћи
биће одржана 13. регионална
манифестација „Ноћ књиге”.
Том приликом ће попусти на
„Лагунина” издања за куповину
једне књиге бити 25 одсто, за
две књиге 30, за три књиге 35, а
за четири и више књига 40 одсто. Попуст на страна издања
биће 20 одсто, а наслови оста-

лих издавача биће снижени до
20 процената. Организатори
догађаја најављују и акцију:
три књиге за 299, 499 или 999
динара, као и попусте од 50 одсто за поједина дечја издања.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА „МИТА ТОПАЛОВИЋ”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СОЛО ПЕВАЊЕ: ОДРИЦАЊА,
УСПОНИ И ЛЕПОТЕ

„Буди вода”
Игора Ариха

Учествовало око
90 такмичара из
Румуније, Македоније
и Србије
Овогодишње такмичење младих талената „Мита Топаловић” за соло певаче, које је
одржано у суботу и недељу,
12. и 13. децембра, у Музичкој
школи „Јован Бандур” окупило је око 90 девојака и младића из Румуније, Македоније и
Србије. Тако су се публици током два такмичарска дана
представили певачи из двадесетак музичких школа из петнаест градова, међу којима су:
Скопље, Темишвар, Београд,
Ваљево, Врање, Зрењанин, Вршац, Ниш... Лауреати такмичења су: Оливера Кривокућа
из МШ „Петар Коњовић” из
Сомбора и Александар Франц
из МШ „Јован Бандур” (млађи
соло певачи), те средњошколци – Кристина Мартаћ из МШ
„Коста Манојловић” Земун и
Милан Обрадовић из панчевачке музичке школе.
Интернационални жири
О квалитету учесника изјашњавао се жири састављен од
наставника средњих школа и
еминентних музичких педагога у интернационалном саставу. Како је рекла председница жирија за млађе соло
певаче Ивана Јосић, професорка у Музичкој школи „Јован Бандур”, код ученика првог и другог разреда основне
школе за соло певање, а реч је

Свечана завршница дводневне манифестације
о деци старијој од дванаест
година, важно је какав је глас,
каква је поставка даха, у коликој мери ученици успевају
да се опусте на сцени, како
воде фразу и музицирају...
Код многих је трема саставни
део извођења, али упркос њој
жири успева да процени шта
неки солиста заиста може.
У комисији за средњошколце била је и примадона Народног позоришта др Софија
Пижурица.
– За децу су оваква такмичења веома значајна не само

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ У ПЕТАК

Нове технологије
у служби сопства

зато што им дају прилику да
певају и испробају се већ им је
ово јединствени моменат да
их чујемо ми који радимо у
позоришту, у средњој школи
или на факултету. Овом приликом се могао видети заиста
велики напредак код многих
извођача – сматра др Софија
Пижурица.
Жртва за добар глас
Музичка школа „Јован Бандур” је ове године имала два
лауреата, а оба су ученици соло певања у класи професорке
Татјане Стојиљковић. Како је
објаснила, она се свим ученицима и ученицама једнако посвећује, али се с временом издвоје они којима ће соло певање бити животни позив. Према њеним речима, деца се за
соло певање опредељују и не
знајући да их на путу постајања соло певачима чека много
рада, труда, самодисциплине
и одрицања.
– Код соло певача сваки тон
мора бити постављен, а певач
сам, приликом наступа, добро
расположен и одморан. Пре

такмичења и других наступа
иде се у неку врсту карантина,
што није лако када је неко
млад. Неће сви из моје класе
уписати академију, али моја
мисија је да их на самом почетку научим да певају чисто и
правилно и да буду квалитетна
публика, а с временом је и сам
програм све захтевнији. Једноставно, певање тражи жртву, а
нису сви спремни да је дају –
каже Татјана Стојиљковић.
Један од лауреата – наш суграђанин Милан Обрадовић
најпре је у МШ „Јован Бандур” завршио основну школу у
класи за обоу. Соло певање је
уписао с петнаест година како
би остао у свету музике и не
слутећи да ће то бити његов
животни пут. Сада је други
разред средње музичке школе
и ниже успех за успехом. Циљ
му је да упише академију, овде или у иностранству, уколико буде у могућности. Сличну
жељу има и Марија Фукс, ученица трећег разреда СМШ
„Јован Бандур”, која је на
овом такмичењу освојила прву награду.

ШКОЛА ГЛУМЕ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Деца у улози глумаца
Изложба у оквиру девете манифестације „Нове технологије”
биће отворена у петак, 18. децембра, у 19 сати, у Галерији
савремене уметности, фоајеу
Културног центра и јавним
просторима Панчева. Настала
је тако што је кураторка тог
програма Марија Каузларић
позвала десет уметница / теоретичарки културе да одговоре на
тему „Технологија сопства”.
– Сазив је мало другачији
него што је то био случај претходних година, јер се показала
потреба да се направи одређени искорак. Нове технологије у
уметности се толико брзо смењују да их је немогуће пратити,
тако да сам се окренула личностима уметника. Уметнице које сам одабрала дају другачије
погледе на свет – објаснила је
Марија Каузларић.
Ауторкама је остављено да
одаберу медиј изражавања,
тако да ће на изложби бити
разних момената – од цртежа
и слике до звука и инсталација. Поред тога, део изложбе ће
представљати ауторски текстови из области теорије културе Јелисавете Благојевић и
Андријане Захаријевић.

Својеврстан увод у ново издање „Нових технологија” била је презентација рада Адријане Морар, уметнице из
Швајцарске, која је била приређена у понедељак, 14. децембра, у Изабинском простору.
Она је представила неколико својих радова који на
леп начин комбинују њена
унутрашња кретања с могућностима нових технологија.
Тако су окупљени били у
прилици да погледају, на
пример, на који је начин једна њена песма доживела
трансформацију, најпре у визуелни знак, а потом и у 3Д
скулптуру (видети слику).
Посебно је интересантан видео-рад који осликава њено
стање након што се после нуклеарне катастрофе у Фукушими вратила у Швајцарску
и добила таблете необичног
састава, с рецептом на немачком језику, који она не
говори. Превод упутства за
употребу и немирни селфиснимак на каруселу заокружили су се у причу о немиру
и несигурности коју је у том
периоду осећала.

У оквиру Школе глуме Дома
омладине, коју води наша суграђанка глумица Наташа Балог, тренутно су активне три
мешовите групе деце – ученика од првог до шестог разреда.
Једна од њих, она која најдуже
похађа Школу глуме, представила се новогодишњим комадом „Снежана и седам патуљака” у понедељак, 14. децембра,

у дворани „Аполо” Дома омладине. Са остале две групе, које
су стартовале пре три месеца,
Наташа Балог је припремила
по неколико сцена, које су уоквирене у две драмске целине.
Како то изгледа, суграђани ће
моћи да погледају на истом
месту у недељу, 20. децембра,
од 11.30, и у понедељак, 21.
децембра, од 18 сати.

У ТРЦИ ЗА „ЗЛАТНИ СУНЦОКРЕТ”

Република Ћопић
Поред „Прича с Марса” Срђана
Тешина и романа „Корчулански ђир” Оливере Скоко и
„Иследник” Драгана Великића,
у најужем кругу за награду
„Златни сунцокрет” (или „Виталову” награду) нашла се књига
нашег суграђанина Вулета Журића – „Република Ћопић”.
Жири у саставу Драган Јовановић Данилов, Никола Страјнић
и Владимир Гвозден (председник) проценио је да су те четири књиге „изузетно успешна
остварења унутар различитих
регистара књижевног писања”.
Одлука о добитнику 19.
„Златног сунцокрета” биће саопштена до 20. децембра.

Узбудљива аутобиографска
прича Игора Ариха, једног
од највећих регионалних
маркетиншких стручњака,
истовремено је и неконвенционални изворник новог
приступа оглашавању.
Утемељујући своје закључке на непосредном искуству, аутор класично оглашавање проглашава мртвим, демистификује адвертајзинг браншу и уверљиво
представља универзално
примењив модел комуникације заснован на традиционалним вредностима поштења и квалитета. На примеру својих успеха и грешака, духовито повезујући рокенрол, религију и односе с
јавношћу, упознаће читаоца
са изванредним резултатима примене древних и данас потиснутих принципа
комуникације и исписаће
изузетно едукативну, забавну и практичну књигу – драгоцену како менаџерима
свих профила, тако и свакоме ко настоји да коренито

унапреди своју комуникацију са светом.
Ова иновативна књига
обрће досадашњи процес у
којем је оглашивач својом
поруком гађао широку публику да би из мноштва
погодио праве купце и доказује на примерима из
праксе како се треба прво
гађати најужа али репрезентативна публика која ће
проширити добар глас о
производу.

Два најбржа читаоца који до среде, 23. децембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање: „Колико данас вреде поштење и квалитет?”, наградићемо по једним примерком књиге „Буди вода” Игора Ариха. Имена добитника ћемо објавити
у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Моћне идеје мењају
свет
Иван Недељов,
веб-дизајнер
SOUTH PARK: Алан Сепинвол, телевизијски
хроничар, окарактерисао је „South Park” као
сатиру, где се уобичајени заплет сваке епизоде
своди на то да је највећа грешка коју ми људи
чинимо заправо превелика брига око свакодневних ствари, чиме и
најједноставније ствари
доводимо до апсурда.
Управо тај апсурд је
моја препорука за све
апсурднију стварност
не само нашег друштва
већ и глобалног тренда.
После осамнаест одличних сезона човек би
помислио да више нема
много тога што би се могло
извргнути у апсурд, али није тако. У деветнаестој сезони „саутпарковци” су актуелнији, а слободно можемо
рећи и бруталнији него икада. Шта се догађа када политичка коректност постане искључива? Шта се дешава када личне амбиције у
председничкој трци изазову
таласе избеглица из Канаде? Шта све може поћи ка
злу када по сваку цену желимо да заштитимо оне којима је помоћ неопходна?
TED TALK: Портал ted.com
је глобална заједница истраживача и експерата из
свих научних дисциплина,
културе, уметности и дизајна који су у потрази за дубљим разумевањем света.
Наиме, „тедовци” верују да
моћ идеја може променити
ставове и живот људи, па
самим тим и свет. Њихова
мисија је изградња базе

слободног знања и повезивање водећих мислилаца
данашњице с „радозналим”
људима који размењују идеје вредне ширења. „TED
Talk” су видео-презентације, трајања до 18 минута,
снимљене на различитим
дешавањима и конференцијама које TED организује
широм света – из области
науке, технологије, бизниса, културе, уметности и дизајна. Да ли мислите да
школство убија креативност? Које су све могућности камере која бележи три
билиона слика у секунди?
Како ће изгледати интернет
будућности?
BITTER LAKE (2015): Експериментални документарац Адама Кертиса који истражује последице споразума између Саудијске Арабије и САД, као и последице
тог споразума по Блиски
исток, све до данашњих ратова...

14

РЕАГОВАЊА/ДРУШТВО

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ БАЗАР ЗА ВЛАДУ

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „КАД ГРАЂАНИ КАЖУ: НЕ МОЖЕ!”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4639, НАСЛОВНА СТРАНА

Градски оци и мајке
„необавештени”

СТЕВАН ПЕТРОВИЋ КНИЋАНИН

На хуманитарном базару
одржаном протеклог викенда, 12. и 13. децембра, у
играоници „Шарени свет”
на Стрелишту, прикупљено
је 48.000 динара за лечење
нашег деветогодишњег суграђанина Владе Ђорђевића. Као што је „Панчевац”
већ писао, Влада хитно мора да оде у иностранство на
операцију цисте на мозгу, а
за то му је потребно 27.000
евра.
Поред базара, у играоници
на Стрелишту су у суботу
приређене и две представе
који су припремили ученици
трећих разреда ОШ „Мика
Антић”, коју Влада похађа.
Поред посетилаца базара,
протеклих дана су хумани
појединци, три мања приватна предузећа, али и запо-

мењена за уклањање скулптуре „Две жене” / „Удовице”
с платоа Градске управе и
за постављање споменика
Стевану Книћанину преусмере на лечење Владе Ђорђевића. Позвали смо и одборнике Скупштине града
да се одрекну својих одборничких додатака у Владину
корист. С тим у вези покренута је и он-лајн петиција,
коју је за мање од недељу
дана потписало више од
620 особа.
Нико од представника
панчевачке извршне власти
се још увек није огласио
овим поводом. Нико од њих
ни као појединац није уплатио новац за Владино лечење. Није то учинило ниједно
јавно предузеће, нити било
које друго веће приватно

слени у ОШ „Мирослав Антић” на жиро рачун за помоћ
уплатили још 31.200 динара,
тако да је до сада прикупљено укупно 79.200 динара.
Предиван гест је учинио и
наш суграђанин Добривој
Ђорђевић, пензионер који се
бави израдом икона од дрвета, поклонивши Влади један
свој ручни рад – икону Богородице, како би приход од
продаје тог дела био уплаћен
за лечење дечака. На сајту
„Лимундо” покренута је лицитација на којој се сви они
који желе да на овај начин помогну Влади могу надметати
за куповину иконе. Почетна
цена износи 50.000 динара, а
аукција траје до понедељка,
21. децембра. Предмет ћете
пронаћи под називом „Икона
Богородице – приход за лечење Владе Ђорђевића”.
Подсећамо и на то да је
„Панчевац” покренуо иницијативу да се средства на-

или државно предузеће у
Панчеву. Нико.
Сви они се, очигледно,
претварају да нису обавештени. Но нама неће бити
тешко да их на Владу и проблеме с којим се он и његова породица сусрећу, подсећамо све док не буде сакупљен и последњи евроцент
за операцију. Пратићемо да
ли је било ко од побројаних
уплатио новац и о томе ћемо редовно обавештавати
јавност у нашем штампаном и он-лајн издању.
Средства за помоћ Влади
могу се уплатити на динарски рачун Синише Ђорђевића 340-32110017-94, код
„Ерсте банке”, с назнаком
„помоћ за Ђорђевић Владимира”. Уплате из иностранства врше се на девизни рачун Станке Ђорђевић: IBAN
RS35340000003216654566.
SIF код је GIBARS22.
Д. К.

НЕМА ПРОМЕНА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ

Само четири поласка
за Београд
Од 13. децембра на нашим
пругама важи нови ред вожње, а за наше суграђане
који путују свакодневно возом за Београд неће бити
промена.
Они ће и даље имати на
располагању само четири
поласка са станице Панчево–Главна, и то у 6.34, 10.52,
15.22 и 19.37. Термини полазака возова из Београда за
ЧИТАЈТЕ

Панчево са станице Панчевачки мост су: 7.22, 11.53,
15.13, 16.18 и 20.23, с тим
што воз у 15.13 саобраћа само радним данима.
Како сазнајемо у „Железницама Србије”, број полазака на релацији Панчево–Београд биће проређен све
док се не заврше радови на
изградњи нове пруге.
M. Г.

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

www.pancevac-online.rs

Стеван Петровић је рођен
1807. године у Книћу близу
Крагујевца и по месту рођења
је добио надимак Книћанин,
по којем је остао упамћен као
историјска личност.
По избијању револуције у
тадашњој Аустријској царевини кнез Александар Карађорђевић га је наименовао за команданта српских добровољаца и наложио му да пређе
преко Дунава и помогне тамошњим Србима, што је и
учинио 25. јуна 1848. код Ковина, где га је свечано дочекао аустријски официр српског порекла Стеван Шупљикац. Иако није имао војничког ни ратног искуства, показао се као врстан и талентован
војсковођа.
Историјски гледано, све
битке које је Книћанин водио
на територији садашње Војводине у време револуционарних збивања 1848. имале су
превасходни циљ да заштите
небрањено српско становништво од непријатељски настројених Мађара, с којима су
Срби, не својом кривицом,
дошли у отворени сукоб после
несрећне прокламације Лајоша Кошута да не признаје ниједну нацију од Карпата до Јадранског мора осим мађарске. Дакле, Срби из Војводине
нису били противници ни револуције, а ни Мађара, штавише, имали су почетне симпатије за Мађарску револуцију, али су били противници
прокламованог циља мађарских вођа по којем они не постоје као народ.

Оваквим развојем догађаја
оба народа су изгубила: Мађари су непотребно, уз већ постојеће, стекли нове противнике и истрошили преко потребну енергију за остварење
својих циљева, а с друге стране, српско становништво је у
том сукобу тешко страдало.
После пропасти револуције
Лајош Кошут је пребегао у
Турску и у свом готово покајничком казивању признао да
је став о негацији српских националних интереса био велика, ако не и највећа грешка
вођства Мађарске револуције.
Улога Стевана Книћанина у
овим историјским догађајима
је била пре свега заштитничка и у том контексту позитивна. Када је о Панчеву реч,
улога Стевана Книћанина је
пресудна за очување града од

разарања, јер је 2. јануара
1849. у чувеној бици код Панчева до ногу потукао мађарску војску, која се у паници
разбежала. Историчари се
слажу у оцени да је ова битка
најзначајнија за промену односа војних снага, а због својих заслуга за одбрану Панчева тадашњи црногорски владика Петар Петровић Његош
је одликовао Книћанина Орденом за храброст „Милош
Обилић”, као што га је одликовао и аустријски цар Франц
Јосиф, а у Кнежевини Србији
је добио чин војводе. Умро је
од последица можданог удара 1855. године и сахрањен је
у Београду уз највеће државне почасти, а свечаност су
увеличали царска делегација
и осамдесет официра аустријске војске.

Херојска одбрана Панчева
почетком 1849. године и војна
победа над надмоћнијим противницима допринела је да
Стеван Книћанин стекне епитет једног од најзначајнијих
грађана у новијој историји града Панчева и свакако заслужује да му се подигне достојан
споменик. Што се пак места
тиче где би требало да тај споменик буде постављен, о томе
треба да одлуче градски оци
на предлог стручњака за градско планирање уз уважавање
мишљења историчара, гласова
јавности и слично.
Посебно је питање да ли ће
постављање споменика повредити национална осећања
Панчеваца мађарске националности. За тако нешто заиста нема разлога јер, пре свега, сам Лајош Кошут је признао да је сукоб са Србима био
велика грешка мађарског вођства, а с друге стране треба
имати у виду и временску дистанцу од 170 година, што је
више него довољно да време
излечи све ране. Што се времена садашњег тиче, не треба
посебно објашњавати да су се
у међувремену на овим просторима догодиле значајне
политичке, културне и друштвене промене, те да су у наше време процеси мултикултуралности увелико у току и
да постављање једног споменика не може бити реметилачки фактор тим процесима
или, другим речима речено,
овај део прошлости не може
бити сметња будућности.
Стеван Васић

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „РАСКОЛ У НАЦИОНАЛНОМ САВЕТУ МАКЕДОНАЦА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4638

Kампања нарушавања угледа Националног савета
Позив за скуп, који је окосница текста, јесте био упућен
свим релевантним факторима
македонске заједнице у Србији, али скупу су присуствовали
представници македонских
удружења из Вршца, Пландишта и Панчева (Јабука, Качарево и Глогоњ), што су укупно
три, а не много градова из Војводине, како се наводи у тексту, вероватно у покушају да
се представи што већа бројност скупа, што је прва манипулација у низу, јер скупу није присуствовало више од тридесеторо људи из целе Србије.
Затим, чланица Савета Маја Георгиевска у својој изјави
наводи имена и презимена
чланова Савета чија су деца
добила стипендију или једнократну помоћ за средње и високо образовање од Националног савета, потенцирајући
да су је добили због тога што
су лојални председнику Савета, с јасном намером урушавања како њиховог угледа, тако
и угледа председника Националног савета. Она притом не
наводи да одлуке о додели
стипендија или једнократних
помоћи за средње и високо
образовање доноси Извршни
одбор, а не председник Савета, у којем је и она сама члан,
а увидом у записнике тог одбора (објављене на сајту Националног савета) може се видети да је за исте, сада спорне
одлуке о додели стипендија
Георгиевска и сама гласала.
Што се тиче Горана Пислевића, он је учествовао на изборима за Национални савет подржавајући листу коју је предводио актуелни председник, а
члан је Одбора за образовање
у Националном савету, тако
да ни по чему није „насупрот”
горепоменутим именованим
члановима Савета. Стипендије Националног савета Извршни одбор додељује искључи-

во кандидатима који задовољавају услове прописане Правилником, који је, као и конкурс за стипендирање или доделу једнократних помоћи у
средњем и високом образовању, објављен на сајту Националног савета и доступан најширој јавности.
Следећи критичар Савета у
тексту – Илија Бетински – износи низ апсолутно неистинитих, а лако проверљивих информација. Најпре да је присуствовао седници Националног савета, а затим да је као
одговор на његов захтев за
увид у документа кандидата
за директора НИУ МИИЦ-а
Виктора Шећеровског добио
одговор од председника
Управног одбора ове институције да „Виктор није ни морао, зато и није доставио никаква документа (можда чак
ни пријаву!) јер га ми добро
знамо?!”

