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препорода
ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Ноћ у недељу на понедељак осветљавао је супермесец. Небески „бекрија” прошетао је и кроз наш
град – од кула светиља, Тамишем, у коме се мало
огледао, до Црвеног магацина и Силоса, па степеницама у варош... Велик и сјајан, дружио се с ноћобдијама и закаснелим пролазницима – до јутра.
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Село
Асфалтирано једанаест
улица у насељеним
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ОВИХ ДАНА У ГИМНАЗИЈИ

ФОТО АНДРЕА СТАНКОВИЋ

ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ О БОМБАМА СТВАРАЈУ ВЕЛИКЕ ПРОБЛЕМЕ
Родитељи ђака упозорени
да ученици који то раде
могу имати велике
проблеме
Ускоро заједничка акција
с полицијом
Лажне дојаве о подметнутим бомбама у последње време стварају све веће проблеме запосленима у Гимназији и њеним ученицима, због чега се
директор те школе Владимир Марић
одлучио на један неуобичајен потез.
На адресе родитеља ђака који иду
у ту школу он је ових дана послао
писмо у којем је објаснио какве последице имају те неслане „шале” по
нормално одвијање наставе. Посебно је упозорио на то да су оне кажњиве, као и да они који то раде могу
сносити поприличне законске последице.
„Поштовани родитељи, вероватно
вам је познато да Гимназију већ годинама опседају непозната лица и
пријављују преко телефона да су у
школи постављене бомбе. Због честих терористичких напада широм
света такви позиви уносе страх међу
ученике и запослене. Осим тога,
стварају проблеме и већини ђака који ревносно испуњавају своје обавезе. Само у октобру у нашој школи је
регистровано десет таквих телефонских позива, од којих је чак девет
упућено у смени коју похађају ученици првог и трећег разреда. У ту
смену иде и двоје ђака који су везани за инвалидска колица, па је њихова евакуација додатни проблем.
Имамо сазнања да иза лажних дојава о бомбама стоји један број ђака.
Они иду толико далеко да скупљају

новац за старе телефоне које купују
на бувљаку, а на трафикама купују
припејд картице. Осим тога, често
прибегавају томе да плаћају ђацима
ван Гимназије да уместо њих упућују
те позиве. Молим родитеље да утичу
на своју децу да не учествују у овим
радњама и да им скрену пажњу на
законске последице. Лажно пријављивање о подметнутим бомбама се
карактерише као тежа повреда обавеза које имају ученици и повреда

забране злостављања и насиља. Не
само да због тога ученици могу да
буду избачени из школе већ могу и
да кривично одговарају на основу
члана 343 Кривичног закона за почињено кривично дело и да буду упућени у малолетнички затвор или
дом”, пише у писму које је родитељима ђака Гимназије упутио њен директор.

На питање новинара „Панчевца”
због чега се одлучио на овакав потез,
Владимир Марић је изјавио да се засад за проблем који Гимназија има с
лажним телефонским дојавама не
назире никакво решење.
– Када ђаци позову полицију или
нашу школу и јаве да је у њој постављена бомба, ми морамо да чекамо
да дође полицијска јединица и да
претресе све наше просторије. Док
она не стигне, сви ђаци који су у

смени и запослени морају да буду
евакуисани и да изађу напоље. Лети
је то мало лакше с обзиром на лепо
време, али када почну хладни и кишовити дани, све је другачије. Осим
тога, док полиција не заврши претрес, између пола сата и сата траје
прекид у функционисању школе.
Изгубе се један или два часа. У Гимназији има шеснаест одељења, исто

толико предмета и често се дешава
да се због тих лажних дојава прекидају контролни или писмени задаци. Проблеме имају и професори
који раде у две школе, јер морају
стриктно да воде рачуна да у обе
стижу на часове на време. Због свега тога покушали смо да апелујемо
на родитеље. Не очекујемо од тога
чуда, јер смо свесни да ђаци који
шаљу лажне дојаве то раде без њиховог знања, али смо решили да
пробамо да им бар мало смањимо
маневарски простор – истакао је
Марић.
Он је нагласио да су лажне дојаве
толико учестале да Гимназија више
нема разумевања и да не може да их
толерише као ђачки несташлук. Према Марићевим речима, индикативно
је да се скоро сви такви телефонски
позиви дешавају у смени у којој су
сада први и трећи разреди. Он је нагласио да се телефонски позиви најчешће упућују на крају тромесечја и
полугодишта, када су најчешће провере знања и контролни задаци. По
његовим речима, у септембру није
било ниједне дојаве, а у октобру их је
било десет.
Марић је изјавио и да је Гимназија због проблема с лажним телефонским дојавама до сада тражила
помоћ од Министарства просвете,
Скупштине Србије и Покрајинског
секретаријата за образовање, али да
није било никакве повратне реакције.
Директор Гимназије је најавио и
да ће та школа ускоро организовати
заједничку акцију с полицијом ради
откривања оних који упућују лажне
дојаве и њиховог спречавања у томе,
али не жели да открива њене детаље
да је не би угрозио.
М. Глигорић
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Сулуди позив за расуло
Надајмо се да се ради о маркетиншкој кампањи неке озбиљне куће,
која је напречац, за почетак, освојила најпосећенији медијски простор у Србији – онај таблоидни. Јер, ако је у питању збиља, предалеко је ово друштво отпутовало ка тачки која се зове тотално расуло.
Ево фабуле: последњих неколико дана по неким тзв. новинама,
порталима и друштвеним мрежама провлачи се назив експлицитног
сајта, који ми, наравно, нећемо поновити. Младе девојке, није прецизирано колико, ако желе да постану успешне, треба да се пријаве
у школу за старлете!
То су оне, инфо за лошије информисане, пластиком деформисане
клинке и нешто старије глупаче које се повлаче по скаредним ријалити програмима надајући се да ће постати некакве звезде. Старлета, сама реч каже.
У тој „образовној установи” атрактивне девојке ће учити „како да
се скидају пред камерама”, а пошто добију „лиценцу”, моћи ће да раде као анимир-даме и на хот-лајну, као и да учествују на изборима за
мис!? Нормално, у оквиру својеврсног кастинга кандидаткиње прво
треба да пошаљу своје фотографије.
Замислите просечну младу конзументкињу поменутих ТВ програма, која има основну и неку (о)средњу школу (ако ју је уопште уписала), напуцане усне и груди и нереалне снове. Школица за старлете
јој је идеално решење за бег из просечности! То што та множина незадовољних неће размишљати о томе како ће бити употребљене, у
бољем случају, фотографије што пошаљу, а у лошијем сценарију оне
саме – и јесте карта на коју играју ликови иза сцене, то је суштина сулудог позива твораца ове идеје.
Шта би и овде требало да је најјача карика: породица! Родитељи,
пазите на децу! Браћо, пазите на сестре!

***
У недељу је, у ударним информативним емисијама, током целог поподнева и вечери, на веома гледаној телевизији у региону – „Ал Џазира Балканс” – ишао троминутни прилог о листу који читате. Теме
су били наши додаци на језицима четири националне заједнице и,
укратко, „Панчевац” годину дана после приватизације.
Реакције које су до нас стигле из различитих делова земље, али и
из Хрватске и Босне, веома су позитивне, с јасним разлогом: људима
се допада то што се један приватни лист не бави приоритетно корпоративним маркетингом (што је скоро уобичајено у свету), већ мултикултуралним и мултиконфесионалним друштвом. Чињеница да су у
фокусу грађанке и грађани мађарске, румунске, македонске и словачке националности, који заједно чине 11 одсто укупног становништва нашега града, привукла је пажњу и њихових сународника из региона.
Поменута телевизија само је једна у низу оних чија су уредништва
проценила да вреди забележити развијање медијских пројеката које
су финансијски подржали Град и ресорно министарство: током претходних месеци посетило нас је неколико екипа телевизијских станица с националном фреквенцијом.
Повратни импулси Панчевки и Панчеваца такође су, у највећем
броју случајева, били позитивни.
Све ово говори у прилог томе да су се пројекти – „Мултијезички
додатак у недељнику ’Панчевац’” и „Панчевачки вишејезичник” –
добро примили. После 12 објављених додатака (по три на сва четири језика) у последњих шест месеци време је да их одјавимо.
Желимо да верујемо – не задуго; поново ћемо аплицирати ка фондовима који суфинансирају медијски интересантне теме и надамо се
позитивним одговорима. Резултате ових покушаја моћи ћете да видите најраније почетком следеће године.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Давили
Давенпорта
– Навикао сам да је ова земља препуна изненађења – рече пре неки
дан очекивано сталоженим тоном
шеф Делегације Европске уније у
Србији, упркос томе што је (једва!)
преживео баражну ватру простаклука којој је недавно био изложен у
највишем српском дому.
Том (не)зго дом је тре ба ло да
Мајкл Давенпорт (или Девенпорт,
како је коме милије) у Народној
скупштини, односно на Одбору за
европске интеграције, презентује
извештај о напретку Србије у том
погледу. Али пре него што је овај
углађени Британац, који готово невероватно течно „спика по нашки”,
из у стио ијед ну срп ску реч, екс тремно „надахнути” радикали су
га, предвођени храбрим војводом,
уз свесрдну подршку Двери, јуначки засипали својим најубојитијим
оружјем – вербалним избљувцима.
И колико год се трудила, ни председница поменутог одбора Мариника Тепић није успела да спречи дављење Давенпорта и омогући му да
каже шта има.
Након свих тих догодовштина прва
гласноговорница парламента, бивша
Шешељева малтене посестрима, по
свом обичају смислила је смицалицу