Илија Бетински није присуствовао ниједној седници Националног савета у овом мандату, a на његов захтев за увид у
документа Виктора Шећеровског одговорено је писменим
путем. Председнику Управног
одбора није од стране аутора
текста упућено питање да ли је
и на који начин одговорено
Илији Бетинском на поменути
захтев, што представља изношење непроверених информација, те неоснованих оптужби.
Због свега овога сматрамо
да аутор текста у поменутим
објављеним изјавама није направио јасну разлику између
чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, већ је и по демантовању
неких изјава од стране председника Националног савета
изнео ове ставове у јавност и
на тај начин објавио низ неоснованих оптужби, клевета и
гласина које нарушавају углед

Националног савета и обмањују јавност, а пре свега припаднике македонске националне заједнице који живе на
територији на којој се „Панчевац” продаје.
Такође је спорна употреба
речи „дисидент”, чија се дефиниција везује за оне који се
супротстављају тоталитарним
режимима, што никако не може бити доведено у исти контекст или поређено с Националним саветом македонске
националне мањине у Србији,
с обзиром на чињеницу да
скуп организују они који још
увек немају већину. Чак и сами организатори скупа у свом
саопштењу објављеном 7. децембра сматрају да су текст,
наслов и употреба речи дисидент можда и преоштри.
Овај текст је само један у низу организоване кампање појединих чланова Савета, који изношењем оваквих и сличних
неоснованих оптужби и гласина обмањују јавност у намери
да дискредитују и наруше углед
како саме институције, тако и
њеног председника и заступника Борчета Величковског.
Што се тиче свега наведеног, потребно је да нам пружите валидне материјалне доказе о истинитости тих тврдњи или да јавно објавите да
наведено није истина.
Оваквим начином извештавања нарушили сте углед Националног савета македонске
националне мањине, као и
његовог председника, и овом
приликом вас обавештавамо
да ћемо сходно члану 112 Закона о јавном информисању и
медијима предузети све мере
како бисмо заштитили своје
интересе.
Зорица Митровић,
портпарол Националног
савета македонске
националне мањине
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- - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - -

- - - - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - -

САВРШЕНСТВО ИЗ СКАНДИНАВИЈЕ

АУТОМОБИЛИ С КОЊСКИМ ГЛАВАМА

Јединствени дизајн
и технологија
Савршена
аеродинамика
Шведски произвођачи аутомобила се никада нису одликовали енормно великим бројем продатих возила нити доминацијом на светском тржишту, али су због квалитета и
посебности ипак стекли популарност код људи који су желели да се истакну.
Искуство из авио-индустрије
За разлику од „Волвоа”, који
је одувек као своје најјаче
адуте имао безбедност и квалитет својих возила, други
шведски произвођач, „Сааб”,
томе је додао и запањујућу
инвентивност и напредне
концепције својих модела.
Број нових и интересантних решења је увек био помало неочекиван од хладних и
затворених Скандинаваца,
али одговор лежи у чињеници
да је компанија „Сааб” прво
започела производњу авиона,
па тек онда и аутомобила,
што објашњава другачији дизајнерски и конструкцијски

приступ, јединствен у аутомобилској индустрији. Овакав
тренд се може запазити још
од самих почетака аутомобилског крила фабрике, крајем четрдесетих година прошлог века.
Први модел – 96, иако минијатуран у сваком погледу,
слабог мотора и специфичног
дизајна, успео је да скрене пажњу јавности и купаца на ову
компанију. Ипак, почетком
шездесетих је овај, за фабрику
веома важан модел био застарео и превазиђен. Након неколико година планирања и консултовања управа фабрике је

почетком априла 1965. официјелно започела пројекат
„Гудмунд”, назван према
шведском државном празнику
када је он покренут. Инструкције инжењерима су биле јасне: створити модеран аутомобил средње класе, напредне
технологије, добре управљивости и лежања на путу, а опет
са свим карактеристикама
бренда. Познати, поуздани и
застарели двотактни мотори
нису долазили у обзир, а управа је, с обзиром на то да није
имала адекватне агрегате сопствене производње, морала да
се обрати другим фабрикама.
Скупљи од конкуренције
За дизајн је био задужен Сикстен Сасон, фабрички дизајнер, човек који ће имати велики утицај на све моделе ове
куће. Нови аутомобил, назван
„сааб 99”, официјелно је представљен крајем 1967. године,
а продукција је почела годину
дана касније. Возило је у сваком погледу представљало велики напредак и, поред модерног изгледа и великог и заобљеног ветробранског стакла, одликовало се поузданом
технологијом и великим бројем интересантних детаља.
Наиме, задржан је концепт
предњег погона, који је тих
година и даље био релативно
редак на европским путевима, ручна кочница је деловала
на предње, а не на задње точ-

кове као што је уобичајено, а
контакт брава се налазила између седишта, код ручице мењача. Испод широке хаубе се
налазио позајмљени „Тријумфов” мотор од 1,5 литара и 87
коњских снага. Перформансе
„сааба 99” биле су на задовољавајућем нивоу, а одлична
аеродинамика је допринела
максималној брзини.
Тржиште је одлично реаговало на нови модел. Традиционално добра продаја у Северној Америци ни овог пута није
изостала, а у почетку фабрика
није могла да произведе довољан број примерака да задовољи потражњу. Ипак, у односу
на познате европске или америчке гиганте, „Сааб” је одувек био мала фирма малих
производних капацитета. Посматрајући ценовнике из тог
периода, можемо закључити
да је модел 99 био за око десет
одсто скупљи од конкуренције, али та разлика је оправдана
напредном технологијом и
квалитетом аутомобила.
Начин развоја овог аутомобила је очигледно преузет из
авионске индустрије, блиске
„Саабу”, што значи да је модел 99 константно унапређиван, уз ситне модификације,
које су често биле само естетске, а оригинални концепт и
дизајн нису мењани до краја
продукције.
(Наставиће се)

Иако АБС тек нешто више
од деценије спада у стандардну опрему на аутомобилима, тај систем против
блокаде кочница је измишљен пре скоро шездесет
година. Британски истраживачки центар за саобраћај је патентирао изум који
спречава блокаду точкова,
односно њихово проклизавање при кочењу, још 1958.
године. Тај систем, назван
„Максарет”, први пут је употребљен у производњи 1966.
на моделу „џенсен фф”.
Иако је „буба” један од најпродаванијих аутомобила у
историји, током прве године је свега 330 Американаца
купило тај „Фолксвагенов”
модел.
Добро познати јунаци из
цртаног филма о Снупију и
Чарлију Брауну настали су
1957. године за потребе рекламне кампање „Форда”.

Током проласка кроз кривине или кочења г-сила за
управљачем болида „формуле 1” већа је него при
лансирању спејс-шатла.
У Сједињеним Државама је
регистрован највећи број
аутомобила на свету. Број
возила је идентичан броју
становника, рачунајући оне
који уопште немају аутомобил или возачку дозволу.
Неки аутомобили с краја деветнаестог и почетка двадесетог века су се производили с лажном коњском главом у пуној величини, која
се постављала на предњи
део возила. Тим „изумом” се
спречавало плашење коња
на улицама, који су у то време још увек били неизоставни у саобраћају.
Пре четири деценије свега
шестина возача у свету је користила сигурносни појас.

- - - - - ГАРАЖА - - - - -

РЕПРОГРАМИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ
ЈЕДИНИЦЕ

Већ неколико година на нашем тржишту је у понуди
чип-тјунинг, тј. репрограмирање моторног рачунара.
Сервиси који нуде ту
услугу тврде да се тим поступком повећавају снага
мотора и обртни моменат,
као и да аутомобил постаје
штедљивији.
У пракси се то показало
као тачно, али су власници
аутомобила и даље скептични када је овај вид тјунинга у
питању. Разлог за то је питање: ако је заиста тако, зашто
онда фабрика није на тржиште „избацила” аутомобил с
тим перформансама? Одговор лежи у стандардима што
произвођач мора да испуни,
који с годинама постају све
строжи, а главни међу њима
је квалитет издувних гасова
мотора. Тада инжењери праве компромис и прилагођавају емисију гасова, науштрб
снаге мотора.
Заменом чипа (код старијих модела) или репрограмирањем централног рачунара аутомобила добијате
прави потенцијал агрегата.

Треба напоменути да се
чип-тјунинг ради искључиво на аутомобилима с директним убризгавањем, а
већи потенцијал имају мотори с турбинама. Наравно,
слабијим моторима с мањом кубикажом који су тјунирани, смањује се радни
век у просеку за пет одсто.
Због тога је препоручљиво да тјунирате „машину” са
што већом кубикажом, јер
су ти мотори издржљивији
и репрограмирање компјутера неће утицати на њихову дуготрајност. Ако је ваш
аутомобил у гарантном року и прибојавате се да гаранција неће важити јер аутомобил није више у оригиналном стању, опустите се;
не може се било каквим
уређајем детектовати да је
рачунар репрограмиран.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ југо 45, исправан,
власник.
069/181-01-33. (211175)

АУТО-КОД кључеви, кућишта, даљинаца, „Кључ
сервис”, Светог Саве 14.
065/282-88-28. (210365)

ТАВРИЈА у возном стању, гаражирана, прешла
58.000,
300
евра.
061/171-01-35. (211288)

ФОРД КА 2002, на продају. Тел. 063/872-4776,
013/378-160.
(210865)

ЛАНОС, прва боја, 5 В,
фабричко стање, 99.800
км, купљен нов, 1.650,
замена. 065/809-11-83.
(211203)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи,
алу-фелне.
064/856-60-65. (211298)
ЈУГО скала 55, 2005,
атестиран плин, одлична, 650 евра. 064/14255-93. (221298)
ФОРД конект 1.8 ЦДТИ,
путнички пик-ап, 4 + 1,
сиве боје, клима, вебасто, на име купца, 2.200
евра. 063/253-028. (ф)

ПЕЖО 306, из 2000. године, регистрован, гаражиран, очуван, термоакумулациона пећ цер,
5,5 кв, мало коришћена,
одлична. 013/627-194,
061/462-71-94. (211235)
ТОЈОТА корола 1.3, регистрован, први власник. 069/507-08-88.
(211239)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

МОТОЦИКЛ gaoming,
150 кубика, из 2004. године, прешао 8.000 км.
063/743-29-54. (211243)
ОПЕЛ агила 1.2, бензинац, 2002. годиште, у
одличном стању. Тел.
064/431-07-31. (211264)
ЈУГО 55, 2003, тек регистрован, плин атестиран, одличан, црвен.
064/321-77-99. (211339)
ПЕЖО 306, 2.0 ХДИ,
2001, караван, клима,
одличан, 1.600 евра.
064/300-40-01. (211339)
ГОЛФ 1.4, 16 В, 2001,
петора врата, алу фелне, клима. Екстра сређен,
3.150
евра.
064/177-35-82. (211365)
РЕНО 5 кампус, 1.1,
економик, одличан, регистрован, 520 евра.
065/361-13-13. (211347)
ГОЛФ 2, дизел, 1989. годиште.
062/231-982.
(211394)
БМВ 318 Д, М пакет, караван, 2004. годиште.
064/665-90-08. (211395)
ГОЛФ 5, 1.4, 3 В, 2005.
годиште, екстра стање.
064/109-93-79. (211398)
ФОРД ескорт караван,
1999, бензин, плин.
063/802-90-38. (211398)
ХИТНО продајем пежо
607, 2007, 2,8 л, први
власник, фул опрема.
013/263-42-97, 069/26342-97. (211420)
ПАСАТ Б 3, 1992, опрема, металик, бензинг
а
с
, 1.050 евра. 064/17928-61. (211478)
ФИЈАТ мареа 1.8, бензин, гас, караван, 1998.
годиште. 063/152-0934. (211942)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2008, 2/3 врата, зимске
гуме, перфектан, 3.500
евра.
062/207-505.
(211509)
ФОРД ranger, 2008, поклопац за сандук (хард
топ), екстра cab, 183 х
153 цм, 700 евра.
065/270-170. (211509)
ПРОДАЈЕМ тојота корола 1.9 дизел, у одличном стању. 063/454-011.
(211512)
КОМБИ мерцедес 100
МБ, повишен, продужен,
регистрован.
063/809-35-89, нове гуме зимске. (211521)
ЗАСТАВА скала 101, 96,
у возном стању, истекла
регистрација. 064/13036-02. (211523)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2003,
петора врата, купљен у
„Делти”,
на
име.
064/130-36-02. (211523)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
троја врата, атестиран
плин, регистрован, власник. 064/130-36-02.
(211523)
ПУНТО гранде, 1.4,
2008, троја врата, све од
опреме, регистрован.
064/130-36-02. (211523)
СЕАТ ибица 1.4, бензин,
гас, 2000. годиште,
1.650 евра. 064/224-1714. (211527)
ФИЕСТА 1.4. ЦДТИ,
2005, 5 В, на име.
063/815-69-39. (211551)
КОРСА 1.2, 2002, 3 В, на
име, сива. 066/632-0088. (211551)

КИЈА рио, 2002, секвент
плин, клима, регистрован, 750 евра, форд К.
062/816-66-78. (211588)
ПАСАТ караван, 2000.
годиште, 1.9 ТДИ, дизел, опрема све, одличан.
064/206-55-41.
(211587)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра, исплата одмах. 065/80911-83. (211203)
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ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила и катализатора, продаја деловa. 063/782-8269,
066/409-991,
(211362)
ОТКУП свих врста возила од 80 до 1.500 евра,
продаја половних делова.
069/203-00-44,
064/552-31-19. (211362)
ОТКУП свих врста возила, небитно стање, долазим на Ваш позив, од
100 до 2.000 евра.
068/423-95-60. (211362)

ОГЛАСИ

ТВ ПОЛОВНИ, из увоза,
37, 54, 72. 348-975,
066/348-975. (211308)

ЛАМЕЛНИ паркет, тросед, двосед, јоги душеци.
Иваново.
Тел.
064/197-44-64. (211446)

ПРОДАЈЕМ компјутер
пентијум 4. 065/583-3853. (211445)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 2,5
кв, у одличном стању.
064/327-60-52. (211425)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ живе пилиће,
130
дин./кг.
060/019-75-04, Виолета.
(СМС)

УСТАКЉЕНА ПВЦ врата, димензије 90 х 205.
063/743-29-54. (211243)
ПРОДАЈЕМ
А-бас
прим., класичну гитару,
електричну гитару, гитарско појачало „чајавец”.
064/226-83-34.
(211229)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–500
евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25. (211306)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу и прасад, свиња може у полутке. 631-811.
ОГРЕВНО дрво на продају.
064/357-82-08.
(209002)
БАГРЕМОВА и церова
дрва
на
продају.
060/603-32-32. (209002)
БРИКЕТ буков калоричан, исплатив, 4.500
дин/кубик,
достава,
преостала количина.
064/482-65-53. (210108)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, најбоље плаћам, исплата одмах.
064/300-40-01. (211339)

ПРАСИЋЕ и дебеле свиње продајем. Пелистерска
24.
372-768,
064/172-44-10. (210256)

МАШИНЕ

КОКЕ
носиље
150
дин./комад, Старчево.
631-989. (210352)

КОМБАЈН змај 142, са
три адаптера и шпартач
ИМТ.
063/376-302.
(211257)

КУЛТИВАТОР
хонда
600, са приклицом, продајем.
354-537.
(211326)
ЈЕДНОРЕДНИ берач,
балирана детелина, дебеле свиње, 120 - 170 кг.
063/811-72-44, 013/626320. (211481)
КУПУЈЕМ круњач-прекрупач оџаци, црвен.
Тел.
065/561-01-03.
(211495)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гараже на Котежу 1. 069/409-83-42.
(211505)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/386-5187. (211507)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563,
063/288-278.
(211224)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (211410)

СВИЊСКЕ
полутке,
прасићи, кућна достава,
бокс
за
крмаче.
065/614-74-40, 633-250.
(211327)
ПРОДАЈЕМ прасиће,
пијетрен, детелину, сламу. Петефијева 113.
323-123. (211333)
ПЕРЈАНА јакна шевињон, Л, нова, мушка црна, уникат. 064/354-6976. (211331)

ПРОДАЈЕМ десет кубика буковог дрвета (исечена и исцепана) и ТА
пећ 4,5 кв. Андреја,
062/164-04-06, Панчево. (211283)

ПРОДАЈЕМ
свињу,
услужно клање, сушење,
Светог
Саве
67.
064/668-87-38, Ивица.
(211343)

ПРОДАЈЕМ комплетну
металостругарску радњу, Карађорђева 91-а.
063/807-50-65, Панчево. (211284)

БРИКЕТ, висококалоричан, без лепка, достава,
преостала количина повољно. 061/296-91-67.
(и)

НА ПРОДАЈУ шапурине
и прасићи, могућност
клања, звати поподне.
064/162-49-01. (210854)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно печење на дрва, ражањ, повољно. 064/99779-09. (211062)

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

ПРОДАЈЕМ свињу и полутке.
632-454,
064/188-58-03. (211182)

МОТОРКА долмар 3,7
кс, 20.000 динара, шиваћа (нова) машина,
10.000; плин решо +
рерна 3.000, кауч 2.000
дин.
064/195-31-80.
(211294)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал, гарнитуру мојца,
витрину, комоду, сто +
четири столице, спаваћу собу комплет, комплет кухињу, замрзивач, дечја колица, телевизоре, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва, машину за веш, суђе, сушење, тепихе, половне
ауто-гуме, бицикле, разно. 063/107-78-66. (ф)

ПРАСИЋИ на продају,
меснати.
626-285,
064/143-50-23. (211187)

КОТАО 35 м2, са бојлером, нов, са гаранцијом,
продајем. 064/123-6365. (211316)

ШПОРЕТ,
телевизор,
сто, кревети, душеци, ормар, грејалице, судопера.
065/353-07-57. (211200)

ПРОДАЈЕМ сунцокрет
грицко. Тел. 064/57735-08. (213324)

ДВА за огрев, преостала, и половне греде и
моторна штил. 064/12269-78. (211217)
ПРОДАЈЕМ тросед, двосед, ел. шпорет, фрижидер.
063/293-032.
(211219)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, као нове,
достава, монтирање, гаранција. 060/080-32-15.
(211221)
ЕЛЕКТРИЧНА тестера
штил, 1.900 вати. Тел.
063/743-29-54. (211244)

УГАОНА
гарнитура,
веш-машина, судо-машина, фрижидер, регал,
комода, дуборез, ормани храстовина, салонски трпезаријски округли сто + десет столица,
шиваћа машина, грејалица. Тел. 063/861-8266. (211440)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину, шпорет електрични.
Мића,
013/346-790,
064/129-73-60. (211441)
ПРОДАЈЕМ прасиће,
полутке 25 кг, супрасне
крмаче, Борачка 1, Војловица.
342-819,
064/306-87-33. (211462)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, добро плаћам, долазим.
060/080-32-15. (211221)
КУПУЈЕМ гвожђе, старе
славине, акумулаторе,
старе
веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, каблове и остали метални отпад. 060/52193-40. (211265)

ПРОДАЈЕМ самоходну
косачицу са брикс мотором. Тел. 063/325-950.
(211338)

ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. Тел. 064/53962-04. (210776)

ЧАМАЦ кабинаш с приколицом и ванбродски
мотор џонсон од 4,8 кс.
062/444-842. (211173)
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ПРАСИЋЕ
продајем,
Пелистерска 24. 372768,
064/172-44-10.
(2113269)

ПРОДАЈЕМ прасиће.
234-74-22. (221391)
ПРОДАЈЕМ очуван трпезаријски сто. Тел.
317-855. (211353)
ТА, 6 кв, на продају.
064/224-13-87. (211354)