и за све оптужила нашу суграђанку
(Маринику). Као, није добро припремила седницу, нити је обезбедила
превод извештаја. Ништа ново од чувене громаде Маје – као и увек „преузела је одговорност” (тако што све
свали на „сироту” опозицију).
И тако – уместо да се према устаљеном маниру неисцрпно међусобно
оптужујемо и глођемо, целокупна
политичка и свака друга јавност морала је децидирано да осуди овако
мизеран чин. Јер, коме су потребни
шеф делегације и његов „контроверзни” извештај – Европској унији
или нама?!
С друге стране, човек нам „допушта” да му радимо шта хоћемо – да
вичемо на њега, називамо га разним
погрдним именима, развлачимо по
таблоидима, па чак и да га зовемо и
Давенпорт и Девенпорт.
А његова реакција на све то – класично европејска: толерантно, стрпљиво, али и професионално. Све у
рок службе...
И то је један од показатеља да је
такво друштво, без обзира на све
мањкавости јер савршенство не постоји, тренутно вероватно најцивилизованије на свету. А приде – од
Европе смо у последњих неколико
деценија имали убедљиво највише
(финансијске) користи. За разлику
од „браће” Руса и Кинеза...
Велика је непознаница шта би било када би они загосподарили светом. Ко зна шта би нас све снашло...
Ј. Ф.

Трећи дрес
Ко зна зна, а ко не зна научиће. „Ђузепе Меаца” или „Сан Сиро”, вечита
је дилема, а све зависи само од тога
ко за кога навија. У овој причи најбитнија је генеза тог неспоразума,
који неки називају џентлменским
споразумом, јер је у позадини у ствари обострано непризнавање пораза,
и то крајње личног. Како то обично и
бива, ни Ђузепе, а ни Сан Сиро,
кварт у којем се налази стадион, немају баш неке претеране везе с тим.
Или заправо имају?

Ђузепе је као локални момчић
хтео да игра за један клуб из краја
(„Милан”), који га је одбио због мале
килаже, док су га у другом („Интернационале”) примили и хранили
бифтецима, јер су у њему видели потенцијал. Изгледа да су га ови други
веома добро проценили, јер је он постао најбољи играч свих времена,
понос и дика нације. И како то живот уме да намести, а човек преживи, матични клуб је недуго затим био
приморан да промени име због политичких околности (јер је то тражио тада најјачи „европски клуб” –
фашисти), а Ђузепе је убрзо (након
„Интера”) завршио у оном клубу који га на почетку није хтео. Није ни
он њих касније хтео (кажу, плакао је
у свлачионици пред дерби), али је
дрес ипак променио. На крају, обукао је он и трећи велики италијански дрес (црно-бели) и тиме испунио квоту.
Данас се стадион у Сан Сиру зове,
по њему, „Ђузепе Меаца” када игра
„Интер”, а „Сан Сиро” када игра
„Милан”. У овој причи о великом
фудбалеру интересантно је једнострано признавање само оног дела
његове биографије и истине који одговара одређеној циљној групи. Неке
ствари се намерно заборављају, неке
се злурадо памте, ретко ко види ширу слику. Тако данас неко ко није
баш упознат са овим историјским
чињеницама, рецимо просечан туриста који је чуо за чувени милански
дерби и који би волео да га види, јер
такви су туристи, не би знао шта да
ради, који број да позове како би резервисао карту за утакмицу. Мада је
то с напретком технологије далеко
лакше, што ситуацију чини још бесмисленијом. Једна локација, две
адресе, два имена... А најгоре је кад
се такво стање ствари прогласи нормалним и кад су сви, као, на добитку
јер су истерали своје.
Шта ли би Ђузепе рекао на све
ово? Или да чекамо трећи дрес, па
да видимо и сами?
Је ли позивни број или географска
област?
Ко зна зна, ко не зна научиће.
М. Д.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Колегинице са „Ал Џазире” на задатку.
У редакцији „Панчевца” пре неки дан
Снимио Владимир Ђурђевић

Зоран Т. Поповић

Наши политичари морају да се праве и глупљи него што јесу да
би народ имао власт какву заслужује.
Ми смо народ најстарији. Зато имамо кратко памћење.
Народ је деценијама живео од обећања, а онда је чаролија
престала.
Сатиричари се баве залудним послом. Подривају државу која
нема темеље и систем који не постоји.
Упознај Србију да би је што пре напустио!
Ја знам кад треба да ћутим. Нисам мутав.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СТАРЛЕТА БЕЗ ШМИНКЕ ВАМ ЈЕ
КАО КРИМИНАЛАЦ БЕЗ ФАНТОМКЕ!
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МЛАДИЋ ИЗ СТАРЧЕВА ОБОЛЕО ОД ТЕШКЕ БОЛЕСТИ

АЛЕКСАНДРУ ТРЕБА ХИТНО ПОМОЋИ
У БОРБИ ПРОТИВ ЛЕУКЕМИЈЕ
Неопходна донација
тромбоцита
А позитивне и
А негативне крвне
групе
Александар Станковић, двадесетчетворогодишњак из Старчева, пре нешто више од месец и по дана суочио се са
страшном истином – након
пет дана повишене температуре и потом исто толико времена проведеног у панчевачкој
болници, у београдском Клиничком центру установљена
му је акутна леукемија.
Предстоји мукотрпно лечење
Тешка и подмукла болест се
код овог, до јуче потпуно здравог младића појавила готово
преко ноћи, а сaда му предстоји борба за излечење, које притом није нимало јефтино. У
оваквој ситуацији за младог
Станковића и његову породицу је свака, па и најмања помоћ насушна као кап воде у
пустињи. То већ увелико знају
и његови пријатељи, суграђани и многи људи добре воље,
који не седе скрштених руку.
Према речима члана Тима за
трансплантацију органа Весне
Драгојерац, запослене у Клиничком центру Београд, једино

решење у Александровом случају је трансплантација коштане сржи, која се може обавити
само у иностранству. Док се то
не догоди, да би пацијент мога
да функционише, потребно му
је непрекидно уливати тромбоците, и то искључиво А позитивне и А негативне крвне групе,
који се сепарацијом добијају само у Заводу за трансплантацију
„Свети Сава”.
– Лечење траје више година,
а за то време на лагеру увек
мора бити тромбоцита. Болест

је дуга и тешка и неопходна
нам је помоћ са свих страна.
Александру је дата прва терапија, док је већ група од двадесет петоро људи донирала крв.
На стотине људи се самоиницијативно јавља да помогне, а
морам да похвалим ангажовање Опште болнице и Клиничког центра, који су пружили сву неопходну подршку
– навела је Весна Драгојерац.
Прошлог петка су панчевачка болница и Завод за трансфузију организовали превоз
добровољних давалаца у београдску службу за трансфузију. Сви потенцијални даваоци
морају претходно на преглед.
Хуманитарни концерти
Све више племенитих људи
укључује се у акцију помоћи
младом Старчевцу. Тако ће наредних дана бити приређен
низ хуманитарних садржаја.
Најпре ће у четвртак, 17. новембра, у малој сали Дома културе бити одржана рок свирка
на којој ће наступити бендови
из окружења – „Полумрак”,
„Резервни план” и „Аритмија”,
као и солиста на гитари Иван
Ангелевски Ика.
Два дана касније, у суботу,
19. новембра, у ресторану „Код
Андре” у Улици кестенова, у
организацији удружења „Стари
Рас” биће приређен донаторски

ручак, у који ће, поред осталих,
бити укључени представници
свих партија из Старчева.
Те вечери на програму ће бити два догађаја. Прво ће, од
19.30, у великој сали старчевачког Дома културе певати
једна од звезда естраде – Марко
Булат, познат и као „краљ сплавова”. Он ће се на бини смењивати с фолклорашима домаћег
КУД-а „Неолит”, чији ће дечји
и сениорски ансамбли приказати по неколико својих кореографија, као и с тамбурашким
оркестром истог имена.
Нешто касније, од 22 сата,
на спрату исте зграде или, прецизније, у простору Креативног културног клуба, биће одржан мини панк-рок фестивал
под називом „Старчеву у походе”. Тада ће, поред домаћег састава „Креативни неред”, свој
допринос дати и „Боксер”,
„Напред у прошлост” и „Зла
колата”. Улаз на све ове догађаје је симболичан, а биће постављена и кутија за добровољни прилог.
Сви који желе да донирају
крв, треба да се јаве на контакттелефон 063/77-22-686, а они
који би да помогну на разне
друге начине, треба да контактирају са Александровим оцем
Предрагом (060/66-33-562).
Ј. Филиповић

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Беспотребна копирања личних карата
Већина јавних комуналних
предузећа без правног основа
прикупља фотокопије личних
карата и других идентификационих докумената грађана –
показала је контрола коју је у
тринаест београдских јавних
комуналних предузећа спровео повереник за заштиту података о личности и информације од јавног значаја.