ПРОДАЈЕМ двосед, тросед, угаону гарнитуру,
орман, норвешки радијатор. Тел. 062/203-868.
(211360)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, замрзиваче, вешмашине, телевизоре.
061/206-26-24. (211518)
КУПУЈЕМ гвожђе, вешмашине, замрзиваче,
акумулаторе, обојене
метале
и
остало.
061/321-77-93. (211518)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(211520)

ЕЛЕКТРОМОТОР 2 кв,
2.900 обртаја, 100 евра,
исправан. 064/144-8844. (211464)
ПРОДАЈЕМ засад леске,
стар четири године, површине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (211469)
ПРОДАЈЕМ повољно
веш-машину. 064/54099-87. (211484)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице, фрижидери, замрзивачи, ЛЕД, ЛЦД ТВ из
Немачке. 062/824-2321. (211501)
ПРОДАЈЕМ женску шубару и крагну од крзна
поларне
лисице.
064/341-77-77. (211498)
БУКОВА дрва, багремове сеченице. „Топлина”,
063/364-310. (211508)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000,
нова. 371-568, 063/77345-97. (211530)
НОВО у понуди!!! Најквалитетнији пелет А
класа, увоз из БиХ. Достава
на
адресу.
064/331-65-45. (211535)
ПРОДАЈЕМ
меснату
прасад, могућност клања, печења и доставе.
063/314-454. (211549)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, дебеле свиње,
могућност клања, печења.
064/290-50-29,
060/037-11-96. (211555)

ПРОДАЈЕМ
дугачку
бунду од нерца и три
венчанице. 063/893-2865. (211358)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре. 064/484-1376. (211518)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2–6 кв, достава, монтирање, гаранција, повољно. 064/36657-87, 335-930. (211559)
РЕГИСТРОВАНА аутоприколица, трофазни
циркулар, самсунг телевизор 82 цм. 063/566611. (211567)
DOWNHILL
бицикл
ghost, супер стање, музички стуб риз, кућицу
погодну за голубове.
069/362-12-30. (211568)
ПЕЋ на дрва, ормани,
француски лежај, комоде, витрине, судо машина, кухиња, тросед, дечји кревети на спрат, теписи, шанк + барске
столице, дечји кревет,
радни сто, сто + столице, ТА пећ 4,5 кв, угаона
клупица и сто. 064/15538-13. (211582)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове,
пенкала.
Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(211279)
КУПУЈЕМ старо и половно
покућство.
066/900-79-04. (211455)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи.
065/344-49-30. (211560)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне,
неисправне,
свих величина. 063/18208-95,
335-974.
(211559)

КУПУЈЕМ гвожђе, обојене метале, веш-машине и остало. 061/322-0494. (211518)

300-830
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ЊИВА, 33 ара, у Скробари, на самом путу,
3.200 евра. 065/852-7199. (208736)
ПРОДАЈЕМ кућу, Србијанска 55, издајем локал
Војвођанска
85.
064/651-16-22. (209514)
КУЋА са 10 ари плаца,
Горњи град. 064/133-3202.
ПАНЧЕВО, кућа за становање на плацу 20 х 40
м. Тел. 064/813-00-21.
(210480)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу, 60 м2
с окућницом и баштом,
укупне површине 1.800
м2 за 15.000 евра. Тел.
011/241-31-08. (210541)
КАЧАРЕВО, спратница
ајнфор, нова, 200 м2,
Пролетерска 30, договор.
063/218-860.
(210787)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, могућ договор. Тел. 065/633-40-80,
064/190-96-50. (210803)
КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000.
Може замена стан + доплата. 061/685-88-03.
(210977)

ОГЛАСИ
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КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, може
замена. 063/307-674.
(211042)

КУЋА Топола, 82 м2, 7
ари, помоћни објекти,
27.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (211249)

НОВА Миса, Козарачка,
укњижена, спратна кућа, власник. 063/76022-83. (211185)

ПРОДАЈЕМ нову кућу
на Караули са грађевинском дозволом, власник, договор. 065/25887-77. (211250)

НА ПРОДАЈУ кућа, зидана 1963, 80 м2, Предграђе. 064/386-47-52.
(211189)

ДВА плаца по 5 ари,
грађевинска, стара Миса, повољно. 063/207819. (211231)

ПРОДАЈЕМ плац на Караули. 063/769-41-44.
(211220)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа, 15 ари,
18.000 или замена. 332522,
066/355-154,
064/252-52-21. (211275)

НОВА Миса, кућа 6 х
10, три нивоа, добра локација. 063/879-51-40.
(211242)

ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац, 4 ара.
069/213-97-37. (211303)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нов
храстов паркет, ПВЦ
столарија, укњижено,
власник. 064/260-05-34.
(211304)
КУЋА, Тесла, ново, Стеријина улица, продаја/замена стан, договор.
063/227-693. (211314)
СПРАТНА кућа у Банатском Новом Селу, 200
м2, плац 7,5 ари.
063/808-40-43. (211315)
МАРГИТА, старија кућа,
110 м2, на 5 ари плаца.
063/720-55-66. (211317)
ПРОДАЈЕМ плац од 40
ари, на Новосељанском
путу.
064/850-70-15.
(211318)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44 ара, Војловица,
дозвољена
градња.
064/256-35-40. (211321)
СТРЕЛИШТЕ, кућа, 140
м2, 2,25 ари, 46.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(211332)
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СТАРА Миса, кућа, 300
м2, 6 ари, 75.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (211332)
СТРЕЛИШТЕ, кућа, 220
м2, 5 ари, 75.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (211332)

ШИРИ центар, кућа за
бизнис, око 600 м2, тринаестособна, 10 ари,
160.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
КУЋА, новија близу
центра, петособна, 183
м2, 3,7 ари, 77.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)

ОГЛАСИ

ЈАБУЧКИ, 50 м2, 6,5
ари, 15.000; Новосељански, 70 м2, 22 ара,
35.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211419)
ШИРИ центар, кућа 90
м2, 3 ара, 38.000; Котеж
1, 6 ари, 70 м2, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211419)

КОТЕЖ 2, укњижена кућа 110 м2, 14 ари грађевинског плаца. 064/66589-64. (211344)

ХИТНО продајем плац
8 ари, папири 1/1, II
просек Братства–јединства, грађевинско земљиште.
Јелена,
069/200-72-51. (211421)

КНИЋАНИНОВА 33,
кућа за инвеститоре,
120 м2, 45.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (211332)

БЛИЗУ центра приземна квалитетна, 130 м2,
ЕГ, 4,5, продаја/замена.
(526), „Ивакс”, 064/37680-83. (211399)

НОВА Миса, 100 м2, одлична спратна, мањи
плац, 33.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (211423)

ЦРЕПАЈА, 135 м2, 16
ари, 45.000; Нови Козјак, 100, 10 ари, 8.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(211332)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа са
7 ари плаца, аеродром,
испод
надвожњака.
060/338-08-96. (211372)

СВЕТОЗАРА Милетића,
улични део куће, договор, велики избор дворишних станова. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (211424)

ТЕСЛА, кућа, 95 м2, 4,5
ари, 51.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (211332)

КЛУБ-ДИСКОТЕКА, Ковачица, 200 м2, 120.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(211332)
СТАРА Миса, троипособна кућа 100 м2, 5
ари, уредна, 34.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)
СТАРА Миса, 5 ари,
ограда, капија, пројекат,
насуто,
вода,
17.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ПАНЧЕВО, екстра нова
кућа, у Козарачкој 3,
16,40 х 9,40, бруто 138
м2, комплетно завршена, одмах усељива, 1/1.
063/637-673. (211382)
ПРОДАЈЕМ пољопривредно земљиште, у Јабуци, 26 ари. 069/737478. (211364)
ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,
55.000; стара кућа 100
м2, 4 ара, 48.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(211419)
БАВАНИШТАНСКИ, 50
м2, ново 10 ари, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211419)

КУДЕЉАРАЦ, код цркве, 32 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, вреди погледати.
063/756-06-04.
(211461)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Зелене пијаце, може замена. 063/867-03-33.
(2114439
КРАЉЕВИЋА Марка,
самостална 80 м2, 4 ара,
25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (211453)
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ПРОДАЈЕМ намештену
усељиву кућу у Јабуци,
Тамишка 43. Кућа се
налази на плацу површине 11 ари, могућа замена за стан, предност
Панчево или Београд.
Цена по договору.
063/725-38-70. (211457)

КУЋА на Тесли, 100 м2,
4,5 ари, 50.000 евра,
хитно. 066/937-00-13.
(211477)
ПРОДАЈЕМ ланац земље у Лапу. 064/113-4776. (211493)
КУЋА, код школе „Свети Сава”, нова Миса,
Новоградња. 063/82463-51,
373-154.
(211528)

ОГЛАСИ

ВИКЕНДИЦА на Девојачком бунару, на продају, може замена и одложено
плаћање.
061/622-18-37. (211569)
УКЊИЖЕНА кућа 73
м2, Банијска улица, на
плацу 14 ари. 063/269499. (211578)
КУЋА на продају, Јаношикова 154, Војловица.
064/166-47-17. (211583)
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ПРОДАЈЕМ стан, дворишни, шири центар,
све ново, хитно, 15.500
евра.
065/551-17-22.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ стан у центру, Улица Жарка Фогараша, дуплекс, 40 м2 +
20 м2, 26.000 евра. Тел.
069/123-11-12. (210166)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, ЕГ, сређен. Тел.
064/528-32-10. (210222)
ПРОДАЈЕМ дуплекс, 37
м2 + 17 пословног простора, 36.000. 064/18650-87. (210351)
ПРОДАЈЕМ троипособан стан, 80 м2, Ваљевска 22, Котеж 2, 49.000
евра.
069/214-41-49.
(210494)
ХИТНО продајем стан,
7. јула, 1/1 укњижен,
сређен, 15.500 евра.
064/305-71-60. /210542)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан са
даљинским грејањем,
лифтом и прелепим погледом
на
Тамиш.
063/786-98-86. (210530)
ПРОДАЈЕМ стан од 84
м2, на Котежу 2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(210650)

СОДАРА, 32 м2, I, ЦГ,
одличан, 21.000. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (211249)

ТЕСЛА, 36 м2, ВП, ЦГ;
тераса, 20.000. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (211249)

ЦЕНТАР, Гимназија, 34
м2, III, ЦГ, тераса, 25.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (211249)

ПРОДАЈЕМ
станове,
Карађорђева
15,
I
спрат, 101 м2, Илариона
Руварца 4, дуплекс, 81
м2, Тесла. 063/334-430.

СТРЕЛИШТЕ, 32 м2, III,
ЦГ, тераса, 21.000. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (211249)

ВОЈЛОВИЦА, 53 м2, I,
TA, тераса, 18.000. (300),
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (211249)

ДВОСОБАН, 64 м2, Содара, двособан, 56 м2,
Котеж 1. 063/103-22-06.
(211594)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-03-23.
(210920)
ПРОДAЈЕМ ланац земље у Црепаји. 060/35103-56. (211463)
ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац
8 ари. Без посредника.
065/811-31-92. (211469)
ДОЊИ град, кућа сређена, два стана, ЕГ, плац 7
ари.
063/845-85-80.
(211473)
ШИРИ центар, 4 ара, 80
+ 35 м2, 1/1, усељива.
(49), „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(211472)
ДОЊИ град, 4 ара, кућа,
колски улаз, 1/1, повољно. (49), „Мустанг”,
063/836-23-83. (211472)
ПЛАЦ на Старом Тамишу продајем. 063/374668. (211486)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 120
м2, плац 16 ари, сређено.
061/139-28-10.
(211500)
ТЕСЛА, нова кућа 110
м2 + 20 м2, гаража.
063/783-39-97. (211519)
ПРОДАЈЕМ викендицу,
18 ари плаца, старо српско поље, повољно. Тел.
063/865-80-06. (211538)
КУЋА на продају у Цара
Душана, 86 м2. 061/65132-35. (211541)
ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву.
063/748-72-63.
(211558)
ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35.
МИСА, продајем поткровље 100 м2, са свим
прикључцима. Договор.
066/333-55-25. (211573)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси (два дворишна
стана). Тел. 063/472433,
063/440-447.
(211580)
КУЋА код бувљака, 4,14
ари, 64 м2, усељива,
35.000 евра. 064/15137-66, 064/495-55-59.
(210636)
КУЋА код бувљака, 4,14
ари, 64 м2, усељива,
35.000 евра. 064/15137-66, 064/495-55-59.
(210636)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац 10 ари, Новосељански пут, повољно.
066/385-289. (211589)

300-830

РАДНО ВРЕМЕ НАШЕГ ЛИСТА

Благајна средом
отворена дуже
Своје огласе и рекламни материјал можете
да предате понедељком и уторком од 8 до 18,
а средом од 8 до 15 сати. Радно време за четвртак и петак је непромењено: од 8 до 13 сати. И убудуће ће попусти важити понедељком и уторком.
Цене су ниже током прва два дана у недељи.

НОВА Миса, двособан
комфоран, на првом
спрату,
власник.
063/760-22-83. (211185)
ДВОСОБАН ексклузиван, 50 м2, II спрат, центар, опремљен, плакари, уградна кухиња,
35.000. 063/801-56-63.
(211186)
ТЕСЛА, двоипособан, II
спрат, ЦГ, власник, 74
м2, 48.000. 069/176-0857. (211193)
НОВ стан, 65 м2, гаража
14
м 2,
Таковска.
063/342-220, 063/70119-77. (211192)
СТАН на продају, Стрелиште, 60 м2, II спрат,
ЦГ.
062/646-066.
(211211)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, ЦГ, високо приземље, Котеж 2, укњижен.
064/208-91-21. (211215)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан,
59 м2, 33.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (211332)

ТЕСЛА, 47 м2, двособан,
III, TA, 24.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (211423)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
62 м2, ВП, уредан,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ПРОДАЈЕМ двособан
(61 м2), комфоран стан
на Стрелишту. Тел. 317411,
069/317-41-11.
(211228)

МАРГИТА, трособан, 85
м2, гаража, 60.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(211332)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, I,
ЦГ, 27.000, двособан.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (211423)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.500.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (211453)

ТРОСОБАН, 62 м2, Котеж 1, новоградња,
укњижен, 700 евра/квадрат.
064/200-00-37.
(211238)

ЦЕНТАР, трособан, 65
м2, 45.000; двособан, 57,
40.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (211332)

ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
III, ЦГ, 33.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (211423)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, леп распоред,
24.000. (49), Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(211453)

ДВОСОБАН стан, 64 м2,
ЦГ, II спрат, без посредника, 40.000. 063/85777-21. (211253)

НОВА Миса, две етаже,
139 м2, 40.000. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (211332)

СТАН, строги центар, 51
м2, приземље, реновиран, тераса, ТА, 40.800
евра.
064/354-69-94.
(211263)

ЦЕНТАР, двоипособан,
63 м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

СТАНОВИ

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив, 27.500
евра, хитно. 063/16643-48. (211268)

У БЕОГРАДУ, продајем
стан од 55 м2 или мењам
за мањи у Панчеву.
064/685-73-38. (211337)
НА ПРОДАЈУ стан на
Стрелишту, III спрат,
ЦГ.
063/175-65-10.
(521341)
ЈЕДНОСОБНИ, Тесла,
32 м2, 20.000, центар
14.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(211351)

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за
стан, кућу. 063/771-1568. (211274)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
70 м2, екстра сређен, II
спрат,
договор.
063/858-48-50. (211277)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
70 м2, ЦГ, одличан, Котеж 1, двособан, 50 м2, I
спрат, ЦГ, одличан, власник. 064/323-91-93.
(211281)

ДВОСОБНИ, Стрелиште, 55 м2, 26.000; Котеж, 31.500. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (211351)
СОДАРА, 60 м2, трособан,
35.000; једнособан, 21.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (211351)
ТЕСЛА, 43 м2, једноипособан, одличан, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (211351)
ТЕСЛА, 52 м2, одличан,
намештен, двособан,
30.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(211351)
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КОТЕЖ 2, 60 м , двособан,
IV, ЦГ, 31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (211423)
НОВА Миса, 60 м2, IV, ТА,
сређен, 27.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (211423)
ЦЕНТАР,
64
м2,
двоипoсобан, VII, ЦГ,
41.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (211423)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, II, ЦГ, терасе,
30.000. 064/206-55-74,
362-027. (211388)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, VII, уредан,
25.000.
362-027,
064/206-55-74. (211388)
КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ;
одмах усељив, 32.000, замена. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
13.500 евра, Синђелићева 21-б. 064/440-3542. (211522)
ДВОИПОСОБАН, квалитетан, Тесла, ЦГ, усељив, 43.000. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, квалитетно реновиран, Содара, ЦГ, 25.000. (470),
„Дива”,
345-534,
064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, II,
трособан, ЦГ, 41.000,
договор.
(336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (211423)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
74 м2, III спрат, ЦГ,
41.000, договор. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (211423)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру, нова Миса,
за викенд кућу, Новосељански пут. 069/181-0133. (211175)
СТАН Миса, 15.500
евра, 40 м2, 55 м2.
063/377-835. (211177)
ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (211332)
2

ТЕСЛА, трособан, 61 м ,
35.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (211332)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 31.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (211332)

ТЕСЛА, 3,0, VI/X, ЦГ,
терасе,
600/квадрат.
(526), „Ивакс”, 064/37680-83. (211399)
ТЕСЛА, 40 м2, ТА,
26.000, 51 м2, ЕГ,
31.000. (526), „Ивакс”,
064/376-80-83. (211399)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, ЦГ,
24.000; 57 м2, ЦГ, терасе,
30.000. (526), „Ивакс”,
064/376-80-83. (211399)
ПРОДАЈЕМ стан у центру, 86 м2, 38.000 евра.
069/225-90-67. (211375)
КОТЕЖ 2, двособан, I,
59, 30.000; Котеж 1, једнособни од 21.000; улично, 35, 11.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (ф)
ТЕСЛА, двособан, I, 54,
27.000, Стрелиште, двоипособан, 55, 31.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (ф)
НОВА Миса, станови у
изградњи, близу школе,
54 и 38 м2, власник.
064/264-02-02. (211385)
ТЕСЛА, двособан, I, ЦГ,
гаража, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (211390)
„ТУРСКА глава”, једнособан, ЦГ, договор.
(188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (211390)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м , ТА,
приземље,
хитно,
16.500 евра. 065/23710-09. (211418)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
75 + 6 м2, IV спрат, без
лифта, власник. 331079. (211400)

СВ. МИЛЕТИЋА, 40 м2,
I, 25.500; Тесла, двоипособан, VI, 38.000. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (211424)

ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
леп, 33.000; 74 м2, трособан, 47.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211419)

СОДАРА, 40 м2, једноипособан, 19.500; 57 м2, двособан, 32.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211419)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 25.000; 74 м2, трособан, 46.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211419)

СОДАРА, трособан, 68
м2; трособан, 36.000, III,
TA.
(394),
„Гоца”,
063/899-77-00. (211419)

КОТЕЖ 1, 25 м2, једнособан, 16.500; 58 м2,
двоипособан, 32.500.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211419)

ЦЕНТАР, 47 м2, двособан,
24.000; дворишни, 40 м2,
14.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211419)
ШИРИ центар, Ослобођења, новија градња, 42
м 2,
ЦГ,
приземље,
25.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(211423)

МИСА, 37 м2, једноипособан, 16.000; 40 м2, двособан, 19.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211419)
ДВА једнособна стана, у
фази адаптације, 16.000
+ ПДВ и 15.000 + ПДВ,
власник. 060/765-66-60.
(211428)
НОВИ свет, први спрат,
трособни, 81 м2 + две
терасе 25 м2, запад, храстов паркет, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, све ново у новој
згради, 59.500 + ПДВ,
власник. 060/765-66-60.
(211428)

МАРГИТА, нов двоипособан, 54 м2, приземље,
гас, 38.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(111426)
ТЕСЛА, једнособан, II,
28 м2, ЦГ, ПВЦ, 18.000.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30. (111426)
КОТЕЖ 1, једнособан,
IV, 42 м2, ЦГ, 22.000.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30. (111426)
ЦЕНТАР, двоипособан,
VII, 64 м2, ЦГ, 42.000.
(320), „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(111426)
ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 37.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (111426)

ШИРИ центар, нови
укњижени 28 м2, једнособан и 48 м2, двособан,
власник. 063/208-352.
(211451)
ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, 35 + 5 м2, I спрат,
ТА, 17.500, Марина Држића 7/10. 066/952-4219. (211454)

ПРОДАЈЕМ
повољно
стан, Стрелиште, двособан, ЦГ, 53 м2, 24.000 евра.
063/868-02-06. (211483)

МИСА, 139, двориште,
стан, 40.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(211590)
ДВОРИШНИ до улице,
сређен, 11.500, плац Баваништански,
само
18.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (211590)
ПРОДАЈЕМ стан 50 м2,
Котеж 1, Железничка
колонија. 063/815-4448. (211596)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ стан, 41 м ,
на Котежу 1, код окретнице. 063/361-530.