Потреба утврђивања идентитета корисника услуга у
конкретним случајевима подразумева увид у лична документа, односно одређене податке, али не и фотокопирање
и задржавање личних докумената. Ти поступци представљају продор у приватност, а
таква обрада података дозвољена је само у одређеним,

законом предвиђеним случајевима.
Јавна комунална предузећа, као и друге фирме које
од грађана захтевају да фотокопирају и предају им копије личних докумената, у
случајевима кад то није изричито предвиђено законом,
вр ше не до зво ље ну об ра ду
података о личности, а уз то

гра ђа не су о ча ва ју с не по треб ним мал тре ти ра њем и
трошковима.
Проблем је и то што се фотокопирањем личних докумената стварају огромне базе података о грађанима. Њихова
безбедност је проблематична,
а постоји и ризик од злоупотребе.
М. Г.

НАСТУП УЧЕНИКА
МШ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

Диван концерт
соло певача

Концерт ученика основне и
средње Музичке школе „Др
Војислав Вучковић” одржан
је у уторак, 15. новембра, у
сали панчевачке музичке
школе. Соло певачи из класе
професорке Маје Ђокић извели су, пред бројном публиком,
дела
Скарлатиja,
Вивалдиja, Бетовенa, Шуберта, Моцарта, Пучинија и
других композитора.
Професорка Маја Ђокић
наговестила је да ће концерт
којим ће прославити две деценије педагошког рада бити одржан 26. новембра у

МШ „Др Војислав Вучковић”. На њему ће наступити
како садашњи, тако и бивши
ученици који су јој сада колеге. Њени ђаци су добитници многих награда на такмичењима, како на домаћим, тако и на међународним.
Маја Ђокић истиче да је,
иако је отишла у Београд да
ради, остала верна Панчеву.
Томе сведочи чињеница да
својој публици у нашем граду поклања концерт сваке
године.
М. М.

НАЈАВА ИЗ ПРЕВЕНТИВНОГ ЦЕНТРА

Прегледи у Панчеву,
Глогоњу и Брестовцу
Како је најављено из Центра за превенцију панчевачког Дома здравља, акција бесплатних превентивних прегледа наставиће
се и током овог месеца.
Екипа лекара из поменутог центра најпре ће посетити Глогоњ, где ће у просторијама Месне заједнице
прегледати заинтересоване
пацијенте у петак, 18. новембра, од 8 до 11 сати. У
уторак, 22. новембра, од 8
до 10, прегледи ће се обављати у Месној заједници

Горњи град, а у среду, 23.
новембра, такође од 8 до
10, у Дому културе у Банатском Брестовцу.
Грађани ће имати прилику да измере крвни притисак, као и шећер и масноће из капиларне крви, а
биће им одређиван и индекс телесне масе. Сходно
факторима ризика, лекари
Дома здравља ће им давати
савете и упућивати их у одговарајућа саветовалишта
Превентивног центра.
Д. К.

АКТИВНОСТИ ПЧЕЛАРА
ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Другаци, трећаци, четвртаци, пажња!
Нова прилика да се сви ученици других, трећих и четвртих раз ре да пан че вач ких
основних школа талентовани
за писање или цртање покажу
на делу, јесте ликовни и лите рар ни кон курс на те му
„Светионици на ушћу Тамиша у Дунав”.
Конкурс организује Хуманитарна организација „Светионик” из Панчева и он ће трајати од 18. новембра до 2. децембра. Заинтересовани ученици
могу послати највише три ликовна и три литерарна рада.
Литерарни радови треба да буду написани на српском језику, ћириличким писмом у
„Word” документу, на једном од
стандардних фонтова (Times
New Roman, Arial), величине
12, а максималан број карактера је 2.500 (с размацима).

Ликовни радови се шаљу у
оригиналу (никако као слика
електронском поштом). Подлогу, технику и формат учесници
бирају сами. Литерарни радови
треба да буду потписани испод

самог текста, а ликовни на полеђини цртежа. Притом је потребно навести следеће податке: име и презиме, разред, назив школе, име педагога и контакт (адресу електронске по-

ште или број мобилног телефона). Уколико ученик не жели да му обавештење о евентуалној награди стигне на адресу
школе, треба да напише и
адресу становања.
Радове треба послати на
адресу: ХО „Светионик”, Жарка
Зрењанина 16-б, Панчево (литерарни радови могу бити послати и путем електронске поште: 013svetionik@gmail.com),
најкасније до 2. децембра.
Стручни жири ће потом прогласити по три најбоља ликовна
односно литерарна рада. Најуспешнији ликовњаци биће награђени блоком за цртање и бојицама, док ће они с најбриткијим пером добити на поклон
књиге. Првонаграђени ликовни
и литерарни рад биће објављени у „Панчевцу".
Д. К.

Крећу предавања
Удружење пчелара Панчево
обавештава чланове, али и
остале заинтересоване грађане да серија предавања о
пчеларству и пчелама почиње у понедељак, 21. новембра, у 17 сати, у великој сали
градске куће.

До средине марта, сваког
понедељка, различити предавачи ће држати предавања,
али и одговарати на питања
заинтересованих пчелара и
грађана.
Ово панчевачко удружење
има око 80 чланова.
М. Д.

КОНЦЕРТ КУД-а „ЈЕДИНСТВО ИСП”

Стижу гости из БиХ

СПРЕЧЕНА ЕПИДЕМИЈА У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ

Стање редовно
У Медицинској школи „Стевица Јовановић” прошле недеље
је спречена епидемија шуге.
Почетком новембра професори
су у једном разреду приметили
да шест ученика има симптоме
ове дерматолошке болести, тако да су оболели хитно упућени
у оближњу амбуланту. Након
што су лекари потврдили сумњу наставника, наредних дана
су спроведене мере у сарадњи с

надлежним здравственим установама како би се спречило
ширење ове болести међу ученичком популацијом.
Према речима директорке те
школе Светлане Калапиш, уведене су појачане мере хигијене,
а оболели ученици су упућени
на кућно карантинско лечење,
у складу с преписаном терапијом. Како је она рекла за „Панчевац”, сада је стање у школи

редовно и нема опасности од
ширења заразе. Сазнали смо да
ће ђаци, када буду оздравили,
морати да обаве контролни
здравствени преглед и тек након тога биће им омогућено
да похађају наставу. О овом
случају управа Медицинске
школе обавестила је и Завод
за јавно здравље Панчево, а он
је у складу са законом одмах
наложио противепидемијске

мере које су запослени у Медицинској школи морали да
предузму.
Др Љиљана Лазић, директорка панчевачког Завода, рекла је за наш лист да је та
здравствена установа обавештeна о немилом случају још првог дана и потврдила наводе
да је прошла опасност од епидемије и ширења заразе.
З. Ст.

Концерт дечјих фолклорних
група и првог ансамбла Радничког културно-уметничког
друштва „Јединство ИСП”
биће одржан у суботу, 19. новембра, у Спомен-дому Војловица. Они ће се представити кореографијама из различитих делова Србије, а гости концерта биће чланови
КУД-а „14. мај” из Босне и
Херцеговине.

Овај догађај је најава великог концерта „Љубав према
игри”, који ће бити одржан
18. децембра у Културном
центру.
Карте се могу набавити у
просторијама
„Јединства
ИСП” (Максима Горког 58),
понедељком и средом од
19.30 до 22 сата, или на дан
концерта у Спомен-дому.
М. М.
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

РАЗГОВОР СА СМИЉАНОМ ГЛАМОЧАНИН ВАРГОМ, ПОТПРЕДСЕДНИЦОМ СКУПШТИНЕ АПВ

Амбалажу у рециклажу

ПРОФИТИРАЊЕ
НА ИЗМИШЉЕНИМ ПОДЕЛАМА

Савет за заштиту животне
средине Градског одбора
Српске напредне странке
одржао је трибину на тему
рециклаже и управљања отпадом под називом „Вашу
амбалажу у рециклажу” у четвртак, 10. новембра, у просторијама Месне заједнице
Стрелиште.
Јована
Миловановић,
председница Скупштине те
месне заједнице, рекла је да
су сличне трибине већ одржане у месним заједницама
Тесла и Котеж, с циљем да
информишу становништво о
могућностима и примерима
рециклаже амбалажног материјала, који се свакодневно употребљава, а појаснила

је и начине на које се ефикасно може управљати кућним
отпадом.
О самом значају рециклаже и управљања отпадом на
трибини су говориле Јованка Дакић, руководилац сектора за управљање отпадом
и заштиту животне средине
ЈКП-а „Хигијена”, и Тијана
Чупић, председница скупштине станара једне зграде
на Котежу.
– Презентација се састоји
из три дела, осмишљена је
да буде занимљива и едукативна, а циљ је да се разјасне
појмови као што су рециклажа и амбалажа, као и да се
грађанима приближи како
треба да поступају – навела
је Дакићева.