ПОТРАЖЊА

НОВОГРАДЊА, усељиви станови од 78 и 45 м2,
повољно, добра позиција.
062/443-367.
(211572)

КУПУЈЕМ мањи стан,
ниже спратности, Тесла,
шири центар. 064/33849-01. (211109)
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СТРЕЛИШТЕ, III спрат,
двособан, ЦГ, лифт,
24.000. 066/937-00-13.
(211477)
БЛИЗУ центра велики
избор нових станова.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (211424)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (211514)

КОТЕЖ 2, једнособан,
36 м2, V, лифт, ЦГ,
20.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (111426)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, 43, ЦГ, ВП, тераса,
подрум. 063/845-85-80.
(211473)

ЦЕНТАР, једноипособан, II, ЦГ, двострано
оријентисан, власник.
063/871-77-13. (211408)

ЦЕНТАР, 37 м2, једноипособан, 50 м2, двоипособан, ново, 700 евра.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211419)

МИСА, „Тргопродукт”,
37 м2, II, ТА, 17.000.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (211453)

ДВОСОБАН стан, II
спрат, Стрелиште, без
посредника. 013/25141-52,
062/514-159,
069/514-15-22. (211458)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, 25.000; 60 м2,
двособан, 31.000; двоипособан, 58 м2, 33.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211419)

ЦЕНТАР, 90 м2, трособан,
42.000; 68 м2, двоипособан, 42.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211419)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 39 м2, ЦГ, VI,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (211453)

ЦЕНТАР, двособан, ЦГ,
I, 43.500; салонски, 114
м2, 67.000, 86 м2, 42.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (211424)

КОТЕЖ 2, стан 59 м2 +
тераса, продајем или мењам за кућу, Панчево.
061/642-45-67. (211397)

2

СОДАРА, квалитетан
двособан, 67 м2, X, ЦГ,
31.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (211453)

СОДАРА, једнособан,
ЦГ, VII, 17.000; Котеж,
гарсоњера, I, ЦГ, 17.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (211424)

ГАРСОЊЕРА, ЦГ, Котеж, 17.000; једнособан,
Тесла, ТА, 21.000. (470),
„Дива”,
345-534,
064/246-05-71. (и)

ЧЕТВОРОСОБАН стан, I
спрат, Котеж 2, продајем/мењам за мањи. 345534, 064/246-05-71. (и)

СОДАРА, леп двособан,
51 м2, V, TA, 25.000.
(49), ,„Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(211453)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан 61 м2, високо приземље, ЦГ,
29.500 евра. 063/76822-61. (211529)

ЦЕНТАР, нов укњижен,
37 м2 + 15 м2, галерија,
власник. 063/208-352.
(211561)
ОСЛОБОЂЕЊА 70, трособан дуплекс, новоградња, 73 м2. 069/35549-31. (211586)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52, тераса, 23.500; трособан, III, 71, 35.000.
(67),
„Милка
М”,
063/744-28-66. (211590)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру града. 063/16522-54. (211484)

КОТЕЖ, ВП, 51, 26.000;
IX, 39, 18.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (211590)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 52 м2, ТА, грејање,
Содара. Тел. 060/60160-23. (211516)

КОТЕЖ, III, 37, 21.000,
хитно; Самачки, I, 18,
14.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (211590)

КУПУЈЕМ стан за сређивање,
једнособан,
двособан. 064/206-5574. (211388)
КУПУЈЕМ стан до 50 м2
за реновирање, брза исплата. 064/385-31-15.
(211529)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТРЕЛИШТЕ, издајем
двособан, реновиран,
потпуно празан, II
спрат, ЦГ, 100 евра.
060/317-17-10. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
двособан
празан комфоран стан
на Тесли, ЦГ, телефон.
064/175-63-14. (СМС)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2. Тел. 063/334-703.
(209983)
ДВОСОБАН стан на Тесли, први спрат, централно грејање, хитно.
064/208-13-63. (210570)

ИЗДАЈЕМ нов стан, 56
м2, са гаражом, угао
Браће Јовановића и Карађорђеве, II спрат.
065/418-15-44. (211256)

ИЗДАЈЕМ
дворишне
једнособне станове, намештене, лепе комфорне. Стрелиште, 362-406,
064/218-83-45. (211393)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру запосленој
женској особи. Тел. 361895,
064/357-85-83.
(211273)

НАМЕШТЕН дворишни
стан, издајем у Ул. М.
Горког. Тел. 064/160-4639, 013/333-517. (211402)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен
стан.
066/209-400. (211437)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
Панчева, двоипособан,
ЦГ, са гаражом, повољно.
064/857-87-28.
(210787)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, самицама, самцима, посебан улаз, грејање. Тел. 065/592-78-83.
(210805)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, са централним
грејањем. Тел. 064/16515-53,
362-076.
(210921)
У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу. 065/353-07-57.
(211200)
КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру,
самцу. 065/353-07-57.
(211200)
ИЗДАЈЕМ двособан и
једнособан стан у кући.
377-822. (211200)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан у центру, за две
особе, вреди видети, цена по виђењу. 063/73482-31. (211213)
НАМЕШТЕНА гарсоњера
за
издавање.
061/175-00-15. (211222)
ДВОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48.
(211222)
2

СТАН, 46 м , рафинеријске зграде, ЦГ, кабловска,
издајем.
063/281-464. (211257)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 1, цена повољна. 064/152-88-46.
(211252)
ИЗДАЈЕМ јефтино, дворишно, два одељења с
купатилом и кухињом.
Панчевачки пут 65.
Иван, 064/058-59-96.
(211259)
ДВОСОБАН празан, нова Миса, има све, 60
евра.
063/895-33-92,
013/343-675. (211260)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
Тел.
063/861-90-96,
063/895-16-72. (211534)
НАМЕШТЕНА соба за
студенткињу, ученицу, с
употребом купатила,
кухиње.
316-329,
064/976-64-28. (211548)

ПОВОЉНО издајем две
канцеларије, 2 х 25 м2,
може и посебно, строги центар, Ж. Зрењанина 11, погодно за агенције, представништва
и слично. 060/690-5133,
013/352-506.
(210889)

ПРОДАЈЕМ два локала
40 и 18 м2, заједно или
појединачно, власник,
1/1, строги центар.
064/124-57-02. (211411)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар. 064/202-76-95.
(211556)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Котеж 1, Радничка 3.
064/200-00-37. (211238)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце, изузетно прометна
локација, близина школа.
060/351-03-56.
(211463)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба с купатилом у центру.
063/761-03-56.
(211439)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
80 евра, плус депозит.
063/281-891. (211276)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан с грејањем, празан,
Стрелиште. Тел. 311071. (211307)

ИЗДАЈЕМ празан стан
на Тесли, 49 м2, ЦГ.
064/967-28-91, 617-815.
(211485)

ИЗДАЈЕМ
двособан
празан стан, телефон,
ЦГ.
060/030-11-62.
(211313)

НАМЕШТЕНА гарсоњера у центру града за
самце,
депозит.
063/733-02-53. (211334)
СТАН за издавање.
062/801-55-43. (211370)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, ЦГ, самцу/самици, без плаћања кирије,
само комуналије. 23147-96. (211381)

НАМЕШТЕНИ станови,
једнособан 70 евра, једноипособан 80 евра, код
хотела
„Тамиш”.
064/122-48-07. (211571)

ИЗДАЈЕМ канцеларију
код Општине, други
спрат, опремљена, 16
м2, на дуже. 062/303794. (211272)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2, полунамештен.
060/067-03-11. (211588)

ПРОДАЈЕМ локал са
уличне стране на Зеленој пијаци. 062/822-4819,
064/942-89-29.
(211299)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац 10 ари, Новосељански пут, повољно.
066/385-289. (211589)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан на Стрелишту. Тел.
063/759-17-37. (211328)

ТЕСЛА, двособан ненамештен стан за издавање.
060/408-88-50.
(211482)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, Зеленгора, близу
„беовоза”, ТА грејање,
ADSL, IPTV. 064/83726-28. (211485)
ИЗДАЈЕМ стан, Стрелиште, 54 м2, централно
грејање, ненамештен.
064/730-30-94. (211503)
2

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, ЦГ.
063/877-25-31. (211380)

СТАН у центру, 60 м ,
намештен, клима, интернет,
грејање.
063/454-011. (211512)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту у кући, близу Народне
баште.
Тел.
063/777-55-84. (211389)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту. Тел. 060/443-8636. (211531)

ЧЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице за роштиљ и у кухињи.
063/897-55-04. (211251)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице за палачинке.
062/339-279.
(211396)
ПОТРЕБНИ радници у
кол центру. 064/645-3095, радним данима, од 9
до 16. (211511)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
потребан радник са искуством. 063/865-27-76.
ПЕКАРИ потребна продавачица са искуством. Звати од 13 до 20 сати. Тел.
064/311-72-09. (211564)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
кућу 110 м2, Карађорђева.
063/344-609,
060/023-92-03. (211581)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу, Милке Марковић
7.
064/396-16-79.
(211320)

ИЗДАЈЕМ стан у центру града, 45 м2, намештен. Контакт, 063/313844, 063/693-944. (ф)

ИЗДАЈЕМ пословно-магацински простор, 200
м2, шлеперски прилаз.
061/139-28-10. (211500)

ГАРСОЊЕРА за издавање, празна, Котеж 1, ЦГ.
064/610-52-38. (211465)
СТРЕЛИШТЕ,
издајем/продајем стан, ЦГ,
ВП.
063/845-85-80.
(211473)

ИЗДАЈЕМ локал 60 м2,
Његошева – радионицу,
30 м2, Карађорђева.
064/994-13-16. (211409)

ЛОКАЛ на Зеленој пијаци продајем. 063/80194-89. (211506)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру,
кабловска, интернет. Тел.
064/178-42-42. (211447)

ИЗДАЈЕМ собу с употребом купатила и кухиње.
321-408.
(2112956)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (209963)

ИЗДАЈЕМ
пословни
простор 100 м2, Панчево, угао Светозара Милетића и Трг мученика,
погодан за различите
делатности. 063/622209. (211312)

ИЗДАЈЕМ нов магацин,
260, клима уређаји,
канцеларија, телефон,
Wi-Fi. 065/226-22-26.
(210853)
ХИТНО продајем или
издајем, локал 18 м2, изузетно јефтино, центар.
064/262-54-65. (211097)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и постављање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.
(211466)

ИЗДАЈЕМ локал, Карађорђева 20 + 4 м2, приземље, грејање, клима,
заштита. 063/173-64-93.
(211299)
ХАЛА зидана 90 м2, са 5
ари на Јабучком путу,
25.000 евра. 069/21397-37. (211303)

ЛОКАЛ на продају, Синђелићева 15, 29 м2,
13.000 евра. 063/265457. (210859)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКИ простор за издавање,
комплетно
опремљен. Повољно.
062/162-53-21. (211537)

ИЗДАЈЕМ локал, има
паркинг, на добром месту, продајем ТА пећ.
064/283-48-35. (211325)
ИЗДАЈЕМ разрађен локал прехрамбене робе с
комплетним инвентаром.
063/770-01-82,
062/886-97-03. (211363)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски простор 25 м2, центар, 100 евра. 063/341871. (211377)

ИЗДАЈЕМ локал, приземље, преко пута Дома
здравља, додатне просторије на спрату (180
м2). Тел. 064/676-04-75.
(211584)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(209516)

ПОСАО

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
(109695)

ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница Салону лепоте „La Vida de
Ela”, педикир, маникир,
депилација, козметичар.,
063/734-82-31. (211213)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. 062/404144. (211225)
ПОТРЕБАН тапетар и
шнајдерка,
Панчево.
064/111-22-56. (211301)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, брзо и повољно. 060/330-72-08.
(209695)
МАСЕРКА, релакс, парцијална и антицелулит.
062/817-17-31. (210250)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (210336)

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

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (210498)
РАДИМО: зидање, бетонирање, поправке кровова, фасаде, изолације.
013/664-491, 063/16253-89. (210944)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60. (210911)

ОГЛАСИ

ОЗБИЉНА жена, спремам станове, простор
канцеларијски, пеглам,
200
динара/сат.
061/297-40-00. (211309)
НЕГА старих, болесних
и инвалидних лица, заказивање, пратња до лекара, могућ сваки договор.
063/868-04-51.
(211310)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање
бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(211311)

СРПСКИ језик, часови,
пријемни испити. Искуство, професор гимназије.
063/115-38-50.
(211461)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (211446)
МЛАДА и одговорна жена чувала би децу.
065/434-01-42. (211488)

ЗАВАРИВАЧКО-БРАВАРСКИ радови, надстрешнице, ограде, капије, спирално степениште, гараже, веранде,
хале.
060/575-55-02.
(210909)
ИЗРАДА сплавова, понтона, чамаца. Тел.
064/160-32-34. (210909)
ПЕГЛАМ, кувам, спремам, гледала бих старију особу, уз надокнаду.
064/380-56-04. (211176)

ПСИХОЛОГ, терапије,
саветовања, разговори,
едукације. Њујоршки
сертификат (SAD). Tел.
061/198-32-32. (211321)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(211330)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, крчење, кошење, фрезирање баште.
064/196-17-32.
(211524)
ХОБЛОВАЊЕ и фуговање, поправка и лакирање паркета. 602-701,
064/341-79-60. (211546)
СРПСКИ, часови. Припрема пријемних за
средње школе и факултете.
064/462-37-64.
(211575)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица, негује старе, болесне, непокретне, поуздано, супер повољно. 060/366-63-69.
(211205)
ФИЗИЧКИ послови: рушење кућа, бетона, обарање стабла, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(211217)
ОЗБИЉНО и одговорно
бих бринула о старијим
особама, по договору.
064/954-51-74. (211245)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, квалитетно, педантно, тражим
посао. 233-38-64 и
063/738-58-02. (211233)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења купатила, адаптације, замене, поправке,
одмах, повољно. 331-657,
064/495-77-59. (211236)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, замене, адаптације, одгушења купатила одмах. 331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (211236)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (211269)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, стиропор, бавалит
фасаде, врхунски квалитет,
цене
ниже.
063/865-80-49. (211289)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (211291)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израда инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила, ТА. 062/271661,
061/132-85-43.
(211297)
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ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (211340)

ДУБИНСКО прање намештаја, повољно. Мића,
063/101-66-87.
(211566)

РЕЛАКС, медицинска,
антицелулит масажа и
естетски и медицински
педикир. 061/308-9586. (211416)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом,
комбијем
или камином, селидбе
са монтирањем и демонтирањем намештаја. Дејан, 061/626-1450,
065/440-97-00.
(211593)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда
и поправка металних
конструкција, капија,
ограда, надстрешница,
монтирање олука, гаража.
061/204-83-36.
(211417)
МАЂИОНИЧАР за децу
и одрасле за све врсте
забава. 064/429-16-51.
(211418)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (211427)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, врата,
терасе, капије, рукохвати, ситне поправке, врло
повољно.
Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(211436)
НЕКА ваш стан заблиста. Генерално спремање.
064/485-68-32.
(211414)
ХАУЗМАЈСТОР, најјефтинија поправка и одржавање покућства +
браварија. 063/166-4733, Милан. (211401)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13.
(211437)
СПРЕМАМ станове и
пословне просторије,
пеглам, квалитетно и
повољно. 063/591-658.
(211369)

МАШИНСКО бушење
рупа за стубове, за ограду, за винограде, воћњаке, монтирање ограде,
ограђивање плацева,
дворишта...
Дејан,
065/440-97-00. (211593)
ВРШИМО све врсте физичких послова: утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, одвоз шута, старог непотребног
намештаја, чишћење
подрума, тавана, шупа,
сви слични послови. Дејан,
065/440-97-00,
061/626-14-50, 341-571.
(211593)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге, Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (211593)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап,
комби 1,5 т, камиони
3–7 т, утоварна рампа, с
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални
попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 0 до
24 сата, за вас радимо и
недељом.
Изаберите
најбоље.
Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
b o m b o n cicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 динара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5
т, камионима 3, 5 и 7 т,
с радницима или без
њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима, 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352236,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 динара, с пик-апом, комбијима,
камионима,
екипа радника, монтирање, демонтирање, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту намештаја, селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
b o m b o n cicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слободан.
064/348-00-08,
062/850-36-58. (209842)
ПОВОЉНО, превоз робе и селидбе комбијем,
цена
по
договору.
064/147-14-77, 013/311514. (109658)

РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с највећом гаранцијом.
Проверите.
013/344-594, 063/89421-80. (211342)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(211449)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (210577)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62,
065/329-49-07. (210294)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије и санитарије. Све
за воду. Радимо нонстоп, 0–24 сата. Долазим одмах, пензионерима
екстра
попуст.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(211198)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом књижицу ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево на име Тијана
Симић. (211271)
ГОСПОЂО, ако сте усамљени, жељни нежности, пажње, поштовања,
јавите се. 060/037-3181. (211337)
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу
школе „Јован Јовановић
Змај” на име Андреј
(Никица) Јовановић, издата
у
Панчеву.
(211139)

ТЕПИХ сервис, дубинско прање тепиха, сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (211479)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила и
канализације, замена
вирбли, батерија и вентила, све за воду, 0–24
сата, долазим одмах.
Пензионерима екстра
попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/31726-33. (211525)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366843,
063/193-22-29.
(211540)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502,
011/288-30-18.
(211550)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери,
тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата, туш-кабине, комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (211373)

ТРАЖИ се суинвеститор/инвеститор за зграду, ПР + 3 + Пк, центар,
одлична локација. Само
озбиљне
понуде.
060/765-66-60. (211428)
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу издату од школе „Јован Јовановић Змај”, у Панчеву, на име Иван Мартић. (211504)
УПОЗНАО бих слободну
жену за дружење, могућ
брак.
064/372-94-71.
(211513)

ТУРИЗАМ
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (201894)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом, нов метод без прскања. Гаранција. Славиша.
062/182-74-50. (210358)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18.
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185,
063/278-117,
013/365-051. (210391)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, бојлере, фрижидере, шпорете, електроинсталације. 060/18002-83, 062/186-48-22,
013/251-28-97. (210640)
ПАРКЕТ, постављање,
хобловање, полирање,
лакирање, пратећи материјал, мајстори из Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (208701)

СЕРВИС
телевизора,
продаја половних, поправка мобилних телефона, електричар, аутоелектричар, уградња ауто-радија. 063/800-0196. (211232)
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(211256)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно: песак,
шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(211263)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без. Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (ф)
ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина, замрзивача, фрижидера и остале беле технике. „Фриго
Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16. (211361)

РАЗНО

МОМАК, 1975, неожењен, инвалидски пензионер, упознао би девојку ради брака. 064/30350-15. (СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство ОШ
„Олга Петров” на име
Веселинка Ђорђевић.
(211178)
ТРАЖИМ жену до 55 година за рад у кући, прање, чишћење, за бесплатно
становање.
064/437-63-59. (211240)
ОГЛАШАВАМ неважећом месечну карту за
јавни превоз издату од
АТП-а, на име Анабела
Милаков. (211255)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, двособан, паркинг, кабловска.
063/759-98-77. (210046)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(210966)
ДИВЧИБАРЕ, издајем
апартмане за четири и
шест особа. 063/368448. (211214)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору.
Тел.
065/828-60-64, звати
после 16 сати. (211444)
ЗЛАТИБОР,
Закоси,
апартмани.
Тел.
064/142-78-27. (211479)
У ВРЊАЧКОЈ бањи издајем
апартман.
069/781-605. (211547)

Петак, 18 децембар 2015.

На основу чланова 8. и 9. Одлуке о условима и начину
финансирања потреба у области спорта на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева” број
34/12 и ) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15 – пречишћен текст ), градоначелник града Панчева расписује
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, на основу члана 20. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04)

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист града Панчева” број 38/12 и 21/13), градоначел-

ОГЛАШАВА

ник града Панчева расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ СПОРТА
У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2016. годину
Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна лица да
својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих активности у области спорта у следећим сегментима:
А) Школски спорт,
Б) Спорт особа са инвалидитетом,
В) Такмичарски спорт,
Г) Организација спортских манифестација од
интереса за град Панчево,
Д) Програми и пројекти за учешће на
Олимпијским играма – РИО 2016,
Ђ) Програми и пројекти од посебног значаја
за град Панчево у 2016. години.
Рок
Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање програма и пројекта из области спорта у граду
Панчеву за 2016. годину је до 31. децембра 2015. године. Јавни конкурс ће бити објављен у недељном листу
„Панчевац” и на сајту града Панчева www.pancevo.rs и
www.sportpancevo.rs.
Све додатне информације у вези с Конкурсом могу
се добити сваког радног дана, од 8 до 15 сати, у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1-а, и у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, II спрат, или на телефон Биљане Миоч број
064/866-22-90.
(Ф-2274)

јавни увид у Студију о процени утицаја
на животну средину

ЈАВНИ ПОЗИВ

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок Прерада, Улица народног фронта бр. 12, поднео je захтев за
давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Прања ејекторског гаса на S2200 (смањење емисије SOx) у РНП-у, на к. п. бр. 3559
КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима, од 10 до 14
сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), и у просторијама Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 21. јануара 2016.
године. За време трајања јавног увида заинтересована
јавност може у писменом облику поднети примедбе и
мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 22. јануара 2016. године, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине
(приземље, канцеларија бр. 39).
(Ф-2269)

лицима која су стекла статус лица која самостално
обављају уметничку или другу делатност у области
културе, ради остваривањa права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање у 2016. години

I Право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско
и здравствено осигурање има лице које испуњава следеКомшији

ће услове:
1. има статус лица које самостално обавља уметничку
или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у
складу са законом,
2. има пребивалиште на територији града Панчева,
3. није остварио укупан приход у претходној години

ЂУРИ ЈОВИЋУ

који прелази износ просечне годишње бруто зараде на
нивоу града Панчева,
4. не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства – супружник, ванбрачни
партнер, дете, усвојеник, родитељи или усвојилац и дру-

последњи поздрав
од станара
у Кикиндској 7.
(132/4640)

га лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана/куће где станује.

II Лице које жели да оствари право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање
има обавезу да достави следеће доказе (документи не

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број 135/04 и
36/09)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 4. децембра 2015. године на основу захтева носиоца пројекта Нафтна индустрија Србије а. д., Нови Сад, Народног
фронта 12, донео Решење број: XV-07-501-352/2015,
којим је утврђено да за Пројекат рушења и уклањања
објекта бензинске станице „Тамиш–Дунав” на локацији
Панчево, нови Београдски пут Е-70 бб, на катастарској
парцели бр. 14017/1 к. о. Панчево, на територији града
Панчева није потребна процена утицаја на животну
средину.
Увид у Решење из претходног става може се обавити
у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља
Петра I бр. 2–4, соба 614, радним данима, од 10 до 14
сати.
На донето решење заинтересована јавност може изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови
Сад, у року од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења, а преко овог органа.
(Ф-2275)

смеју бити старији од шест месеци):

РАСПИСУЈЕ

1. формулар – пријаву за остваривање права на уплату до-

К О Н К У Р С

приноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање

ВИКТОР
ПАВИШИЋ
1936–2015.

(преузима се на званичном сајту града www.pancevo.rs),

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП

2. уверење надлежног репрезентативног удружења у

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

култури о чињеницама уписаним у евиденцију,

Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52 м2,
на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од 1.000,00 дин./м2.
Локал бр. 7, у ламели 9, укупне површине 25,38 м2,
на Зеленој пијаци Улица ослобођења бб по почетној це2

3. фотокопију личне карте са назнаком пребивалишта

Последњи поздрав тати
и деди од породице
ПАВИШИЋ.
(109/211940)

и радне књижице,
4. потврду Пореске управе Филијале Панчево о пријави укупног прихода,
5. потврду Републичког геодетског завода – Службе за

ни од 1.000,00 дин./м .
2

Локал бр. 5, у ламели Е4, укупне површине 9,00 м ,
на Робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића
бб, по почетној цени од 3.000,00 дин./м2.
Локал бр. 12, у ламели Е2-3, укупне површине 9,00
м2, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Ше-

катастар непокретности Панчево о катастарским приходима на непокретностима, Жарка Зрењанина 19
Панчево,
6. Оверену изјаву о броју чланова заједничког породичног домаћинства.

2

мића бб, по почетној цени од 3.000,00 дин./м .
Локал бр. 3, у ламели Е2-3, укупне површине 9,00
2

м , на Робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића бб, по почетној цени од 3.000,00 дин./м2.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса.

1936–2015.

III Рок, начин објављивања и достављања пријаве:
Пријаве на позив се могу поднети закључно са 31.
12. 2015. године.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огла-

Пријаве са доказима се достављају путем Услужног

сним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Ту-

центра Градске управе града Панчева, поштом, са на-

цовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у

знаком: за ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла ста-

Панчеву.

тус лица која самостално обављају уметничку или
(Ф-2268)

ВИКТОР
ПАВИШИЋ

Последњи поздрав тати
и деди од породице
РАИЧЕВИЋ.
(108/211941)

Последњи поздрав
драгом зету и течи

другу делатност у области културе, ради остваривања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање на адресу: Градска
управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, Трг краља Петра I 2–4.
Јавни позив ће бити објављен у недељном листу
„Панчевац”, на званичној интернет страници града
Панчева, као и путем актуелних друштвених мрежа. До-

СЛАВОМИРУ
АТАНАЦКОВИЋУ

датне информације могу се добити на телефон 308-906
или путем и-мејла: nevenka.kljajic@pancevo.rs.
(Ф-2273)

од породице ВЕСЕЛИЋ.
(133/4640)
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Петак, 18. децембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С великом тугом и болом јављамо да је 8. децембра 2015. године
изненада преминула

Отишао је наш комшија и другар

Драги наш чика

МИЛЕ

РУЖИЦА МУСТАФИЋ

Тугује за њим породица МИШИЋ

Одрастали смо уз тебе у најбољем комшилуку на свету. Заједно смо препричавали
старе и стварали нове анегдоте за препричавање.
И данас опет:
„Чика Миле, куд си пошо?”
Ти знаш шта то значи.
ЈАГОДА, МАРИЈА, ЈАЦА и ВЛАДАН
у Мите Богојевског 22

(23/211247)

(24/211247)

МИЛИВОЈ МИЛЕ ИЛИЋ

20. XI 1943 – 2015.
Твоја изненадна смрт дубоко нас је потресла. Твој ведри лик и
племенито срце остаће нам у вечном сећању.
Хвала за доброту коју си живела и храброст коју си нам пренела.
Ожалошћени: брат БОРА с породицом, сестра ЗАГОРКА
с породицом и снаја ЗОРА с породицом, као и остала
многобројна породица и пријатељи

Недостајаће нам много.
Наша окупљања никада више неће бити
иста.

(14/211224)

Последњи поздрав драгом

Опраштамо се од нашег великог пријатеља

Последњи поздрав нашем комшији

МИЛИВОЈА ИЛИЋА
Породица ТАДИЋ

МИОДРАГ МИЋА ШКОРИЋ
12. I 1950 – 10. XII 2015.
Обавештавамо родбину и пријатеље да је
наш драги Мића преминуо, а да је сахрана обављена 12. децембра 2015, на гробљу
у Качареву. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(28/211257)

МИЋИ
Последњи поздрав школском другу

МИЛИВОЈУ ИЛИЋУ
од породице ПАП
(126/Ф-2271)

Ожалошћени: супруга СМИЉА, ћерка
ЈЕЛЕНА, син ИЛИЈА, снаја ДРАГАНА,
сестра ВЕСНА, зет ЈОВАН, родбина
и многобројни пријатељи

Станари у Љ. Ковачевића 22

(15/211226)

(32/211286)

СТЕВИЦИ ПУТНИКУ
Време неће да избрише успомену и сећање на тебе. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МОНИКА
ЂЕРФИ
1976–2015.
Љубави, бол и туга за
тобом су сваким даном
све већи.
Волео сам те и волећу
те до краја живота, анђеле мој.
(128/211570)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

СТЕВАН ПУТНИК
1962–2015.

Тетка НАДА и сестре МАРИЈА
и ЈАСМИНА с породицама
(60/211371)

Последњи поздрав драгом зету и течи

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

Последњи поздрав
Генерација 1968–1976, VIII-5,
ОШ „Ђура Јакшић”
(76/211422)

Заувек у нашим срцима
и мислима

СТЕВАНУ ПУТНИКУ
Наш вољени преминуо је 11. децембра 2015. Сахрана је обављена 14. децембра.
Увек ће га волети и памтити мајка НАДА,
синови МИХАЈЛО и ДУШАН и супруга ВЕСНА
(66/211384)

СПАСОЈА
ОПАРНИЦА
1936–2015.
Наш вољени отац преминуо је 10. децембра
2015.
Последњи поздрав оцу
од синова ДУШАНА
и МИРКА с породицом.

СТЕВАН
ПУТНИК
Сестра ТАТЈАНА
с породицом

(129/211573)

(81/211432)

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

МИОДРАГ ШКОРИЋ
Последњи поздрав мом бати Мићици од брата БАЈКЕ
с породицом.
(84/211438)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ
ПУТНИКУ

СТЕВАН
ПУТНИК

СТАНИМИРУ АТАНАЦКОВИЋУ

ДАРКУ
АЛЕКСИЋУ

1945–2015.
Нека те анђели чувају!

од таште МИЛОСАВЕ,
шурака ГОРАНА,
шурњаје РУЖИЦЕ
и МИЛОВАНА.

Неизрециво и вечно
тужна и жалосна твоја
мајка НАДА.

С великом тугом СЕЈА
и ПЕРА с децом

од баба ЛЕЛЕ, БОГОСАВА, ЂОРЂА и БОРИВОЈА
с породицама.

(74/214212)

(80/211432)

(82/211434)

(107/211481)

ДАРКУ АЛЕКСИЋУ

Твоји: супруга ЉУБИЦА, син ЛАЗАР, ћерка
ОЛИВЕРА, снаја МАРИЕНА, зет НЕМАЊА,
унуке САЊА и МАРИЈА и унук СИМОН
(120/211542)

Петак, 18. децембар 2015.

Последњи поздрав вољеном оцу

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Вечно ћеш живети у нашим срцима

Последњи поздрав вољеном оцу

СТАНИСЛАВУ
ТЕОФИЛОВИЋУ

РАДОВАН
ЈОСИПОВИЋ
МИЋА

СТАНИСЛАВУ
ТЕОФИЛОВИЋУ

1934–2015.

1954–2015.

15. децембра 2015. године преминула је
наша драга

1934–2015.

Сахрана је обављена 13. децембра 2015, у
14 сати, на православном гробљу, у Старчеву.

Отишао си и оставио
нас у вечној тузи и жалости.

Син НИКОЛА, снаја МАРИЦА и унуци
АЛЕКСАНДАР и ГОРАН с породицама

од сина ДРАГАНА, снаје ВЕСНЕ и унука
ДЕЈАНА и ИВАНА с породицама.

(7/211207)

(8/211207)

Поштованом
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Последњи поздрав драгом пријатељу

Твоје: мајка ДУШАНКА
и супруга ДРАГАНА
(41/211306)

МАРИЈА ВИДА

Подршко и заштито моја

1928–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

СТАНИСЛАВУ ТЕОФИЛОВИЋУ
последњи поздрав од ЉИЉАНЕ и НЕНАДА БЕЉИЋА.
(64/211379)

СТАНИСЛАВУ
ТЕОФИЛОВИЋУ

РАДОВАН ЈОСИПОВИЋ МИЋА
1954–2015.

(115/211517)

од комшије
ДРАГУТИНА
СТАНОЈЕВИЋА.

Тата, тужна сам, али поносна што сам баш твоја.
Био си све оно што краси велике и племените
људе. Увек ћеш недостајати.
Твоји: ћерка НЕНА, зет МИЛЕ и унуци
НИКОЛА, ИВАНА и НЕМАЊА

(9/211207)

(407211306)

1934–2015.

Последњи поздрав комшиници

Последњи поздрав течи

(83/211435)

(117/211531)

После кратке и тешке болести, 13. децембра 2015, у 58. години,
преминула је наша драга

РАДОВАНУ
МИЋИ
ЈОСИПОВИЋУ
од сестричине САЊЕ,
ДИМИТРИЈА
и КРИСТИЈАНА и АЦЕ

8. децембра 2015, у 79.
години, преминуо је
наш драги и вољени
члан породице

РАДОВАН
ЈОСИПОВИЋ
МИЋА

МИТА
ШКУЛИЋ

1954–2015.

1937–2015.

Оставио си успомене за
цео живот, љубав која
се не заборавља и тугу
која не пролази.

Сахрана је обављена 10.
децембра, на православном гробљу, у Старчеву.

од сваје ВЕРИЦЕ.

Твоји: ћерка ВЕСНА,
зет СЛОБА
и унук МИХАЈЛО

Ожалошћени: његова
породица, родбина
и пријатељи

(44/211306)

(42/211306)

(25/211248)

ПЕТАР
ЖИВКОВИЋ
2014–2015.
Супруга ЛЕПОСАВА
с децом

Вољени тата

Последњи поздрав драгом зету

АНИ ВУЈАКЛИЈИ

од комшија у Улици Стефана
Стратимировића бр. 1 и бр. 3

Ожалошћени: син ЛАЈОШ, снаја ВЕРА,
унук НИКОЛА, унука МАРИЈА, снаја
ВИОЛЕТА и зет ПРЕДРАГ

РАДОВАНУ
МИЋИ
ЈОСИПОВИЋУ

(43/211306)

Последњи поздрав нашој драгој

АНА ВУЈАКЛИЈА
1958–2015.
Сахрана је обављена 16. децембра 2015, у 12 сати, на Новом гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: мајка НАДА, синови МИЉЕНКО и ГОРДАН
с породицама и супруг НИКОЛА, као и остала родбина и пријатељи
(59/311135)

13. децембра 2015. преминула је наша вољена

Последњи
стрини

поздрав

Последњи поздрав снајки

СРЕТЕН САВУЛОВ

Супруг РАДОМИР, син РАЈКО и ћерка РАДА
с породицама

1. V 1955 – 5. XII 2015.
Драги мој куме!
Вишеструко кумство с тобом говори све о нашем
пријатељству. Не кажу људи џаба Бог на небу,
кум на земљи.
Најбољи човек за најбоља дела. Увек ћеш бити у
нашим мислима и срцима.
Заувек ожалошћени: твој кум Д. ПОПЛИШАН
с породицом

(113/211510)

(125/251557)

САВКА ПИЛИПОВИЋ
1936–2015.
Вечно ћеш живети у нашим сећањима.

Последњи поздрав

СТАНИКА
ВУЛОВИЋ
Ожалошћени: син
ЗОРАН, снаја
ЈАСМИНА, унука
МАЈА с породицом
и унук МАРЈАН
(4/211201)

АНИ
ВУЈАКЛИЈИ

АНИ
ВУЈАКЛИЈИ
АНА ВУЈАКЛИЈА РАДИШИЋ

од БОЈАНЕ, ИГОРА
и малог ЛАЗАРА.

од стрине МИЛИЦЕ
и девера
МЛАЂЕ ВУЈАКЛИЈЕ.

Последњи поздрав пријатељици и колегиници Ани
од породице МИЛОШЕВ и колегиница СТАНЕ,
ДУШАНКЕ, ЉУБЕ, ДРАГАНЕ, МИРЕ, МАРИЈЕ и ЈУЛИЈЕ

(106/211487)

(105/211448)

(111/211497)

МАРИЈИ ВИДИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Снаја КАТИЦА и унуци НЕНАД и ВЛАДИМИР
с породицама
(127/211565)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 12. децембра 2015, у 80.
години, преминуо наш драги отац

После дуге и тешке болести напустила ме
је моја најдража мајка

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и
деди

МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ

ЂУРО ЈОВИЋ

МАРТОН СЕКЕЉ

1929–2015.

1936–2015.

Драга мама, твој одлазак створио је велики бол и тугу у мом срцу.

Сахрана је обављена 14. децембра 2015, у 15 сати, на војловачком
гробљу.
Увек ће те волети ћерке ИРЕНА и ГИЗЕЛА

Твоја јединица ћерка ГОРДАНА, унук
АЛЕКСАНДАР, зет СВЕТИСЛАВ, сестре
АНА и КАТИЦА с породицом и остала
родбина и пријатељи

Твоји најмилији: супруга НАДА, синови
ДЕЈАН и МИЛАН, унук АЛЕКСАНДАР,
унуке КАТАРИНА и ВАСИЛИЈА и снаје
ТАТЈАНА и АНИТА

(56/211358)

(91/211470)

(65/211383)

15. децембра 2015, у 76. години, преминуо је наш

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Последњи поздрав великом човеку, пријатељу и
пословном партнеру

ЂУРО ЈОВИЋ

РАДИВОЈЕ БОЖИЋ
1940–2015.
Сахрана ће се обавити 17. децембра 2015, у 14 сати, на Новом гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ДАРИНКА, син ДРАГАН, ћерка МАРИЈАНА,
унук МАРКО, снаја СЛАЂАНА, браћа НИКОЛА и СЛОБОДАН,
сестре ИВАНКА и ЈУЛИЈАНА с породицама и остала родбина

ЂУРИ ЈОВИЋУ
Животе мој, љубави једина и највећа, хвала ти за
све тренутке нашег заједничког живота. Никада
те нећу заборавити! Нека те анђели чувају!

(116/211526)

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав драгом прики

ЂУРИ
ЈОВИЋУ

ЂУРИ

ДОО „Павле” Панчево
ПАВЛЕ ТМУШИЋ

Неутешна твоја НАДА

(104/проф. 70)

(95/211470)

Последњи поздрав нашем суседу

ЂУРИ
ЈОВИЋУ

ЂУРО ЈОВИЋ

ЂУРО
ЈОВИЋ
Последњи поздрав чика
Ђури од мајстора:
ДРАГАНА, БОЈАНА,
МИЛАНА, САВЕ,
ИВАНА и ДАЧЕ
(119/211539)

Кумови ЈАНИЋИ

од породице СОВИЉ.

Породица КАНДИЋ

Деко, волимо те и већ
нам пуно недостајеш.
Твоји унуци:
АЛЕКСАНДАР,
КАТАРИНА и ВАСИЛИЈА

(124/211552)

(92/211470)

(110/211494)

(97/211470)

ЂУРО
ЈОВИЋ

Последњи поздрав мом
тати!
Тата, хвала ти!
Твој ДЕЈАН

Хвала и почивај у миру!
Твој МИМИ

(94/211470)

(96/211470)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав комшији

ЂУРО ЈОВИЋ

ЂУРИ

ЂУРО ЈОВИЋ
Деда, остаћеш заувек у нашим срцима. Волимо те.
Твоји: син МИЛАН, унука ВАСИЛИЈА и снаја АНИТА

од пријатеља ЗОРАНА и ВЕРЕ.

Деда, увек ћемо те волети.
Твоји: син ДЕЈАН, снаја ТАТЈАНА
и унуци АЦА и КАЋА

(98/211470)

(112/211499)

(93/211470)

Моја драга супруга

Последњи поздрав тетки и баби

ЂУРО
ЈОВИЋ

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав ујаку

ЂУРИ ЈОВИЋУ
МИЈАИЛОВИЋИ
(114/211515)

Последњи поздрав драгом брату

ЂУРО ЈОВИЋ

ВЕЛА ШАРИЋ
преминула 9. децембра 2015, у 75. години. Сахрањена 11. децембра, у 13 сати, у Јабуци.

ВЕЛИ
ШАРИЋ

ВЕЛИ
ШАРИЋ

Сине, воли те твоја
мама ЉУБА.

ЈОВА
РАШУО

ЈОВА
РАШУО

Нека те анђели чувају!

(99/211470)

ПАНЧЕВАЦ

Почивај у миру!

Никад је неће заборавити
ожалошћени супруг ТИХОМИР.