На предавању је представљен и пример добре праксе. Наиме, станари једне
зграде на Котежу већ годину
дана активно учествују у рециклирању материјала, а
према тврдњама Чупићеве, с
ЈКП „Хигијеном” имају одличну сарадњу.
– Ми скупљамо рециклажни материјал. Поента је да
одвојимо мало свог времена, да се сав тај материјал
који се иначе користи за рециклажу, попут папира, картона, ПВЦ-а и лименки,
очисти и складишти у део
зграде који је за то намењен.
Једном месечно позовемо
„Хигијену”, предузеће које
покупи сав тај сакупљени

рециклажни материјал, а ми
на лицу места добијамо новац за то – појаснила је Тијана Чупић.
Овом приликом је Бошко
Опачић, председник поменутог савета СНС-а, истакао
да је важно што је трибина
едукативног карактера.
– Ово је трибина која показује како људи могу да се
организују и да рециклирају
на веома лак и једноставан
начин. Мислим да је јако
битно да грађани сазнају
што више објашњења о томе
и да им те информације буду доступне. Због тога ми
оваква предавања организујемо у свим месним заједницама где имамо високе зграде – подвукао је Опачић.

НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА

Променити Устав
Удружење „Краљевина
Србија” из Београда упутило је Народној скупштини Републике Србије
Народну иницијативу за
промену Устава РС у
Устав Краљевине Србије.
Панчевачки одбор тог
удружења организује јавно прикупљање потписа

неопходних да би народни посланици разматрали
иницијативу.
Потписе подршке могуће је дати од 21. до 27. новембра у Улици војводе Радомира Путника 19, први
спрат (просторије Српског
покрета обнове), од 11 до
19 сати.
С. Т.

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

Помоћ пензионерима
Поводом Дана града сви
панчевачки пензионери који имају месечна примања
нижа од 13.000 динара добили су од Градског удружења свих пензионера једнократну помоћ у виду пакета
с неопходним намирницама. Средства су обезбеђена
захваљујући Савезу пензионера Србије и донацији
ПИО фонда у укупној вредности од 139.000 динара.
У 150 пакета, који су обрадовали социјално најугроженије пензионере, налазили су се шећер, брашно, уље,
тестенина, конзерве, со и
остале неопходне животне
намирнице, укупне тежине
девет килограма.
У четвртак, 10. новембра,
пакети су дистрибуирани по

месним организацијама, а
пензионерима из центра града уручио их је Ненад Шалетић, председник Градског
удружења свих пензионера
Панчева. Он је искористио
прилику да захвали Савезу
пензионера Србије, Савезу
пензионера Војводине и панчевачком ПИО фонду.
Панчевачко удружење испунило је све своје планове
најављене за ову годину. У
складу с благовремено извршеним поруџбинама, завршена је подела огрева – дрва
и угља, а 320 пензионера који су априла ове године конкурисали за боравак у бањама, искористили су, уз обезбеђен превоз, десет дана бесплатног одмора и опоравка у
бањама у Србији.
С. Т.

Равноправност међу
људима
Аутономија води
сепаратизму
Смиљана Гламочанин Варга,
потпредседница Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине, из редова Српске радикалне странке, била је домаћин новинарки „Панчевца” у
уторак, 15. новембра, у згради
покрајинског парламента. Она
је том приликом одговарала
на новинарска питања, објашњавала своја функционерска
задужења и представила само
здање у Новом Саду.
Родна равноправност је једна од најчешће помињаних тема и с обзиром на то да је једна од тачака дневног реда на
претходној седници Скупштине АПВ била смена и именовање новог директора фонда за
родну равноправност, а да је
Смиљана Гламочанин Варга
том приликом изнела став да
се СРС заправо противи самом
постојању поменутог фонда,
овом приликом је образложила своје ставове, али и ставове
странке којој припада. Истакла је да се залаже за равноправност међу људима.
– Противимо се ономе што
не служи ничему, а таква је
ситуација и са овим фондом. У
замајавање људи и скретање
пажње с важних тема спада и
прича о родној равноправности, која је злоупотребљена –
изјавила је Смиљана Гламочанин Варга.
Појаснила је да на територији целе државе није проблем да ли је неко жена или
мушкарац, нити да ли је неко
Србин, Мађар или Словак, већ
то што народ тешко живи и
нема посла. Навела је да се
праве поделе и проблеми међу
људима тамо где их и нема.
Рекла је како се постојање
фондова, секретаријата, ресора и других тела која се баве
родном равноправношћу своде само на семинаре и предавања на којима се учеснице
лепо проведу и друже. Према
њеним речима, то не резултира побољшањем положаја жена,

а камоли смањењем насиља над
њима.
– Нема никаквог бољитка,
ни законског, ни фактичког.
Као да постоје људи који профитирају на измишљеним поделама и који своју каријеру
заснивају на причи о родној
равноправности, без икакве
идеје и остварења. У том смислу, требало би да се угледају
на СРС, јер у нашој странци
има много препознатљивих
жена. Примера ради, Вјерица
Радета је потпредседница Народне скупштине, а ја сам потпредседница покрајинске. Ми
нисмо на тим функцијама зато што смо жене, већ зато што
је политичка партија проценила да смо способне за обављање тих послова, а грађани
су нам указали поверење –
прецизирала је Смиљана Гламочанин Варга.
Додала је да су радикалке
одбиле да у Републици, Покрајини и у Панчеву учествују
у женској парламентарној
мрежи.

Занимљиво је и то што се
СРС заправо противи самом
постојању аутономије. Стога
смо потпредседницу Скупштине Војводине упитали да
ли се тај став у међувремену
променио.
– Противимо се постојању аутономије, јер свака аутономија
води сепаратизму, али залажемо
се за јачање локалних самоуправа. Такође, против тога смо и зато
што грађани који живе на територији Војводине немају никакве
бенефите од постојања покрајинске скупштине и владе, већ се само суочавају с троструком администрацијом – објаснила је она.
Навела је да припада одговорној странци која поштује
Устав и законе Републике Србије.
– Све док у Уставу пише да
постоји АПВ, ми ћемо учествовати у политичком животу Војводине. Надам се да ћемо
ускоро имати моћ да га променимо – саопштила је она.
Истакла је да су Панчевци
најоштећенији због поделе

надлежности на Републику и
Покрајину, јер се наш град
налази много ближе Београду
него Новом Саду.
Одговарајући на питање
како коментарише недавни
прелазак двојице панчевачких одборника СРС-а у редове владајуће странке, казала
је да не жели да се бави њима
и да су радикали претрпели
много веће губитке, након којих су постајали још јачи.
Током разговора Смиљана
Гламочанин Варга се осврнула на предстојеће председничке изборе и нагласила да
је убеђена у победу лидера
СРС-а Војислава Шешеља.
Овом приликом је подвукла
да ће се док буде била на месту пот пред сед ни це Скуп штине АПВ, посвећено трудити и залагати за побољшање живота свих грађана, а
посебно Панчеваца, и навела
да грађани могу да јој се
обрате поводом свих проблема који су у покрајинској
надлежности.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Установити стварне потребе града
Градски одбор Демократске
странке саопштио је на конференцији за новинаре одржаној у среду, 16. новембра,
како ће одборничка група те
партије поводом предстојећег
усвајања буџета за наредну годину интензивирати свој рад
кроз ресорне одборе и разговоре с грађанима.
Душан Стојић, шеф одборничке групе ДС-а, казао је да
је та странка кроз свој предизборни програм већ истакла
како су јој приоритети образовање, социјална заштита, побољшање здравствених услуга,
олакшање пословања предузетника и враћање ингеренција насељеним местима.
– Током наредних недеља
желимо да у разговору с нашим суграђанима дођемо до
заједничких предлога за предстојећу седницу Скупштине
града. Позивамо их да кроз
активности које ће бити организоване дају свој допринос
формирању што квалитетнијих идеја и решења. Мислимо
да буџет не треба да буде креиран по мишљењу владајуће
странке и њених партнера, већ

да се установе стварне потребе
Панчева – изјавио је Стојић.
Он је додао како сматра да ДС
има најкомпетентнији тим људи
и да ће они у наредном периоду
кроз понуђена решења заправо
допринети бољитку града.
Никола Ћурчин, одборник
ДС-а, рекао је да је на недавно
одржаној свечаној седници
Скупштине поводом обележавања Дана града представљен
добар предлог, који се односи
на то да се ђацима обезбеди
приступ позоришту и другим
културним дешавањима.