Породица ДОШЕН

Сестра СЛОБОДАНКА
с породицом

СВЕТЛАНА и ЈОВИЦА
БАЛОГ с породицом

Сестра ЛЕЛА и зет
СТЕВА с породицом

(69/211403)

(71/211405)

(70/211406)

(73/211402)

(72/211403)

телефон:
013/301-150

Петак, 18. децембар 2015.
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У недељу, 20. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашој драгој

11. децембра 2015. преминула је наша драга

СТЕЛУЦА МИУЦА
1950–2015.
Сахрана је обављена 14. децембра, на Новом
гробљу, у Панчеву.
Имати тебе за родитеља била је привилегија. Љуби те Хади.
Ожалошћени: син НИКОЛА, мајка БРАНКА,
брат МИЛАН с породицом
и остала родбина и пријатељи.

ЈУКСО ГОРАНИЋ
2014–2015.

ВИДОСАВИ СЕКИ ГУЛИЋ

Никада те нећемо заборавити.

(87/211451)

ЈАНКО, МОША, ГУМЕНИ, ЛАЗА, ПЕГЛА, МАЛКО, ШИКИ, ЈОЦА,
КРЕША, САВА, ЊОРЕ, КИНЕЗ, СЕКСИ, НЕША, ЧЕДА, ТИБИ,
ДЕЧОВ, ГАВРА, МАКСА, МОМА, ОМЕР, БОБАН, ХАЛЕ, ТОНИ,
ЉУБИША, ОЉА и СРЕБРА

t
Драга моја

(130/211576)

Пролази дуга година пуна туге и бола.
Вечно смо ти захвални на љубави, брижности и доброти коју си нам пружила.
Много је лепих успомена да те вечно памтимо, да о теби с поносом причамо и да те
никада не заборавимо.
Твоји најмилији: супруг ГАБОР, ћерка
ДРАГИЦА ЦАЦА, син ГЕЗА, унуци МАЈА,
ИГОР и СРЂАН и снаја РАЈКА
(123/211544)

17. децембра навршава се тешка година откад је
заувек отишао наш вољени

ЛУЦИЈА
Отишла си изненада и пребрзо, без речи, без поздрава, тихо и нечујно у свет тишине.
Ако је твој живот морао да стане, ти ћеш вечно
живети у мом срцу.
Твоја СПОМЕНКА

У недељу, 20. децембра 2015, у 11 сати, на
новом православном гробљу, дајемо годишњи помен мом јединцу

СТЕЛУЦА
МИУЦА

(89/211450)

После Вас једно велико
Ви је с нама. Наш друг и
брат Никола.

Напустила нас је наша драга

ЈУКСО ГОРАНИЋ
1957–2014.

ЗОРАНУ МАНИЋУ

ДЕЈАН и ЈАСМИНА
МИТРЕВСКИ

Породица ГОРАНИЋ

(122/211543)

(63/211378)

СЕЋАЊЕ

20. децембра се навршава дванаест година од смрти

Драги сине, година је прошла, а остала је
рана које се не лечи, поглед који те свуда
тражи, бол и сузе и живот који је без тебе
претежак.
Твоја мајка ЈАГОДА

ЛУЦИЈА

(77/211429)

Наше вишегодишње пријатељство изненада је
прекинуто, остајемо заувек тужни.
С великим поштовањем и сећањем
твоја ВЕРА с породицом
(88/211452)

ДУШАНА РАИЧЕВИЋА

МИЛЕНКО

Његова деца: СТЕВО, ЉИЉА и МИРА
(37/211296)

СТОЈАДИНОВ
19. XII 2008 – 19. XII 2015.

Искрено жалимо за добром комшиницом и дивном особом.

МАРИН

Увек у нашим мислима.

ЗОРАН
МАНИЋ

Твоји најмилији

ЗОРАН
МАНИЋ

(118/211535)

Тужно сећање на сина
јединца

Зоки, без тебе није више ништа исто. Никада
те нећемо заборавити.

КАЈА

(79/211429)

(78/211429)

МИЛЕ

21. XII 2006 – 21. XII 2015. 22. XII 2009 – 22. XII 2015.
Сећање од синова КОСТЕ и СРЂАНА,
снаје ДАЦЕ и унуке ДЕЈАНЕ

СТЕЛУЦА МИУЦА

Твоји: МИЛИЈА
и ЦОНА

Драги куме, хвала ти
што си постојао.
Најбољи кум на свету!
Твоји: АЦА, СУЗАНА,
САШКА и ЈОВАНА

(102/211471)

Већ три године живи само у сећањима наш драги

20. децембра навршава се годину дана откако ниси с
нама

Станари и комшије са Котежа 1,
Вршачка 8
(131/21159

НЕБОЈШУ
РЕЛИЋА
25. XII 1990 – 25. XII 2015.

СЕЋАЊЕ

У вечном болу за тобом
твоја мама

ДРАГОЉУБ РАКОВИЋ

(68/211392)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
СТОЈАН ГВОЗДЕНОВИЋ
19. XII 2004 – 19. XII 2015.

Захвална породица
(103/211474)

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

ГОРИЦА МИЦКОВСКИ

1928–2012.
Много нам недостаје.
Породица

Чуваћемо сећање на тебе.
Твоје ћерке: СЛАВИЦА и ЉИЉАНА с породицом

(1/211182)

(46/211328)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАДОВИЋ

ГРОЗДАНА БРКИЋ
МИРОСЛАВ
8. XII 2007.

БОСИЉКА
31. XII 2009.
Ваши синови с породицама
(61/211374)

21. XII 1939 – 19. XII 2013.
Успомену чувају ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА,
унук УРОШ и зет ГОЈКО.
(85/211442)
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У среду, 30. децембра 2015, у 11 сати, на Евангелистичком гробљу,
на Котежу, даваћемо једногодишњи помен нашој драгој

Сећање на наше драге

БОГДАНОВ

ЖИВА
РАДОСАВЉЕВ

РАДОСНИ КОВАЧЕВ

ЛАЗАР

Време пролази, ал’ бол и туга никако.

1992–2015.

Син ДУШКО, снаја ЉУБИЦА, унуци АЛЕКСАНДАР и ЗОРАН и
праунуци НИКОЛА, ГАБРИЈЕЛА, ЉИЉАНА и ИЗАБЕЛА

ИВАН

ЈОВАНКА

1998–2015.

2000–2015.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији
(55/211357)

(47/211346)

23. децембра навршава
се пет тужних година
откако ниси с нама. Бол
и туга не престају, али
остају лепе успомене и
сећање.
Твоји најмилији
(45/211323)

У петак, 18. децембра, у 11 сати, обележићемо
четрдесет дана откад није с нама наша вољена
супруга, мајка и баба

СТАНА ВЕСЕЛИЋ
СТАНА ВЕСЕЛИЋ
С љубављу и тугом успомену на тебе чувају.
Супруг ПЕТАР, син ДРАГАН, ћерка БРАНКА,
зет БОЈАН, снаја ИВАНА и унука ВАЊА
(62/211376)

ПОМЕН
Дванаест година туге и бола без нашег драгог

Навршава се једанаеста година откад није с нама наша

СТАНИ
ВЕСЕЛИЋ

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ

Твоја сестра РАДА и брат БРАНКО с породицама

од заове ЉУБИЦЕ
АТАНАЦКОВИЋ
с децом.

Жељни смо твог додира и гласа док твој дух у нама чува незаборав.
Годишњи помен даваћемо 19. децембра 2015. године, у 11 сати, на Православном гробљу, у Панчеву.
Најдражи

(27/211262)

(121/211542)

(48/211348)

Четрдесет дана је прошло откако ниси с нама.
Вријеме пролази, а ти си заувјек у нашим мислима. Много нам недостајеш.

20. децембра 2015, у 11 сати, одаћемо четворогодишњи помен нашем сину, брату

СЛОБОДАН НИКОЛИЋ ЦОБА

ДУШАНА ГРУЈОВИЋА

Четрдесетодневни помен снаји

22. децембра навршава се десет година

Сећање на зета и течу

МИРКО ВУКАЉЕВИЋ
2005–2015.

МИРКО
ВУКАЉЕВИЋ

Године пролазе, а сећања и успомене на тебе су
вечни.

Вољени никада не умиру.

Супруга МИЦА и ћерке БИЉАНА и МИРЈАНА
с породицама

Сваја МИРА, ГОРАН
и ОЉА с породицама

(49/211349)

(51/211350)

1980–2011.

20. XII 2003 – 20. XII 2015.

Твоји најмилији

Пролази време, али туга и бол заувек за тобом
остају.
Неутешни: отац БОШКО, мајка ЈОВАНКА
и сестра ЈЕЛЕНА с породицом

(86/211448)

(90/211456)

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Прошле су три године откад није с нама наш
драги

БРАНКО ЗАВИША БРИЦА
1939–1995.
Прошло је двадесет година откако си нас напустио, а туга у нашим срцима не може вријеме да
избрише, јер увјек си био део наших живота и
вечно ћеш остати у нашим срцима.
Супруга МИЛИЦА, ћерке ТАТЈАНА и ЈАСМИНА,
зетови ЗОРАН и ДУШАН и унучад

ДРАГОМИР
ЈАЊОВИЋ

ДРАГОМИР ЈАЊОВИЋ
ПЕТАР МАЉКОВИЋ
Радо те се сећамо и чувамо од заборава.

Успомену на тебе чувају.

Вечну успомену на тебе чувају
твоји најмилији.

Супруга МИРКА, син ГОРАН и ћерка ОЛИВЕРА
с породицама

МИЦА, БИЉА и МИКА

(75/211415)

(52/211350)

(50/211349)

(67/211387)

19. децембра 2015, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

Сећање на зета и течу

23. децембар – двадесет година

19. децембра навршава
се година од смрти нашег драгог

18. децембра 2015. навршава се шест тужних
месеци од преране смрти моје супруге

Прошла је тужна година откако те нема, наш
вољени

СЛОБОДАН
ПОПОВИЋ

ДРАГИШИ МИЛОСАВЉЕВИЋУ

ДРАГИШЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋА

С љубављу и поносом чувамо успомену на његову неизмерну љубав, доброту и племенитост.
Његови најмилији

Успомене и сећања не
бледе.
Породица ПЕТРИЧИЋ

(100/211467)

(101/211467)

2013–2015.
Прошле су две године
велике туге. Без тебе
више нема среће никад.

МАРИЈЕ
МИЛЕТИЋ
ЛАЗИН

БРАНКО
БУБАЛО

Твоја супруга

Супруг РАДИВОЈ

Ништа више није исто.
Хвала ти за све.
Увек у срцима и мислима твојих најмилијих

(54/211355)

(53/211352)

(58/211366)

ПОМЕН

ЈОВАНКА
ЂУРИЋ
Увек си с нама у нашим
мислима, срцима, не заборављамо те.
Увек твоји: РАДИЦА
и ДРАГАН ТМУШИЋ
(57/211359)

Петак, 18. децембар 2015.

Навршава се седам година откад није с нама
наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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СЕЋАЊЕ

18. децембра навршиће се двадесет тужних година откако није с нама наш вољени

ТОМА УРС

РАДОВАН РАДЕ МИЋИЋ

ДРАГАН СТЕФАНОВИЋ

19. XII 2008 – 19. XII 2015.

1960–1995.

кројач

Успомену на њега чувају с љубављу
и поштовањем његови најмилији

Мајка и брат с породицом

Деветнаест година је
пролетело, ми Вас радо
помињемо и сећамо се
лепих тренутака.
Породица УРС

(16/211227)

(3/211197)

(21/211241)

Навршиле су се четири
године откад није с нама наш

Наша

СЕЋАЊЕ

Сећање на драге родитеље

ЈОВАНОВ

СНЕЖАНА СТОЈАНОВИЋ
рођ. Зокић
21. XII 2007 – 21. XII 2015.
Заувек у срцу и души.

САША
КОВАЧЕВИЋ

НИКОЛА
ПОПАДИЋ

18. XII 1999 – 18. XII 2015.

ДУШАН
С. МИТИЋ

Са болом и тугом до
гроба, а с љубављу до
вечности.

ЖИВА

ДОБРИЛА

2008–2015.

1926–1997.

1926–2015.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Породице: МИТИЋ,
СЛОВИЋ и ЈАНДРИЋ

Мама

С љубављу и тугом ваша ВЕРА с породицом

Породица ПОПАДИЋ

(20/211237)

(17/211230)

(10/211210)

(6/211204)

СЕЋАЊЕ
на драге родитеље

ИЛИНКА
МИЛКА

САВА
мушки фризер и педикир
1979–2015.

1981–2015.

(29/21270)

1926–2014.
Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ћерка ВЕРА с породицом

ДЕЈАН и МАЈА

(39/211302)

(33/211286)

(26/211254)

21. децембра навршава
се година откад није с
нама

авио-механичар
из Јабуке
1933.
И после пет година сећања и туге су исте.
Супруга КРСТА, ћерке ЗОРИЦА и СЛАВИЦА
и унука СНЕЖАНА

2010–2015.

КРИСТИНА

19. децембра 2015. навршава се пет година
откако ниси с нама. Недостајеш нам.
Твоји најмилији

Година је прошла, али
бол и туга остају

13. децембра 2015. навршило се пет година откако није с нама наш супруг, отац и деда

ДУШАН ЛАЗАРЕВСКИ

МИЛАН
СИМОНОВИЋ

1922–1970.

(36/211293)

ЈОСИМОВ

ТАТОМИРОВ

ВЕЉКО

Твоји најмилији

Осамнаест година ниси
с нама

Најдражи наш

ЈУГОСЛАВ
ЈОЧИЋ

МИЛОСИЈА
ЈОЧИЋ
17. XII 2008 – 17. XII 2015.
Седам година нам недостајеш, а сада највише.
Твоји најмилији

Успомене на тебе
чувају унуци ЗЛАТКО
и МИРОСЛАВ
с породицама и снаја
ДУШАНКА.

17. децембра је пуних
петнаест година откад
ниси с нама.
У незаборав носе те
супруга ДУШАНКА
и синови ЗЛАТКО
и МИРОСЛАВ
с породицама

(38/211301)

(12/211218)

(13/211218)

БИЉАНА КОНСТАНТИНОВИЋ

ЈОВАН
БЛАЖЕК

СЕЛЕНКА
КОСОРА

25. XI 1958 – 18. XII 2014.
Заувек у срцима твоје
БЕБЕ, њене деце,
сестре ЈУЦЕ и њене
породице

Ћерка и зет и унука
с породицом

(5/211202)

(35/211292)

МИЛЕ
МИЈАТОВ
Пролазе дани, две 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.
Неутешни: супруга
НАДА и син ДАРКО

Прошло је шест тужних месеци откако није с нама наш
вољени

18. децембра се навршава седам година откако није с
нама

РАШИД ЏИНИЋ

ЗДРАВКА ВАСИЉЕВИЋ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ПЕТАР
КЛИПА

крзнар
2002–2015.
Сећамо те се с љубављу
и поштовањем.
Твоји: зет МИЛОЈЕ,
сестрић ЗОРАН
и сестричина ЗОРИЦА
с породицама

19. XII 1998 – 19. XII 2015.
С тугом и с поносом што
смо Те имали чувамо Те
од заборава.

(19/211234)

(18/211230)

ЗОРАН и АНА

Њени најмилији

(2/2111

(31/211282)

БОЖИДАР
ЏУНИЋ

2008–2015.

Увек ће те се сећати твоји најмилији

(11/211216)

Постојао си, постојиш и трајеш кроз најлепше успомене

СЕЋАЊЕ

ШЉИВОВАЧКИ

МИЛОСАВА
ЧИКА
15. XII 2000 – 15. XII 2015.
Твоји најмилији
(30/211280)

БОГДАН ПЕТРОВИЋ
МИРЈАНА

2008–2015.
Твоја БРАНКА
(22/211246)

ГОРДАНА

2002–2015.
2005–2015.
Незаборав МАРЕ, МАЈЕ, ДУШИЦЕ и БЕБЕ
(34/211287)
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ИНФО/ЗАБАВА

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ
Добили ћерку

Ован

Вага

6. новембра: Маријану – Слађана Мирковић и Костика Неда; 20. новембра: Валерију – Марина Мусић и Васа Костадинов, Машу – Ивана и Бранислав Глигор, Николину
– Весна Митрић и Ненад Ћирић, Анђелу – Мануела Журж и Горан Јовановић; 23. новембра: Веру – Ивана Ђукић и Слободан Петровски; 26. новембра: Лену – Јасмина
и Дамир Перковић; 29. новембра: Лану – Тања Терзић Убовић и Дарко Бајић; 30. новембра: Анђелу – Ивона и Јован Штрбан; 1. децембра: Мају – Драгица и Јован Михајловић, Наталију – Гордана и Душан Ковачевић; 2. децембра: Милицу – Ивана и
Александар Алексовски, Тифани – Маја Стојановски и Давид Гечевски; 3. децембра:
Марију – Снежана и Зоран Репак; 4. децембра: Елену – Емина и Драган Шепецан.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

6. децембра: Јована Томић и Саша Мутавџић; 10. децембра: Сандра Колунџић и
Дејан Живков.

УМРЛИ
3. децембра: Јано Ђуриш – 1932, Олга Спасић – 1932, Чедомир Лаловић – 1934,
Живко Перин – 1956; 4. децембра: Љубомир Божичковић – 1935, Гордана Поповић
– 1961; 5. децембра: Станика Балог – 1946, Драгутин Николић – 1935, Сава Пречаница – 1933, Зора Попов – 1956, Зденка Коларик – 1946, Радосав Митровић –
1935, Анђа Крунић – 1923, Сретен Савулов – 1955, Анђа Крунић – 1923; 6. децембра: Недељко Марковић – 1951; Јово Рашуо – 1950, Розалија Кутри – 1960, Милорад Ђорђев – 1945, Душан Иванковић – 1938, Розалија Косовић – 1928, Милена
Стојковић – 1934; 7. децембра: Ливија Барбу – 1935, Ана Јованов – 1939, Сава Милошев – 1938, Предраг Марковић – 1976; 8. децембра: Буника Стаматов – 1934,
Бисерка Кавај – 1929, Мита Шкулић – 1937, Миливој Илић – 1935, Шандор Либер –
1950; 9. децембра: Милан Ђалић – 1957, Радован Јосиповић – 1954, Дарко Алексић – 1967; 10. децембра: Јон Береш – 1943, Радоје Станојчић – 1938.

Припрема: Момир Пауновић

КВАДРАТ 7 х 7
2

3

4

5

6

7

1

Речи су састављене од следећих слогова: JA, КA, КРЕ, ЛИН, НИЋ, ЊА,
ЊА, ЊИ, O, O, РОК, СКОТ, СТЕ, TA, TA, TA, TAJ, TИ, TИ, TИ, TРO.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. коровска биљка, пиревина, 2.
oглашавати се попут свиње, гроктати, 3. кружни покрет, oбрт, oкрет, 4.

2

болно грцање (мн.), 5. име новосадске песникиње Ладик, 6. смањити дебљину, стањити, 7. наш бивши новинар, Aлександар.

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4
5
6
7

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Сами треба да откријете и уцртате црна поља. Њихов положај је означен у загради на крају описа за сваки ред и
колону.
ВОДОРАВНО: 1. врста речне рибе (0), 2. ужарена вулканска
маса (0), 3. неред, крш (1), 4. жлеб, канал за довођење или одвођење воде (1), 5. узвик при скоку – симбол угљеника (1), 6.
навикавати (0), 7. једрилица са два трупа (0), 8. ауто-ознака
Литваније – град у Француској – ознака за цент (2), 9. предлог (унутра) – главни град Аустралије (1), 10. погрдна реч,
грдња – стоти део хектара (1), 11. ознака за час – музички
симбол државе – саставни везник (2), 12. прибор за упрезање
коња – набусит, охол (1), 13. ознака за темпо – велико повесмо (2), 14. дати подстицај, покренути.
УСПРАВНО: 1. савити у клупко (0), 2. јединица за електричну снагу – симбол кисеоника – ознака за метар – симбол азота (3), 3. италијански (скр.) – задњонепчани сугласници – ауто-ознака Кикинде (2), 4. птица певачица (0), 5. измене уставних одредаба (0), 6. симбол алуминијума – име и презиме нашег композитора, некадашњег хоровође Панчевачког српског
црквеног певачког друштва (на слици) (1), 7. италијански
књижевник и публициста (Курцио) – име наше атлетичарке
Темим (1), 8. импорт – показна заменица – симбол радијума
– ауто-ознака Танзаније (3), 9. тврђава на Дунаву – припадник једне групе Аромуна – трећи вокал (2).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

дође у своје време. Новац од кога сте се такорећи опростили биће вам враћен ових дана. Стабилни партнерски односи дају
вам ветар у леђа. Чувајте се прехлада, посебно обратите пажњу
на уринарни тракт.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Балансирајте колико можете у
односу с партнером, без излива
емоција. Кредит узмите само ако
морате. Пружа вам се могућност
додатне зараде, што ће вам помоћи да испливате из финансијских проблема. Невоље с дисањем.

Новац ће почети да вам пристиже у количинама којима се не
надате. Немојте заборавити период иза себе, почните полако да
рашчишћавате старе дугове. Интригира вас једна особа, али чини вам се да никако не можете
допрети до ње.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ако вас ишта хоће ове седмице,
то је новац. Пажљиво бирајте послове који ће вам донети највише
прихода кад вам се укаже добра
прилика. На путу сте да се решите
дугова. Проблем са зглобовима.

Неко што пре треба да вас научи
да правилно располажете новцем.
У тренуцима лудила бацате новац
на гомилу непотребних ствари.
Знате да се кад-тад све тајне сазнају, па ако имате стабилну везу,
зауставите се на време.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пробајте да се обуздате у трошењу јер ће се прилив новца смањити, па ћете себе довести у ситуацију да трошите више него што
имате. Не журите да уђете у нову
везу, јер још увек постоје ствари
из прошлости које нисте решили.

Кад вам крене, крене на свим
пољима. Греше кад мисле да Јарац не може да буде модеран,
што ћете показати ових дана. Новац стиже из више извора. Веза
на даљину има све шансе да
прерасте у праву љубав.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Кад су вам жеље изнад могућности,

Осећате да сте преоптерећени,

доводите себе у стање нервозе и благе агресивности. Измирите обавезе
које вам стоје над главом. Помало
сте ситничави и заједљиви, проблеме затрпавате већом количином хране и ето невоља са стомаком.

а недовољно плаћени. Искористите своју креативност и зарадићете додатно. Кроз мисли вам
плови особа која је физички удаљена. Бојите се да направите први корак и чекате на конкретан
потез с друге стране.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Финансије су вам стабилне,
али вам предстоје и неки ненадани добици. Искористите све прилике које вам се пруже да зарадите, јер су ово повољни дани.
Играјте се мало, љубав може и то
да буде – дивна игра.

(19. 2 – 20. 3)
У последњем тренутку успећете да се ишчупате из већег финансијског проблема и решите
се кошмара. Прилив новца ће се
догодити већ средином седмице,
па полако излазите из кризе.
Главобоља.

АНАГРАМИ
ЦРНА ТАЧКА НА ПУТУ

НЕПРЕСТАНИ опрез
имајте на уму,
опасан је завој
на планинском друму.
НАША МУЗИЧКА ШКОЛА

БАЈАН
НОВ ДУР
ДОГОВОР О ПРОДАЈИ

СПОР, А НЕГДЕ
ПОДОБАН

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: троскот, роктати, окретај, стењања,

ВЕНЧАНИ

Никад не дижите руке, јер све

питајте пре него што улетите у неко велико пословно улагање. То
можда и неће бити толико повољна прилика колико ће вам се учинити. Заљубићете се на први поглед бар два пута ове седмице.
Проблеми с грлом.

Бандур”, непосредна погодба. Бела укрштеница: амур, лава,

10. новембра: Давида – Јулија и Јожеф Кермеци; 21. новембра: Сергеја – Јована
Сивчев Додић и Владимир Додић; 24. новембра: Душана – Маријана и Александар
Којчинов, Габријела – Андрејана и Жељко Цицка; 25. новембра: Богдана – Јована
и Здравко Коруновски; 26. новембра: Лава – Ана и Алберт Вугринец; 27. новембра: Василија – Бранислава Јовановић и Томислав Димчић, Василија – Горана и
Ђорђе Ђурић; 30. новембра: Филипа – Христина и Виктор Пекез, Николу – Ивана
Стоилковски и Душан Станојев; 2. децембра: Вељка – Милица и Никола Живадиновић; 3. децембра: Михајла – Катерина и Моме Велковски.

Будите опрезни и добро се рас-

Каталин, отањити, Тијанић. Анаграми: серпентина, „Јован

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

1

Хороскоп

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

лов, јаз, оп, ц, свикавати, катамаран, лт, Нант, ц, у, Канбера,

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

погрда, ар, ч, химна, и, ам, надмен, т, канура, иницирати.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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ЈОШ ЈЕДНА УРБАНА НОЋ ЗА ПАМЋЕЊЕ

СА „АТЕИСТИМА” НЕМА ЏА ИЛИ БУ!
Једна ноћ чекана је месец дана, с обзиром на то да је незапамћена трагедија у Паризу
пре месец дана одложила
спектакл.
Ипак, протеклог петка су
панкери, посебно они мало
искуснији, дошли на своје –
душе су им разгалили култни
бендови настали крајем осамдесетих година – „Џа или бу”
и „Атеист реп”.
Вече тог петка, 11. децембра,
у дворани „Аполо”, отворио је
састав „Џа или бу” (формиран
још „прадавне” 1987. године),
када је с неколико песама
представљен најновији албум
„Седма сила”, на којем се, поред осталог, налази и римејк
чувеног хита Леа Мартина –
„Одисеја”.
Београдска петорка, предвођена ексцентричним фронтменом Небојшом Стевановићем Сабљаром, брзо је наметнула жесток ритам, а публику
је раздрмала стварима са албума „Страшни суд”. Нашло
се места и за обраду „Генерације 5” – „Најјачи само опстају”, као и за једну од новијих
ствари – ВИП. Очекивано,
најбоље су биле реакције на
чувене нумере „Устани и крени” и „Вечна ловишта”, а финале се догодило уз ултимативни хит ове групе, под називом „Живео Стаљин и његова
револуција”.
Сабљар је на крају врло колегијално најавио култни новосадски састав „Атеист реп”.
Иберлауфовање
Др Поп, Радуле и екипа евидентно су изазвали више пажње Панчеваца, јер је дворана с првима тактовима било

Сабљар

Атеисти
готово пуна. И овај састав,
основан 1989. године, промовисао је „материјал” с најно-

вијег „пројекта”, под називом
„Uberlauf”, издатог прошлог
месеца.

Након почетног „испитивања снага”, када су једна за
другом одсвиране ванвремене

„аутомобилске” песме – „Блу
трабант” и „Вартбург лимузина”, које су прославиле бенд,

изгледало је као да ће се сводови панчевачког културног
здања урушити. Настао је прави делиријум. Одавно није
виђено толико позитивне атмосфере; било је старе добре
„шутке” колико ти „мартинке” ишту, а готово на сваких
неколико секунди неко од весељака винуо би се до плафонских небеса „ритуално”
ношен на панкерским рукама. Хорски су певани „Западна Европа”, „Роквић Радивије”, „Др Поп”, „Фелићита”..., а
ОВАКАВ спектакл, наравно,
није могао да прође без биса.
Транс...
Добро расположење пренело
се и у рок кафе „Хад”, где су
свирала два дуа из домена
експерименталног рокенрола. Најпре је наступио „Stutgart Online”, у саставу Марко
Баришић (бубањ и вокал) и
Бојан Слачала (бас и вокал),

у последње време много познатији као оснивач све популарнијег састава „Артан
Лили”.
Сутеренски простор у Улици Петра Бојовића, у којем се
однедавно налази познати
клуб, одјекивао је од урбане
буке, а у истом „нојзи” ритму
наставио је домаћи дуо бас ги-

тара „Transeen”, који чине Рон
и Роко. Иза ових атрактивних
псеудонима сакрила су се два
изузетно креативна и алтернативно настројена суграђанина – Ђурађ Шимић и Дејан
Чанчаревић, који су и овог пута кидали као у трансу и показали зашто све чешће свирају
и ван нашег града.

„БАБИС” УВИС!
Један од ретких клубова у граду који носи романтични
шмек блиставих новоталасних времена – „Бабис”, у уторак,
15. децембра, „проширио се у висину”.

Тим поводом је одржана двострука свирка – у новом простору на „црно-белом” спрату „one man show” направио је
Никола Инић Инке, док је у старом „ватреноколорном” приземљу журку за све укусе приредио „ПХ бенд”, потпомогнут Бојаном Рачић и Банетом Глуваковим.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Stutgart Оnline

Transеen

НАКОН МНОГО ГОДИНА

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.

Први глас Јабуке
У неким срећнијим временима људи су се много директније и чешће дружили и окупљали на разне начине – одлазили
у биоскоп и приређивали
игранке, приватне забаве и
манифестације.
Једна од њих је и „Први глас
Јабуке”, такмичење аматерских извођача, житеља поменутог села, настала пре готово
пола века, која је након подуже паузе поново одржана у суботу, 12. децембра.
Покретач тог догађаја био је
Милорад Максимовић, наставник музичког у пензији и

некадашњи директор Дома
културе „Кочо Рацин”.
– „Први глас Јабуке” установили смо још 1969. године
и одржавали га наредних пет
година. Након подуже паузе
обновили смо га 1991. и организовали још десет пута. Ово
је трећи покушај и надамо се
трећа срећа – навео је Максимовић.
Његова идеја је очигледно
наишла на велику подршку
публике, која је велику салу
јабучке културне установе испунила малтене до последњег
места.
Петковић и водитељи

Самојед
Хор „Пилићи”

Женка стара око две године тражи нови дом.
Овај самојед је веома
умиљат и воли децу, а такође се лепо слаже с другим псима.
Тренутно привремено
живи поред једне зграде,
где је неколико наших суграђана храни и брине о
њој.

Жељана
Догађај је, песмом о Јабуци, отворио хор „Пилићи”,
који су чинили малишани
предшколског и школског узраста. Потом је кренуло надметање, за које је било пријављено седам учесника. Свако
је отпевао по две песме, а први су наступили десетоструки
учесници ове манифестације
– Драган Петковић и Милутин Крстевски. Такмичаре је
пратио оркестар у саставу:
Милорад и Милан Михајловић (отац и син) и Саша Ристевски, а програм су водили
Ивана Ивановски и Виктор

Величковић. Расположена публика имала је прилику и да,
ван конкуренције, ужива у
македонским песмама петочлане женске групе и у соло
наступу Владимира Швеца.
Напослетку, по одлуци жирија прво место су поделиле
младе снаге – двадесетогодишњаци Ћира Ћосић и Немања
Митевски.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Куца стара око два месеца тражи неко топло место да презими ове хладне дане.
Жељана је једна „мрвица” од штенета, мала, добра и тиха, а биће средњег
раста, па преко зиме треба
да буде у неком загрејаном
простору, с обзиром на то
да је још увек сићушна и
осетљива.

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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СПОРТ

Момци су играли мушки, добро одговорили на грубу игру
домаћина, али на крају нам је недостајало мало среће.
Бојан Јовичић,
тренер КК-а Тамиш

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЈЕДНА ЛОПТА ОДЛУЧИЛА ПОБЕДНИКА
Следи дуел с
„клонферима”
у Панчеву
Крис-крос бољи
од Хајдука

ШАМПИОНАТ БАЛКАНА У КАРАТЕУ

УРОШУ БРОНЗАНО ОДЛИЧЈЕ
Од 11. до 13. децембра у Дубровнику је одржано Балканско првенство у каратеу
за кадете, јуниоре и млађе
сениоре. У изузетно јакој
конкуренцији бораца из десет земаља репрезентација
Србије је у укупном пласману убедљиво заузела прво
место, а једна од освојених
бронзаних медаља засијала
је на грудима кадета Динама
Уроша Петровачког.
Иако дебитант на овако великом такмичењу, Урош је у
категорији до 57 кг на путу
до трофеја, уз велику жељу и
срчаност, савладао противнике из Македоније, Хрватске и Словеније, да би тек у
борби за финале био поражен од представника Косова,
касније шампиона Балкана.
Своју шансу за медаљу Урош
није пропустио, па је у реперсажној борби савладао ривала из БиХ и тако се у свом првом наступу окитио одличјем
са Балканског првенства.
Након одличног наступа
пролетос на Купу Војводине,
те уласком у репрезентацију
Србије и освајањем сребрне
медаље на турниру у Бањалуци, као и после заслужених титула првака Србије и Војводи-

не, Урош је на најбољи начин
крунисао успешну такмичарску годину. Својим наступима
он је доказао да је изузетан таленат од кога се тек у будућности, уз велики рад, могу очекивати прави резултати. Досадашњим учинком Петровачки је
већ обезбедио место у репрезентацији Србије која ће се у
фебруару надметати на Европском првенству у Лимасолу.
Карате клуб Динамо је
имао још два представника
на шампионату у Дубровнику. Миња Варсаковић је први пут наступила у конкуренцији кадеткиња у категорији до 54 кг, али је највише
због неискуства и треме изгубила од такмичарке из
Словеније. Млађи сениор
Огњен Јерков надметао се у
категорији преко 84 кг, али
је изгубио од много искуснијег и јачег борца из БиХ.
С такмичарима је у Дубровнику био и тренер Предраг Стојадинов, који им је
помогао да се и овог пута
врате с медаљом. Пеђа није
крио задовољство после
освајања трофеја и рекао је
да се нада новим успесима
својих пулена и у наредној
години.

ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ
СУГРАЂАНИНА МАРКА МИЛАНОВИЋА

НАЈМЛАЂИ НОСИЛАЦ
ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ
Недуго по повратку са Светског и Европског првенства,
где је успешно представљао
нашу земљу као званични
првак Србије до осам година, Марко Милановић је наставио серију врхунских резултата, овог пута на сениорском нивоу.
У организацији Шаховског
савеза Београда и највећег београдског клуба Делфин, прошлог викенда су одржани турнири за стицање прве и друге
сениорске шаховске категорије. То су специјализована такмичења на којима учествују
играчи са истом категоријом,
али без ограничења по годинама, при чему само неколико
најбољих освајају вишу категорију. Подсећамо, прошле године у ово време Марко је бриљантно, освајањем златне медаље, завршио турнир за другу
категорију, па је тако, са својих
шест година, постао званично
најмлађи носилац те шаховске
титуле у Србији.
Годину дана касније Марко
се опробао са још искуснијим
такмичарима у покушају да
се домогне највише, прве шаховске категорије, изнад које
је директно титула кандидата
за шаховског мајстора. И поново је био веома успешан.
После пет напорних дана и
одиграних девет кола у конкуренцији 40 другокатегорника освојио је друго место.
Тако је са само седам година
постао званично најмлађи
носилац прве шаховске категорије у нашој земљи.

Утакмицама дванаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Кошаркашкој лиги Србије.
Тамиш је и ову рунду играо у
гостима, у нашем главном граду. Момци које предводи Бојан Јовичић приказали су солидну игру и током целог сусрета били за петама ривалу,
али... Беовук–Тамиш 76:74, по
четвртинама: 21:15, 23:21,
16:22 и 16:16.
Била је то узбудљива, изједначена и неизвесна утакмица
до самог краја. Домаћи тим је
у већем делу сусрета имао резултатску предност, али Душан Хукић и његови саиграчи
нису му дозвољавали да се
превише „одлепи”. Иако шут
није баш најбоље служио
момке који носе дрес тима из
нашега града, они су све време били близу изједначења,
али за коначни преокрет им је
недостајала једна лопта...
Беовук је, као и обично,
играо прилично оштро и агресивно, на моменте и грубо,
што су судије у великој мери
толерисале. Највећу предност
домаћин је имао крајем првог
полувремена, али то кошаркаше из нашега града није
омело у њиховој замисли. Наставили су да „гурају”; иако је
било и грешака, у последњој
четвртини су успели да сустигну ривала, али никако им
није полазило за руком да
преузму потпуну контролу
над утакмицом, да „преломе”
резултат...
Најузбудљивије је било у
последња два минута. Беовук
је имао шест поена „вишка”,
Тамиш је стигао на 72:70,
имао је прилику и за изједначење, за евентуално вођство,
али није успео. У пенал-завршници Београђани су били
концентрисанији, па су на
крају стигли до нових бодова.
Најефикаснији у редовима
екипе из нашега града били су
Душан Милошевић (22 пое-

на), Никола Вујовић (17) и
Иван Смиљанић (13 поена).
– Што се тиче приступа игри
и борбености, апсолутно немам шта да замерим својој
екипи. Момци су стварно играли мушки, добро одговорили
на веома грубу игру домаћина,
дали све од себе, али на крају
нам је недостајало и мало среће. Једино што могу да замерим играчима јесте начин на
који су финиширали прво полувреме, када смо имали доста
пропуста у одбрани и промашили седам-осам пенала. Ту је
домаћин направио нешто опипљивију предност, коју смо ми
јурили и стизали у наставку
меча, али нажалост нисмо успели и да је престигнемо. Екипа Беовука је позната по томе
да игра веома агресивно и грубо, што су јој у овом мечу судије толерисале, па смо и због тога ми имали нешто слабији
проценат шута. На крају, имали смо шансу да изборимо и
продужетак, али овог пута нам
се није дало. Генерално, не могу да будем незадовољан приказаним и надам се да ћемо
овакав приступ имати и у наредним мечевима – изјавио је
тренер Тамиша Бојан Јовичић.

Панчевци сада имају скор
од четири победе и осам пораза, а у петак, 18. децембра,
после два узастопна гостовања, коначно ће играти пред
својим навијачима. У Халу
спортова на Стрелишту долази ОКК Београд, а дуел с популарним „клонферима” почиње у 18 сати.
Кошаркаши Крис-кроса још
једном су обрадовали своје навијаче. Они су прошлог викенда, на свом терену, у 11. колу
Прве српске лиге савладали
Хајдук из Куле са 71:59.
Домаћин је добро отворио
утакмицу, а потом је дошло
до пада у његовој игри, што су
гости искористили и отишли
на одмор с предношћу, али у
наставку меча, на срећу домаћих навијача, коцкице су се
сложиле...
– Било нам је веома важно
да тријумфујемо, јер смо само
тако могли да оверимо победу
из Старе Пазове. Можда смо
мало опуштено почели, али
на време смо се уозбиљили и
одлично одиграли две најважније четвртине. Јако нам је
важна ова победа – истакао је
играч Крис-кроса Милош
Верначки.

Утакмица је протекла у међусобном надигравању, а победу је извојевао, у овом тренутку, бољи тим.
– Гости из Куле су од самог
почетка наметнули повучену
зону 1-2-2 у одбрани, а инсистирали су на унутрашњој
игри својих снажних центара
и крила. У одбрани дуго нисмо могли то да контролишемо. Пре свега због недостатка
наше агресије на спољним
позицијама, они су лако
спроводили свој нападачки
план. На полувреме смо отишли са заостатком од два поена, али смо у наставку заиграли агресивније и чвршће у
одбрани, па смо тако убрзали
ритам утакмице. Вратило
нам се самопоуздање, прорадио је и шут са дистанце...
План игре противника комплетно смо срушили и заслужено стигли до друге узастопне победе. Хајдук је одлична
екипа. Биће велики изазов
играти с њим у Кули. И победити га – рекао је тренер кошаркаша Крис-кроса Вук
Станимировић.
Панчевци су сада десети на
табели Прве српске лиге, с
петнаест бодова.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ КУЧЕВА

Колико је то добар резултат, говори чињеница да је
Марку за стицање те титуле
било довољно и седмо место
на овом такмичењу, али је
он сребрном медаљом, са само пола поена мање од првопласираног, показао да је то
сениорско шаховско звање
био способан да стекне и раније.
У сенци овог постигнућа,
али вредни помена, јесу
Маркови резултати постигнути неколико дана касније.
У питању су два кадетска
турнира: велики у Београду
под називом „Трофеј Видиковца”, на којем је Марко са
„фишеровских” пет поена из
пет партија одбранио исти
такав резултат од прошле године, и у Смедереву, где се
такмичио са пет година старијима од себе и још једном
са седам поена из седам партија заслужио пехар намењен освајачу првог места.