– То је пристојна идеја и ми
смо је у кампањи навели. Драго ми је што неке идеје „пролазе” након одређеног времена – истакао је Ћурчин.
Додао је како је то само
кап у мору проблема с којима се грађани суочавају и навео да посебну пажњу треба
посветити многим спорним
питањима из разних области:
це на ма пре во за и гре ја ња,
ужинама за ученике, недостатку белих табли у школама, оптерећивању приватних
пред у зет ни ка мно гим фи -

скал ним и па ра фи скал ним
наметима.
У петак, 11. новембра, ДС је
путем саопштења за медије
обавестио јавност да је на седница Градског одбора одржаној истог дана донета одлука
да се за вршиоца дужности
председника ГО постави Душан Стојић.
На новинарско питање због
чега је смењен Предраг Богатинчевић, доскорашњи председник ГО, Стојић је одговорио да је Богатинчевић заправо
поднео оставку, а да ће он ту
функцију обављати до наредних унутарстраначких избора,
који ће највероватније бити
одржани наредне године, после председничких избора.
Богатинчевић је у понедељак, 14. новембра, за „Панчевац” рекао да нема коментар
на промене у Градском одбору.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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Петак, 18. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗА БРЗУ РЕАКЦИЈУ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

РАЗРЕШЕЊЕ НАКОН ИЗВЕШТАЈА
ИНСПЕКЦИЈЕ

Панчево добија
ситуациони центар

Већници подржали предлог
за смену директорке ЈКП-а
„Вод-ком”
Биљана Киковић, директорка ЈКП-а
„Вод-ком” из Јабуке, биће разрешена
дужности – сагласили су се чланови
Градског већа, након што су 10. новембра усвојили извештај буџетске
комисије. Дан раније градоначелнику је достављен налаз о ванредној
контроли тог јавног комуналног
предузећа коју је обавила Служба за
буџетску инспекцију, по његовом налогу, а провераване су 2014. и 2015.
година.
– Од уочених неправилности једна
се односи на спровођење јавне набавке, када је прекршен Закон о јавним
набавкама. Затим, забележено је неадекватно планирање инвестиција,
што је доказ да је вршена пренамена
основних средстава у току године и
тек треба да утврдимо да ли је милион динара инвестиција наменски
утрошено, на који начин и да ли је
поштован закон. Трећа ствар која је
утврђена, а односи се на извештај
екстерне ревизије, јесте та да је због
непредузимања мера дошло до застаревања потраживања према добављачима и тиме је нанета штета предузећу
– рекао је Срђан Јелисавчић, шеф
Службе за буџетску инспекцију.
У материјалу који се нашао пред
већницима наведено је да планирана
јавна набавка за куповину електричне

енергије, у висини од 1,8 милиона
динара, није била спроведена. Затим,
због лоше процене висине средстава
(око милион динара) за куповину
ровокопача новац је прераспоређен
за куповину других, мањих машина,
јер је тај износ био недовољан. Такође, екстерна ревизорска кућа „ХЛБ
Ревизија” из Београда утврдила је да
су потраживања од 63.000 динара застарела, а укупан износ свих застарелих потраживања за последње три године износио је 115.000 динара. Коначну реч о смени директорке јабучког
предузећа даће одборници локалног
парламента.
Усвојене су и измене програма Комитета за безбедност саобраћаја.
Циљ и сврха измене и допуне овог
програма је усклађивање с ребалансом буџета, како би Комитет за безбедност града могао да располаже
новцем. Полицији ће бити купљена
опрема за детекцију психоактивних
супстанци возача.
– У плану је набавка уређаја за детекцију психоактивних супстанци
код возача. За те намене ће бити издвојено још око 500.000 динара. У
што краћем року биће припремљена
јавна набавка и тај уређај ће брзо бити на улицама, када ће полицајци почети да контролишу да ли су возачи
под утицајем дроге – рекао је Срђан
Половина из Агенције за безбедност
саобраћаја.
Комитет за безбедност саобраћаја
даће новац и да би се зграда полиције

у Јове Максина повезала с постојећим камерама за детекцију саобраћајних прекршаја, како би био омогућен пренос података уз помоћ оптичког кабла. Део новца ће бити преусмерен и на изградњу пешачких
стаза, а којих тачно, тек ће одредити
Комитет за безбедност саобраћаја.
Већници су одлучили и да јавна
предузећа која су забележила добит,
део од најмање 50 одсто по завршном
рачуну из 2015. године уплате у градску касу, и то најкасније до 26. децембра. То је законска обавеза, а односи се на предузећа која ту добит не
искористе за покриће губитака предузећа из претходних година, за повећање капитала, или за финансирање
инвестиција. То су сва сеоска јавна
комунална предузећа, осим ивановачког, и ЈКП „Грејање”. Они укупно
треба да врате око 10 милиона динара у буџет.
М. Димитрић

ГРАД ТРЕБА ДА ДОНЕСЕ АКЦИОНИ ПЛАН

Борба против корупције креће од узбуњивача
Трибина „Борба против корупције на
локалном нивоу” одржана је прошле
недеље у градској кући, у организацији Бироа за друштвена истраживања и Антикорупцијског форума из
Ниша. Очекује се да ће следеће године Србија отворити Поглавље 23, а ту
спада и напредак земље у борби против корупције.
Србија је усвојила Стратегију у борби против корупције и акциони план
и у оквиру тог документа је предвиђено шта локалне самоуправе треба да
ураде како би земља била што успешнија у тој борби. Неопходно је да се
друштво избори са системском корупцијом, а то значи да та борба треба да

Марија Ћурчин, која у Градској
управи ради у Одељењу за управљање
људским ресурсима (кадровска служба), рекла је да је Панчево крајем
2015. године потписало споразум у
вези с реализацијом пројекта „Урбано партнерство” са Светском банком
и НАЛЕД-ом баш због тога што је
свесно обавезе да треба да донесе локални акциони план за борбу против
корупције.
– У сарадњи са Агенцијом за борбу
против корупције направићемо методологију за израду плана. Желимо да
имамо транспарентну локалну самоуправу. Свесни смо да смо на почетку
овог посла. Искуство које Ниш има

Сложили су се да је за такав посао неопходна посебна просторија, или имејл
адреса, како би запослени лакше дошли
до особе која је задужена за узбуњиваче.
Како је Гавриловић додао, мањкавост је и
то што уместо да се узбуњивачи јављају на
једну адресу – Агенцији за борбу против
корупције, уведено је да сваки правни субјект има запосленог коме се узбуњивачи
обраћају, али је у том случају онда можда
решење да та лица изаберу запослени, а
не директори или начелници.
М. Д.

Панчево до краја месеца треба да
добије ситуациони центар. Реч је о
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ном
систему који ће бити смештен у
Градској управи.
Намењен је пре свега грађанима у
ванредним ситуацијама, као што су
пожари, земљотреси, поплаве и друге елементарне непогоде. Путем бесплатних телефонских линија Панчевци ће моћи да добију све информације, али и да пријаве проблеме.
Овај центар обезбедиће поуздану комуникацију, и то кроз пријем и обраду позива грађана, али и интерну комуникацију свих субјеката ванредних ситуација, а постоји и могућност
брзог пресељења и рада на терену.
Поред брзе реакције, која је у тим
ситуацијама изузетно значајна за

С друге стране су грађани – најавио
је Милошевић.
Грађани ће са овим центром имати везу 24 сата преко телефонских
бројева 0800-800-009; 420-200 и
417-200. Позиви ће долазити до два
диспечера, који ће бити спона између других градских служби.
– Основу ће чинити савремени дигитални комуникациони систем, који
обезбеђује поуздану комуникацију, и
то путем пријема позива грађана, интерне комуникације свих укључених
у рад центра, где год да се налазе, а
сам систем омогућава и брзо пресељење и рад на терену у различитим
околностима – рекао је Милошевић.
Тако ће, на пример, једно мерно
место на реци бити опремљено соларним панелом, радиће преко

безбедност грађана, центар ће преузимати и прослеђивати све податке
из области метеорологије, хидрологије и сеизмологије.
Како је објаснио заменик команданта Градског штаба за ванредне
ситуације Миодраг Милошевић,
овај ситуациони центар повезаће 28
субјеката с грађанима Панчева.
– Основни задатак ситуационог
центра јесте да обухватимо све субјекте заштите и спасавања на територији града Панчева. Ту су и
градоначелник, полиција, Сектор
за ванредне ситуације, Хитна помоћ, војска, медији, органи државне управе и сва јавна и јавна комунална предузећа у граду и селима.

ГПРС-а (струја није потребна), а на
монитору у ситуационом центру
моћи ће да се графички прати ниво
водостаја на рекама.
До краја месеца неопходно је организовати и обуке запослених. Ситуациони центар ће бити смештен
на трећем спрату Градске управе,
где се сада налази Штаб за ванредне ситуације МУП-а, који ће бити
премештен у просторије Ватрогасног дома.
Заменик команданта Градског
штаба за ванредне ситуације изнео
је очекивање да ће панчевачки ситуациони центар почети да ради пре
доласка зиме и првог већег снега.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ПРОВЕРАВАТЕ ЛИ НИВО ШЕЋЕРА У КРВИ?