У Кучеву је прошлог викенда
одржан међународни турнир
на којем се надметало 156 најмлађих џудиста из 26 клубова.
Панчевачки Динамо се представио са шеснаесточланом
екипом коју је предводила Неда Остојић, а поред бројних
медаља, у наш град је стигао и
пехар намењен најбољој женској екипи, као и трофеј намењен најбољем полетарцу. Заслужио га је Немања Јурица.
Најсјајнија одличја су освојили: Матија и Марија Стојановски, Андријана Кртенић,
Милица Секуловић, Немања

Јурица, Огњен Ђуришић и
Стефан Павлов. Сребром су се
окитили Јелена и Ђорђе Стојановски, Алекса Ђуровић и
Петар Мљач, а бронзе су зарадили: Тијана Стојанов, Нина
Савић, Вања Живковић, Вук
Васић и Милош Секуловић.
Сјајни су били и млади такмичари ЏК-а Панчево, које је
предводио тренер Марко Атанасов.
Златним медаљама су се
окитили Лазар Ваневски и Катарина Путић, а сребрна одличја су заслужили Ана и
Александар Лупулов и Лазар

и Нина Албијанић. Члан овог
спортског колектива Немања
Нишић надметао се на турниру у Каћу, где је освојио сребрну и бронзану медаљу.
Најмлађи чланови ЏК-а
Динамо остварили су изванредан успех на турниру „Трофеј Браничева”, који је одржан у Петровцу на Млави. Уз
четрнаест медаља, мали борци су у свој град понели и пехар намењен најбољој екипи у
укупном пласману. Тим су
предводили тренери Неда и

Иван Остојић, а један од судија био је Петар Илијин.
Златне медаље су освојили
Марија Стојановски, Никола
Мирковић, Андријана Кртенић, Милица Секуловић, Владимир Богдановски и Милош
Стојановић. Сребром су се
окитили Гордана Костић и Јелена Стојановски, а бронзе су
зарадили: Тијана Стојанов,
Филип Француз, Ђорђе Јакимовски, Немања Јурица, Жарко Омчикус и Огњен Ђуришић.

СПОРТ

Петак, 18. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Александар Владисављев,
тренер ЖОК-а Динамо

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

НИПОН ТОП-ТЕН

РИВАЛИ „ОБРИСАНИ” СА СТРЕЛИШТА

Традиционалан међународни
карате турнир под називом
„Нипон топ-тен” одржан је
прошлог викенда у београдској
дворани „Шумице”. У конкуренцији такмичара из 48 клубова из Македоније БиХ, Словеније, Индије и Србије, одличне резултате су остварили и
каратисти КК-а Младост из нашега града, које је предводио
тренер Тихомир Макитан.

Златне медаље у борбама
освојили су Срђан Јокић и Јован Милетић. Анастасија Јаредић се окитила са два сребрна одличја, која је зарадила
у катама и борбама у надметању нада, а бронзе су заслужили: Милош Макитан, Анђелина Јаредић, Јована Новаков, Јана Којчић, Милорад
Петровић и Филип Секулић.

ЛЕГЕНДАМА У ЧАСТ
Недавно је у Делиблату почео
да ради Бокс клуб Омладинац
2015. Тај спортски колектив је
основан у част Делиблаћана
Бранка Недића, легендарног

„Лавице” декласирале
Јединство
Борац силан у мечу
против Смедерева
Протекли викенд, бар када је
спорт у питању, у нашем граду је био резервисан за игру
преко мреже. Љубитељи одбојке у Панчеву и околини
могли су да уживају у дуплом
програму у Хали спортова на
Стрелишту, а што је најважније – и у победи тимова за
које навијају. Важне бодове у
својим првенственим тркама
освојиле су и одбојкашице
Динама и одбојкаши старчевачког Борца, па тако с много
више оптимизма очекују последња искушења у овој години, која притом неће бити нимало лака.
Популарне „лавице” су
оправдале улогу фаворита у
дуелу с Јединством из Ужица.
Иако ослабљене, без Александре Петровић, једне од најбољих играчица, Панчевке су
без велике муке стигле до
вредних бодова у можда најважнијем мечу јесењег дела
сезоне: Динамо–Јединство
3:0, по сетовима: 25:14, 25:18
и 25:17.
Гошће су добро започеле
овај дуел, повеле су са 6:2, али
после тајм-аута који је узео
тренер Александар Владисављев, коцкице у игри Динама
почеле су да се слажу. Уследили су поени Нине Коцић,
Иване Остојић и Јелене Лазић, потом је Слађана Мирковић „скувала” једну лопту, а
после ас-сервиса Николине
Ашћерић „лавице” су прешле

БАДМИНТОН
У КРУШЕВЦУ
Чланови Бадминтон клуба
Панчево били су веома успешни на турниру који је одржан
прошлог викенда у Крушевцу.
Анђела Витман је освојила
златну медаљу, сребром се

Одбојка

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД
петак, 18 сати
Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК
четвртак, 24. децембар, 19 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

ђе је била нерешива енигма за
гошће из Ужица, Слађана
Мирковић је наставила беспрекорно да „диригује”, а Сања Ђурђевић је на месту либера играла готово без грешке.
Динамо је повео чак са 20:12,
да би затим уследила мини-серија Јединства од 4:0, али
то је било све од гошћи. Без
већих проблема домаће су
стигле до високе предности.
У трећем сету тренер Владисављев је шансу да играју
пружио и девојкама с мањом
минутажом, па је публика на
делу видела Данијелу Стојановић, Драгану Марковић,
Сању Старовић, Ању Владисављев, али и Анку Марију Томашевић Гонзалес, која је

– Морам одати признање
мојим девојкама. Имали смо
много проблема пре овог сусрета. Александра Петровић
није могла да игра, а још неколико њих се жалило на повреде, на болест. Нисмо могли да одржимо ваљан тренинг, али успели смо да играмо добро, дисциплиновано у
одбрани, с јаким сервисом.
Ова екипа може много више,
сигуран сам. Али потребни су
време, мир, здравље... Предстоји нам дуел с неугодним
Спартаком, а после тога и мала пауза, коју ћемо искористити да подигнемо ниво физичке спреме и форме – рекао
је тренер Динама Александар
Владисављев.

блоком „један на један” освојила последњи поен за Динамо, за коначну победу од 3:0.
– Ово нам је био вероватно
најважнији меч у досадашњем току шампионата. Иако
смо имале много повређених
и болесних девојака, играле
смо ангажовано, нисмо потцениле ривала и освојиле смо
вредне бодове. Надам се да
ћемо добру игру поновити и у
мечу против Спартака – истакла је Нина Коцић, једна од
најбољих одбојкашица Динама.
Панчевке сада имају скор
од три победе и шест пораза,
па у много бољем расположењу дочекују дуел с фаворизованим Суботичанкама.

Меч са Спартаком игра се у
суботу, 19. децембра, баш на
Светог Николу, у Хали спортова на Стрелишту, од 17 сати.
Одбојкаши старчевачког
Борца су лакше него што се
очекивало тријумфовали над
Смедеревом. Они су у дербију
деветог кола Прве лиге остварили максималну победу од
3:0, по сетовима: 25:13, 25:23
и 25:14.
Дуел у Хали спортова на
Стрелишту пратило је око 200
навијача, који могу бити задовољни приказаном игром својих миљеника. Старчевце је
до вредне победе носио сјајни
Милан Зиндовић, али једну
од бољих партија пружили су
и Саша Рајковић и Давор Ми-

лошевић, а одлични су били и
Милош Милић, Владимир
Кнежевић, Бојан Познић, Немања Милетић и Александар
Гаврилов.
– Честитам момцима на изузетно доброј игри. Ово је можда најзрелија партија Борца
до сада. Наш тренер је одлично снимио ривала, а ми смо
тактичким сервисима потпуно
пореметили противника. Имали смо мањих проблема у другом сету, али успели смо да га
решимо у своју корист без већих трзавица – рекао је капитен Борца Давор Милошевић.
Старчевци су сада четврти
на табели, са 20 бодова, а наредног викенда путују у Стару
Пазову на мегдан с првопласираним Јединством.
– Поред победе, битно је то
што подижемо форму. То је за
мене важније од резултата.
Имали смо одличне акције,
добре одбране, цела игра је
била на вишем нивоу. Предстоји нам мегдан с непораженим лидером, али не предајемо се – додао је тренер Борца
Драгољуб Стојановић.
У последњем колу првог дела првенства у Другој лиги
група „Север” Одбојка 013 је
претрпела пораз од 3:2 у Жабљу од истоименог домаћина,
по сетовима: 25:22, 23:25,
25:23, 24:26 и 15:13.
Оба тима су показала велику жељу за победом, али су
више среће имале домаће одбојкашице, које су на крају
освојиле већи део бодовног
колача. Сваки сет је одигран
„на жилет”, па да је резултат
био и другачији, не би било
незаслужено. Најузбудљивије
је било у четвртом сету. Жабаљ је имао чак четири сетлопте (24:20), али су Панчевке, после сјајних сервиса
Александре Гаић и одличних
напада Александре Петровић,
успеле да преокрену резултат,
освоје сет и један поен из ове
утакмице.
Одбојка 013 је на осмом
месту на табели, с десет бодова, а трка за бодове се наставља 20. фебруара.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Жабаљ: ЖАБАЉ – ОДБОЈКА 013

3:2

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: БЕОВУК–ТАМИШ

76:74

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ХАЈДУК

71:59

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„АКАДЕМЦИ”
У ЗАЛЕТУ
Чланови ЏК-а „Академија Јочић” из Старчева имали су
још један берићетан викенд.
На такмичењу у Каћу, у
конкуренцији 250 малих бораца, најуспешнији је био Петар Стојић, који је освојио
најсјајније одличје. Дуња Јочић је заслужила сребрну и
бронзану медаљу, а бронзом
се окитила и Нина Николић.
Дебитовао је и Богдан Матић,
који је остао без медаље.

„Академци” су били сјајни
и на Купу Хомоља у Кучеву.
Златне медаље су освојили
Илија Ћосић и Лазар Стојановић, а Андреј Живановић се
окитио бронзом.

ШАХОВСКИ КУТАК
Elkhan

НОВИ УСПЕСИ ЧЛАНОВА ПК-а ДИНАМО
8

ПЛИВАЈУ ЗА МЕДАЉУ

окитила Сања Перић, а бронзу
је заслужила Наталија Бохаревић. Учествовали су и: Виктор Бурјан, Михајло и Никола
Борка и Стефан Мијатовић.

Овог викенда

ПРВА ЛИГА
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ

Спортска хала у Банатском Новом Селу
прошлог викенда је била испуњена дечјом грајом, осмесима и жељом за игром.
У организацији ОК-а Одбојка 013 и
клуба из Банатског Новог Села, одржан је новогодишњи турнир, на којем
је учествовало око 300 малишана.
Играла се добра одбојка, на три терена, а што је најважније – атмосфера је
била фантастична.
Организатори заслужују све похвале!

у вођство, које нису испуштале до краја сусрета. Предност
домаћих се повећавала из минута у минут. Ужичанке нису
имале решење за одличан
сервис Динама. Узимањем
другог тајм-аута при резултату 14:9 тренер Јединства као
да је унапред потписао капитулацију. Друго решење није
ни имао... У финишу сета тренер Динама је шансу указао и
Драгани Марковић, а она му
је узвратила на најбољи начин: ас-сервисом за 25:14 и
вођство од 1:0.
„Лавице” су биле разгоропађене и у наставку меча. Нина Коцић је решетала поље
противника из свих позиција,
Јелена Лазић (капитен) тако-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
субота, 17 сати

СВЕ ЈЕ ТО ОДБОЈКА

тренера боксера Динама, и
Драгана Петковића, боксера
нашег клуба и репрезентативца, који је 1999. године погинуо
на Косову бранећи нашу земљу.
„Нисмо ми први, ми само
настављамо пут ових храбрих
људи”, слоган је БК-а Омладинац, који жели да кроз неговање правих вредности неким
новим клинцима обезбеди одрастање уз спорт.
Руководство клуба чине:
председник Данијел Кокора,
потпредседник Владимир Јанча, секретар Видосава Видановић, маркетинг менаџер Милана Пјевац, те чланови управног и надзорног одбора: Сорин
Ивков, Зоран Брадањи, Зоран
Рајачић и Лука Настасић.
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Ова екипа може много више, сигуран сам. Али потребни
су нам време, мир, здравље...

На пливачком митингу „Бечејска звезда”, одржаном прошлог
викенда, такмичари ПК-а Динамо, које су предводили тренери Биљана Шондић и Живко Паранос, постигли су изванредне резултате. У конкуренцији око 600 пливача из 27
клубова Панчевци су заслужили петнаест трофеја.
Андреа Нађ је била најбржа
на 50 м прсно, а бронзане ме-

даље су јој припале после трка
на 50 м леђно и 100 м мешовито. Петар Ранковић је био
најбржи на 50 м прсно и трећи на 50 м краул, док је Виктор Нађ био други на 100 м
делфин, а трећи на 50 м леђно. Дуња Стоев и Страхиња
Шондић су заслужили сребро
на 50 м леђно, а Стефан Милетовић на 50 м прсно. Јелена
Врховац је у трци на 50 м кра-

ул трећа стигла на циљ. Женска штафета Динама је у надметању на 4 x 50 м мешовито
била друга, а пливале су: Теодора Ногуловић, Катарина Белић, Зара Јовановић и Јелена
Врховац.
У исто време Влатка Комленац је предводила групу пливача Динама који су учествовали на Зимском државном
првенству у Новом Саду. У

7
6

конкуренцији 338 такмичара
из 42 клуба из Србије и иностранства Наташа Праскало је
освојила сребрну медаљу у трци на 200 м леђно.
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Стране припремио

Александар
Живковић

A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: ф8:С)
Избор Р. Радојевић
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НАЈБОЉИ СРПСКИ АУТОМОБИЛИСТА ПРЕЛАЗИ У СВЕТСКУ ТЦР СЕРИЈУ

ВЕЛИКИ ИЗАЗОВИ ЗА ДУШАНА БОРКОВИЋА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Марчело Лоти и Берни
Еклстон увелико раде
на томе да ТЦР постане
најважнији туринг
шампионат
Двоструки европски шампион у аутомобилизму Душан Борковић најавио
је повратак на светску сцену, јер ће у
новој сезони наступати у ТЦР серији.
Српски ас ће возити нови „сеат леон”
уз подршку мађарског Б3 рејсинг тима. Наш суграђанин је ту одлуку донео после вишемесечног размишљања и вагања многих понуда, као и
разговора са спонзорима.
Да дође до овакве одлуке, највише
су допринели преговори нашег аса с
људима из Б3 рејсинг тима из Мађарске, с којим је освојио трофеј шампиона Европе и који му је током целе
сезоне био велика подршка.
– ТЦР ће за мене бити велики изазов. Пресрећан сам што ћу, после
европског, и у светском шампонату
наставити сарадњу са сјајним Б3 рејсинг тимом. Челници ТЦР-а су ми веома познати и с њима сам у сјајном односу, с обзиром на то да сам још 2013.
године возио под њиховим руководством у шампионату ЕТЦЦ. Дуго сам
вагао и одлучио да је ТЦР, као светско
такмичење приватних возача уз максималну подршку фабрика, ипак бољи
за мене, за разлику од WТCC-а, где је
већи фокус на фабричким тимовима –
образложио је Душан своју одлуку.
Власник ТЦР-а Марчело Лоти је
пре једанаест година основао шампионат WТCC, из којег је изашао 2014.
Ове године је покренуо нови и са-

Домаћи предузетници
Приватна иницијатива је у Панчеву опет однела победу.
Док су се јавна предузећа премишљала да ли да оките и украсе град, предузетници су то већ учинили.
А у нашој вароши није било никога да подвикне државном
сектору.
Као што је у Београду Синиши Малом подвикнуо Вучић.

свим иновативни ТЦР, који такође
има 24 трке у 12 викенда. Такође се
возе две квалификационе и две главне трке. За само годину дана ТЦР је
остварио сјајне резултате, а у њему су
се опробали: Роб Хуф, Ђани Морбидели, Пепе Ориола и многи други.
Занимљиво је да ће се три тркачка
викенда возити уз „формулу 1”, а
Марчело Лоти и Берни Еклстон увелико раде на томе да ТЦР постане
најважнији туринг шампионат.
– Веома сам узбуђен, а ускоро одлазим у Америку, где се обично и спре-

мам за сваку сезону. Од фебруара почињу тестови и припреме за шампионат,
који почиње 3. априла у Бахреину. Мој
тим и даље ради, а сада се настављају
преговори са спонзорима за 2016. годину. Надам се да нећемо имати проблема с буџетом како бих могао да покажем шта све могу. Напорно ћу радити
да оправдам не само поверење спонзора већ и својих фанова – рекао је Дуца.
Борковић ће прву трку возити 3.
априла 2016. на стази у Бахреину.
Срећно, мајсторе!
А. Живковић

РАСПОРЕД ТРКА
3. април – Бахреин, са Ф1
24. април – Португалија
7. мај – Белгија
22. мај – Италија
5. јун – Аустрија
19. јун – Немачка

Инострани елементи
За нашим приватницима нису заостајали ни страни елементи.
Како се то ради, нашој градској власти су показали и Кинези.
Истина, они су, рекламирајући светлеће украсе, ту имали своју рачуницу и бринули о свом интересу.
А иза наше градске власти стоји Вучић, па мисли да о томе не
мора да брине.

3. јул – Русија
28. август – Кина
18. септембар – Сингапур, са Ф1
2. октобар – Малезија, са Ф1
30. октобар – Тајланд
20. новембар – Макао

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУЖИНА” НИЖЕ УСПЕХЕ
На традиционалном међународном турниру „Младост”, који је одржан у Загребу, наступила су три
члана СД-а „Панчево
1813”. Дејан Пешић (618,5
кругова), Тијана Коларик
(410) и Исидора Стојановић (410,1 круг) одлично су
гађали у основним мечевима, али то, у веома јакој
конкуренцији такмичара
из 15 земаља, није било довољно за улазак у финале.
У четвртом колу Лиге
пионира Војводине, одржаном у Врбасу, тим девојчица из нашега града још
једном је освојио прво ме-

сто, па сада убедљиво води
на табели. Марија Алексић
је тријумфовала са 177
кругова, а Ивана Виславски је освојила треће место, са 172 круга.
Екипа пионира је заузела седмо место, а Стефан

Михајлов је био девети, са 173 круга.
Наступили су и
Владимир Стајчић,
Сергеј Вукасовић,
Александар Павловић и Анастасија
Грујоски. Наредно
коло ће бити одржано 22. децембра
у Кикинди.
Сјајни су били и кадети
и млађи јуниори, који се
такође надмећу у Лиги Војводине. Стрелци из Панчева су се надметали и у гађању из спортског ваздушног пиштоља, али и у пуцању из пушке.

Екипе кадеткиња и млађих јуниорки СД-а „Панчево 1813” освојиле су прва
места, а у саставу су биле:
Исидора Стојановић (382
круга), Бојана Николић
(376), Ивана Виславски
(371), Марија Алексић (370)
и Анастасија Грујоски (361
круг). Тим кадета је био други, а млађи јуниори су заузели четврто место. Пуцали су
Ђорђе Јовчевић (560 кругова), Давид Даутовић (558) и
Никола Адвигов (522 круга).
У гађању из пиштоља надметали су се Игор Стајчић,
Елена Станић и Ема Пузић.
А. Ж.

Непролазне ствари
Да не покреће само интерес свет, показали су нам наши суграђани.
Већина је самоиницијативно већ украсила своје домове и бојама нам улепшала ове суморне дане.
А да притом нема никакву материјалну корист као што је имају предузетници или Кинези.
То је само још један доказ да лепота покреће свет.
Са чиме би се одмах сложили обожаваоци Монике Белучи,
Мишел Фајфер или Џенифер Лопез.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Бојана
Сомборски,
економиста:
– С обзиром на то да
је у суботу једна од
највећих слава, Свети
Никола, тај дан ћу провести у гостима на више места. Недељно
јутро је резервисано
за тренинг, а поподне
за одмарање.

Урош Мијоковић,
ученик:

Дејан Митић,
запослен:

– Викенд ћу провести
с мамом у забавном
парку на клизалишту
код Барутане,
а планирам и да се
играм код куће са
старијим братом.

– Планирам да се
током викенда у кругу
породице одморим од
радне недеље. Играћу
се са ћеркицом, а
пошто је хладно време,
не верујем да ћемо
некуд ићи.
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