Све више оболелих од дијабетеса

крене од појединца на локалном нивоу. Исто тако је важно и да, на пример, судије и тужиоци престану на себе
да гледају као на државне чиновнике,
већ да свако од њих схвати да су једна
од полуга власти. Ниш је једини град
у Србији у којем постоји и ради Антикорупцијски форум. Панчево се припрема и један је од ретких градова у
земљи који ради на томе да ускоро добије локални план за борбу против корупције и да формира локални антикорупцијски форум, као тело за реализацију мера из тог плана.
Горан Гавриловић, директор Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ), рекао је да се од 2010. године ради на овој теми, како би што више градова и општина приступило
антикорупцијском програму. Он је
уверен да ће корупција у Србији почети озбиљније да се сузбија онда када, поред институција, и појединци
крену да се боре с тим злом, али на
законит и ефикасан начин, кроз грађанску храброст и активизам, односно као узбуњивачи или чланови
ових антикорупцијских тела.

нам је значајно. Иначе, тренутна законска регулатива нам не даје одговоре како тачно то да спроведемо, али
смо свесни да треба – рекла је она.
Када је реч о примени Закона о узбуњивачима, Марија Ћурчин је од
прошле године у Градској управи задужена за узбуњиваче. Свако од запослених у ГУ може њој да саопшти
примедбу на мобинг или корупцију.
Узбуњивање код послодавца почиње
достављањем информације којом се
врши узбуњивање одговорном лицу
задуженом за пријем информације.
– Дужна сам да, уколико примим
информацију, не откријем идентитет
узбуњивача, информацију проследим надлежним службама и не смем
да откријем предмет узбуњивања,
осим надлежним институцијама –
рекла је она.
До сада јој се нико није пожалио. На
питање шта би урадила да јој се неко
пожали, на пример, на њеног шефа, то
јест на начелника Градске управе, она
је одговорила да би такву информацију проследила Градском већу, као телу
које именује начелника.

М. ПРИЦА

А. СТОИЛКОВСКИ

Светски дан борбе против дијабетеса
обележава се сваког 14. новембра,
почев од 1991. године, на иницијативу Међународне дијабетолошке федерације и Светске здравствене организације.
Тим поводом смо питали наше суграђане да ли проверавају ниво шећера у крви, да ли се можда суочавају с дијабетесом и који је главни кривац за појаву ове болести.
МАЈА ПРИЦА, незапослена:
– Још увек не проверавам шећер у
крви, млада сам. Чланови моје породице немају дијабетес. Та болест
заиста данас представља проблем,
све више људи се суочава с њом и
сматрам да тим грађанима треба
помоћи.
АЛЕКСАНДАР СТОИЛКОВСКИ,
незапослен:
– От при ли ке јед ном го ди шње
проверавам своје здравствено стање
и не мам про бле ма са ше ће ром.

Б. БАБОВИЋ

М. ТАШИЋ

Сматрам да су главни узроци дијабетеса лоша исхрана и нездрав начин живота. Људи који не воде рачуна о себи, сами су криви за болест. Данас су ретки они који нису
под стресом, тако да га не можемо
окривити као узрочника.
БОБАН БАБОВИЋ, економиста:
– Понекад генерално проверавам
своје здравствено стање, али не радим то често. Немам проблема с дијабетесом, а немају ни чланови моје
породице. Сматрам да је лоша исхрана један од главних узрока ове
болести. Такође, грађани су неинформисани и мислим да би дијабетес неким видом превентиве можда
могао да се спречи.
МИЛЕНА ТАШИЋ, пензионерка:
– Ја редовно радим комплетне
анализе, имам и висок притисак и
шећер. Много фактора утиче на појаву дијабетеса, почев од стреса, али
постоји и наследни фактор. Такође,

С. КНЕЖЕВИЋ

С. ПЕТРОВ

нездрав начин живота и лоша исхрана додатно доприносе појави болести. Медијски простор и разговори
међу људима можда би позитивно
утицали на свест грађана, па би се
више пажње давало превентиви.
СМИЉАНА КНЕЖЕВИЋ,
пензионерка:
– Моји родитељи су били шећераши, па због тога ја редовно проверавам своје здравствено стање и немам
проблема. Много људи се суочава с
том болешћу. Веома је битна здрава
исхрана и што мање нервирања, али
на стрес, нажалост, не можемо баш
да утичемо.
СРЕДОЈЕ ПЕТРОВ, пензионер:
– Недавно сам био код лекара, а не
сећам се кад сам пре тога одлазио. Ја
немам проблема са шећером, али
моја супруга има. Сматрам да кад би
био виши стандард, не би било толико оболелих од те болести.
Анкетирала Сузана Првуљ
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МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ, СЕКРЕТАР ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

УТВРЂЕН ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА 2017.
Секретаријат
израдио цену по
метру квадратном
за пет зона
Највећи скок пореза
на шумско земљиште
НИС НА КОНФЕРЕНЦИЈИ
БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ

Пример добре праксе
Недавно је НИС, у оквиру
15. Међународне конференције Београдске берзе „Upgrade Belgrade 2016”, представио своја достигнућа из
области производње природног гаса. Посебан акценат је
стављен на аминско постројење којe је ове године почело да ради у оквиру Погона
за припрему и транспорт
нафте и гаса у Елемиру.
О постројењу је говорила
Мирјана Остојић из Блока
Истраживање и производња
НИС-а и том приликом је истакла да нафтни гигант производи гас који је на нивоу
квалитета увозног руског гаса,
као и да НИС реализацијом
ове инвестиције доприноси
енергетској стабилности Србије.
Реч је о савременом технолошком решењу намењеном
повећању квалитета домаћег природног гаса, које се
постиже издвајањем угљен-диоксида и осталих гасних

примеса. Технологија која се
примењује у његовом раду је
HiPACT (High Pressure Acidgas Capture Technology), једна од најсавременијих метода у процесу прераде гаса, а
уједно и јединствена ове врсте у Европи.
Како се могло чути, НИС
као дру штве но од го вор на
компанија овом инвестицијом вред ном 30 ми ли о на
евра произвео је двоструки
ефе кат – по ред по ве ћа ња
ква ли те та га са и ње го вог
обима, рад овог савременог
постројења има и позитиван
еколошки ефекат, који се
огледа у спречавању емисије угљен-диоксида у атмосферу, и омогућава велике
уште де то плот не и елек тричне енергије.
НИС је и ове године генерални спонзор Међународне
конференције Београдске берзе, која окупља најважније
компаније и финансијске експерте из Србије и региона.

ЗАУСТАВИТИ ДАЉЕ УРУШАВАЊЕ

Војска најавила протест
Први пут у историји
припадници Војске
Србије одржаће протестни скуп са захтевима за побољшање
социјалног, материјалног и радног положаја и за заустављање даљег урушавања војске. Протест
је најавио Војни синдикат Србије за недељу, 27. новембар,
испред платоа Министарства одбране
у Београду. На миран грађански протест, како је наведено, позвани су сви
чланови синдиката,
војници, представници народа, али и
сва правна и физичка лица која желе да
сачувају Војску Србије од урушавања и
пропадања.
М. Д.

„ШТРУДЛИЈАДА” У ЗРЕЊАНИНУ

Друго место
за Јабучанку
У Зрењанину је недавно одржана четрнаеста „Штрудлијада” Општинске организације
инвалида рада из тог града.
Учествовало је 50 такмичара
из 34 удружења у Војводини,
а чланица панчевачког Удружења инвалида рада Трајанка
Анђеловић из Јабуке освојила
је друго место, са штрудлом
од мака.
Из Панчева је на то такмичење отишло десеторо инвалида рада, међу којима је био
и председник удружења Слободан Стефановић.
М. Д.

Закон о порезу на имовину
предвиђа да локалне самоуправе морају најкасније до 30.
новембра да усвоје просечне
цене метра квадратног на
основу којих ће грађанима бити утврђен порез на имовину
за следећу годину. Просек цене метра квадратног за одређену имовину израчунава се
за период јануар–септембар
текуће године. Секретаријати
у градовима и општинама раде просечну цену за сваку врсту непокретности и за сваку
зону, а просечна цена квадрата је у ствари просечна цена
на основу остварена најмање
три промета непокретности за
сваку зону, оверена код јавног
бележника. Пореске обвезнике највише интересује колико
ће им износити порез следеће
године у односу на ову годину,
што је градски Секретаријат
за пореску администрацију и
урадио.
Када је реч о порезу за станове у првој и другој зони, коефицијент је 100,28 одсто, а то значи да ће следеће године бити
забележен незнатан раст пореза на имовину. У трећој зони
грађанима ће порез на станове
бити нешто мањи, јер је коефицијент 99,87, али ће зато у четвртој зони порез бити умањен
за око чак 35 одсто.
– У тој зони има 100 власника станова који ће следеће године добити око 35 одсто мањи порез на имовину.
У петој зони је коефицијент
101,80, што значи да ће за
стан од 50 квадрата порез бити 5.400 динара, а ове године

су об ве зни ци из дво ји ли
5.348 динара – изјавила је
Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску
администрацију.
Када је реч о кућама, законском формулом се дошло до цене у првој зони која ће бити незнатно увећана. У трећој зони,
где има 4.292 куће, претежно на
Кудељарском насипу, старој и
новој Миси и на Стрелишту,
увећање ће бити око 11 одсто,
па је јасно да ће сви ти порески
обвезници бити незадовољни. У
четвртој и петој зони, којој припадају сва села и где има највећи број пореских обвезника,
увећање ће бити до три одсто.
Када је реч о пословним
зградама и објектима у првој и
другој зони, биће забележен
незнатан раст пореза на имовину – до два одсто, али ће зато у трећој зони, у којој има
388 обвезника, бити умањење
за око 25 одсто. У тој зони су
готово све веће фирме. И у четвртој зони ће за око 100 обвезника бити умањен порез, и то
за око 30 одсто. У петој зони је
коефицијент најмањи и износи 54,23 одсто, што значи да

ће скоро дупло мањи порез за
пословне зграде и објекте платити око 490 обвезника.
За гараже и гаражна места у
првој зони следеће године биће
обрачунат за око један одсто мањи порез, а у другој зони за око
35 одсто већи, али реч је о малим површинама. У трећој, четвртој и петој зони порез за гараже биће увећан до 18 одсто.
Када је реч о грађевинском
земљишту у првој зони, цена
пореза на имовину ће 2017.
године бити непромењена,
али ће у другој зони он бити
увећан за 117 одсто и то је
енормни раст.
– У овој групи је 11 физичких лица и они ће бити изузетно незадовољни, а када је реч
о правним лицима која имају
грађевинско земљиште, ово
увећање ће се односити на оне
који имовину у својим пословним књигама воде по књиговодственим вредностима, а то
је углавном јужна зона – рекла
је Марјановићева и додала да
ће трећа зона имати раст за
око 25 одсто, а увећање ће забележити и они у четвртој и
петој зони.

Када је реч о порезу на пољопривредно земљиште у првој, другој и трећој зони, цена
ће наредне године остати иста.
Незнатно повећање пореза биће у четвртој и петој зони.
На крају, највеће изненађење донео је обрачун пореза на
имовину шумског земљишта.
– Шумско земљиште које се
налази у петој зони, по овој
рачуници, имаће драстично
увећање. Ове године је метар
квадратни био 120 динара, а
следеће ће бити чак 1.400 динара. У Панчеву има 27 пореских обвезника на које би се
обрачунала ова основица –
изјавила је Милица Марјановић.
С обзиром на то да би дошло
до енормног увећања пореза на
имовину за ових 27 обвезника,
у градском Секретаријату за
пореску администрацију сазнајемо да би једно од решења било то да се, по угледу на поједине градове, порез у решењима
обрачунава исто као и за пољопривредно земљиште. Они наводе да је углавном реч о шикарама и земљишту које грађани
практично и не користе.

ИЗБЕГЛИЦАМА ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ

Новац за куповину кућа
Председник Покрајинске владе Игор Мировић доделио је
14. новембра уговоре о помоћи
за откуп сеоских кућа са окућницама за 15 избегличких и
расељеничких породица. Средства за куповину кућа на подручју Панчева, Сомбора и Шида, у износу од око 13 милиона
динара, обезбеђена су из Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима АП Војводине.
Мировић је изразио задовољство због тога што је за
кратко време обезбеђен новац
за куповину кућа за петнаест
породица. Он је навео да и даље велики број људи – по неким информацијама око
20.000 – има избеглички статус или статус расељеног лица, због чега је неопходно да

се више енергије и пажње
усмери ка избегличкој популацији у Војводини.
„Решавање проблема избеглих, прогнаних и расељених
лица тражи одговорност и опредељење да се онима којима је

помоћ најпотребнија, заиста и
помогне”, рекао је Мировић и
додао да се нада да ће током
следеће године бити више породица које ће у својим будућим
кућама широм Војводине наставити живот заједно с нама.

Директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
Бранислав Швоња истакао је
да ће следеће године бити издвојено далеко више новца како за откуп кућа са окућницама и доделу грађевинског материјала, тако и за помоћ
средњошколцима из избегличких породица и за економско оснаживање повратника у Босну и Херцеговину и
Хрватску.
Додели уговора, коју је организовао Фонд за пружање
помоћи избеглим, прогнаним
и расељеним лицима АП Војводине, присуствовао је и покрајински секретар за социјалну политику, демографију
и равноправност полова Предраг Вулетић.
М. Д.

УДРУЖЕЊЕ „ПАНЧЕВАЧКИ РАТАРИ”

Уместо подршке – дажбине
Чланови Удружења пољопривредника „Панчевачки ратари” и асоцијације „Аграрни
форум Панчево” доставили су
ових дана министру пољопривреде предлог мера нове
аграрне политике, с циљем
формирања бољег аграрног
програма.
У саопштењу наводе да ратари очекују да се буџетски суфицит Србије од 34 милијарде
динара врати пољопривредницима, као део субвенције која
им није исплаћена. Закон о
подстицајима у пољопривреди

и руралном развоју омогућава
исплату субвенција до 6.000
динара по хектару. Ратари у саопштењу тврде да су им ове године исплаћене субвенције од
свега 4.000 динара (2.000 за
биљну производњу и 2.000 по
хектару за ђубриво), па остаје
још 2.000 динара као законска
могућност. Наводе и да је укинут регрес за гориво у износу
од 4.000 динара по хектару,
као и повраћај акциза за дизелгориво, што све негативно утиче на правовремено извођење
овогодишњих јесењих радова.

„Још увек није обран кукуруз, пшеница није засејана на
више од 50 одсто досадашњих
површина, иако је одавно
прошао оптимални рок сетве,
а зимска бразда није обављена
на више од 30 одсто ораница
углавном због беспарице, веома скупог дизел-горива за
производњу и делом због климатских услова. У условима
катастрофалне беспарице пољо привредника, чујемо од
покрајинских органа власти
да је ретроактивно покренут
поступак наплате накнаде за

одводњавање за 2015. и 2016.
годину с високим износима. С
обзиром на то да је досадашњи покушај наплате од стране покрајинског омбудсмана
оцењен као незаконит (Закон
о водама) и да је послат захтев
за оцену уставности – упозоравамо надлежне који можда
нису адекватно обавештени,
да и не покушавају принудну
наплату нечег за шта нема законског основа”, наведено је у
саопштењу удружења „Панчевачки ратари”.
М. Д.
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ГОДИШЊА НАГРАДА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” АП ВОЈВОДИНЕ

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ

ПРИЗНАЊЕ ЗА ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Спорт, игра
и дружење

Квалитетни
међуљудски односи
Много су јаки
Панчевачка Основна школа
„Бранко Радичевић” добила је
признање „Др Ђорђе Натошевић”, које се додељује најуспешнијим васпитно-образовним
установама и просветним радницима у Аутономној Покрајини Војводини. Свечано уручење признања одржано је у
среду, 9. априла, у згради Покрајинске владе.
Ова награда је установљена
на основу одлуке Скупштине
АП Војводине 1996. године, а
додељује се предшколским
установама, основним и средњим школама, васпитачима,
наставницима, психолозима и
педагозима из наше покрајине
који су остварили изузетне резултате у претходне две године у васпитно-образовном раду, наставном процесу, сарадњи с родитељима, културној и
јавној делатности. Награђене
су и установе које су обезбедиле квалитетан рад и развиле
толеранцију и прихватање
различитости међу ученичком
популацијом.
Посвећени послу
Према речима Весне Бекић,
директорке ОШ „Бранко Радичевић”, ово престижно признање се веома тешко добија.
– Велики је број подручја
ко је ко ми си ја бо ду је – од
планирања, организације, реализације и примене савремених наставних метода, па
до сарадње с родитељима и
локалном заједницом. Нашу
школу су надлежни препознали као отворену установу
у којој се примењују флексибилни савремени програми.
Ми нисмо богата школа, нити
има мо мо дер на на став на
средства и учила, али смо
унутар школе организовали
тимове и остварили квалитетан међуљудски однос. Наш

Окончано је школско такмичење у кошарци на нивоу
града Панчева. Као и претходних година, клинци и
клинцезе су давали све од себе и достојанствено бранили
боје своје школе, а њима уз
раме били су и они најватренији навијачи који нису штедели ни грла ни дланове када су давали подршку својим
другарицама и друговима.
У надметању основаца у
конкуренцији дечака такмичило се девет екипа, а финални турнир је одигран 10.
новембра у Банатском Новом Селу.

Прво место је освојила
екипа ОШ „Бранко Радичевић”, коју је предводио професор Коста Мирковић. Друго место су заузеле ученице
ОШ „Исидора Секулић”, а
треће кошаркашице из ОШ
„Свети Сава”.
Када су у питању средњошколци, у мушкој конкуренцији је учествовало седам
екипа, а финале је одиграно
8. новембра у Пољопривредној школи „Јосиф Панчић”.
Победничку екипу ЕТШ
„Никола Тесла” предводио је
професор Душан Лукић, друго
место су заузели кошаркаши

Прво место је освојила
екипа ОШ „Исидора Секулић”, коју је предводио професор Владимир Илић. Други су били дечаци из ОШ
„Жарко Зрењанин” из Банатског Новог Села, а треће место је припало кошаркашима ОШ „Доситеј Обрадовић”
из Омољице. Окружно такмичење је одржано 17. новембра у Белој Цркви.
Код девојчица, такође у
конкуренцији
основних
школа, учествовало је пет
екипа, а финале је одиграно
9. новембра у ОШ „Исидора
Секулић”.

из Техничке школе „23. мај”,
а трећа је била екипа Економске школе „Паја Маргановић”.
Од ове године победници
на републичком такмичењу
стичу право учешћа на Светском школском првенству.
У женској конкуренцији
средњих школа прво место је
освојила екипа Економске
школе „Паја Маргановић”,
коју је предводио професор
Љупчо Цветкоски, а друго
место је припало кошаркашицама из Медицинске
школе „Стевица Јовановић”.
А. Ж.

Друга потврда успешности у кратком року
успех је утемељен на посвећеном раду квалитетних настав ни ка. Ово при зна ње је
потврда да радимо како треба
– рекла је директорка Бекић
за „Панчевац” и додала да
њој посебно импонује то што
је, према речима чланова коми си је, „Бран ко ва шко ла”
била убедљиви победник и да
ниједног тренутка није било
недоумице, јер је та панчевачка установа била „сувише
јака за друге школе”.
Подсетила је да се „Бранкова школа” недавно представила на штанду Министарства
просвете у оквиру Сајма образовања као установа за пример. Наиме, Основна школа
„Бранко Радичевић” је прошле године проглашена за
једну од десет најбољих образовних установа у Србији, а
реч је о признању додељеном у
оквиру програма „Препознај,
промовиши и прошири – 10
примера добрих школа у Србији”, који су заједно реализовали Завод за унапређивање
образовања и васпитања, Цен-

тар за образовне технологије и
Институт за педагошка истраживања.
Тежак задатак
Признања су добитницима
уручили потпредседник Покрајинске владе, покрајински
секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш и председница Одбора за доделу
признања „Др Ђорђе Натошевић” проф. др Оливера Гајић.
Потпредседник Покрајинске владе је том приликом рекао да се ово признање додељује деветнаест година поводом обележавања Дана просветних радника Србије, који
се сваке године обележава 8.
новембра, на Митровдан, дан
рођења Вука Стефановића Караџића. Он је у свом поздравном говору истакао да чланови одбора ни ове године нису
имали лак задатак, али да су
донели добру одлуку.
Одбор за доделу поменутог
признања, који је именовала
Покрајинска влада, наградио је

установе и појединце на основу
утврђених мерила за вредновање свих наведених сегмената
рада установе, односно рада појединаца. У једној години може
бити додељено највише пет признања, која се састоје од повеље,
плакете и новчане награде. На
основу утврђеног броја бодова за
школску 2015/2016. годину награђени су Основна школа
„Бранко Радичевић” у Панчеву;
Техничка школа „Иван Сарић” у
Суботици; Предшколска установа „Полетарац” у Оџацима;
Милена Гмијовић, наставница
разредне наставе у Основној
школи „Здравко Гложански” у
Бечеју и Александра Секулић,
наставница српског језика у
Економско-трговинској школи
у Кули.
Додели овогодишњих признања су присуствовали и заменик покрајинског секретара
Милан Ковачевић, помоћница
покрајинског секретара за образовање Биљана Кашерић, те
чланови одбора за доделу поменутог признања, добитници
признања, као и други гости.

ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

НАДМЕТАЊЕ У БАДМИНТОНУ

Путовање Ђурином Скадарлијом

Одлични ученици
из Панчева

Љубав, толеранција,
другарство
и традиција
Распевано, разиграно,
весело, поучно
и насмејано
Основна школа „Ђура Јакшић”
прославила је у среду, 16. новембра, 103 године постојања. Нема
много образовних установа у нашем граду које се могу похвалити оваквим јубилејом, те су се
стога садашњи и бивши ђаци и
наставници ОШ „Ђура Јакшић”
својски потрудили да и ова прослава годишњице остане упамћена. Колаж разноврсног дечјег
умећа, фолклора, музике, поезије и глуме био је распеван, разигран, весео и поучан.

На почетку, у свом свечаном говору, директор „Ђурине
школе” Раде Барјактаревић
подсетио је присутне на „трновит пут” дуг четрнаест година којим су запослени у тој

образовној установи прошли.
Похвалио је своје сараднике и
истакао да се сви јако радују
кад год су у прилици да ученике изместе из школских клупа
и одведу их на места где могу
исказати своје таленте кроз
реч, глас или покрет. На крају
је свима, а посебно ученицима, честитао дан школе.
Ђаци су ову свечаност, као и
све претходне, започели химном школе, коју је написао
прерано преминули панчевачки дечји песник Саша Божовић. Потом су уследиле народне песме у хорском извођењу, инструменталне пратње
врхунских виртуоза, рецитали
посвећени стваралаштву Ђуре
Јакшића, раздрагане дечје
игре и још много тога. Прича
ученика и њихових наставника стварана је на сцени више

од једног сата, да би читав
програм кулминирао заједничким извођењем познатог
хита „Даире” групе „Смак”.
Специјалан гост свечаности
била је списатељица Нада Малек. Она је прочитала одломак из једне своје књиге који
се односи на део детињства
проведеног у Српској Црњи.
Говорила је и песму „Ђурин
шешир”, за коју је награђена
„Мајсторским пером” и која је
неколико година красила Кућу Ђуре Јакшић у Скадарлији.
Свечаност је одражавала
идеју о остваривању веза између прошлости, садашњости
и будућности и с бине је упућена јасна порука да историју,
традицију и корене треба чувати, поштовати и неговати,
али да треба живети сада. Све
у свему, читава свечана академија била је јединствено путовање кроз Ђурино време, романтизам и нашу Војводину.
Сама сцена је оличавала дух
Скадарлије и њоме је продефиловало мноштво раздраганих ђака, учитеља и наставника који су својим талентом и
емоцијом показали заједништво и целовитост у стварању
њихове заједничке приче.
Управо то је оно што краси
и издваја ову школу и чини је
јединственом образовно-васпитном установом, у којој се
од памтивека негују љубав, толеранција, другарство и традиција.

У Зрењанину је у суботу, 12.
новембра, одржан турнир за
ученике основних школа. У
веома јакој конкуренцији одличне резултате су остварили и наши мали суграђани.

Наталија Бохаревић, ученица ОШ „Јован Јовановић
Змај”, освојила је највреднији трофеј у конкуренцији
девојчица из петих и шестих разреда, док је у над-

У конкуренцији дечака и
девојчица из трећих и четвртих разреда златну медаљу
је освојила Миона Филиповић из ОШ „Бранко Радичевић”, а сребром се окитила
њена школска другарица
Маша Алексић. Бронзана
одличја су зарадили ученици ОШ „Исидора Секулић”
Петар Радонић и Дарко Рашовић.

метању дечака из седмих и
осмих разреда бронзану медаљу заслужио Вељко Цуканић, уче ник ОШ „Бранко
Радичевић”.
А. Ж.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Шта би било
кад би било?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свакоме од нас
се десило да крене да се
преиспитује у вези с донетом одлуком. Шта би се догодило и колико би нам живот био бољи да смо онда
кад је могло, „преломили” и
кренули другим путем?
Најтеже доносимо одлуке
које се тичу нас самих. Све
што захтева промену устаљеног понашања, подложно је
константном одлагању. „Од
сутра”, „од Нове године” или
„од понедељка” су изговори
које најчешће користимо када се заваравамо. Најјача
уверења најдуже носимо у
себи: да не вредимо довољно, да нисмо способни, лепи,
паметни, да то нешто није за
нас... И тако упорно вртимо
једне те исте изговоре све
док се не вратимо у зону
комфора са још дубље усађеним уверењем да не можемо
или да нисмо за боље.
Шта би било да је „онако”,
а не овако? Одговор постоји
– ништа не би било! Много
већи изазов од саме одлуке
да нешто променимо представља усаглашавање. Налазимо се тачно тамо где
треба да будемо, окружени

људима који нас одређују,
са изабраним партнером,
идеалним за нас баш због
тога што смо га ми одабрали. Живот представља одраз
нас самих. Да смо умели
другачије – урадили бисмо
другачије.
Као и у случају овладавања вештинама, и нове навике усађујемо понављајући
одређено време (око два месеца) све што је потребно да
би се промена догодила. Нека књига, филм, особа, покренуће у нама жељу да се
мењамо. Но сама жеља није
довољна – потребно је предузети неку акцију, покренути се. Када се окружимо људима који владају вештинама и имају неопходна знања, добићемо подршку,
охрабрење, отвориће се путеви које нисмо ни примећивали до тада. Можемо седети у фотељи, маштати о
мршављењу, промени посла
или партнера и давити се у
самосажаљењу и смишљању
изговора. Можемо устати из
фотеље, поклонити је некоме, кренути у свакодневне
шетње, питати за књигу,
филм, отићи на семинар...
неограничен је број могућности. Никада нисмо престари за преузимање одговорности за своје одлуке.
Где год да се сада налазимо, нека то буде полазна
тачка за кретање на пут промене. Истрајност је јача од
свих изговора, малодушности и одустајања и једино је
што нам је потребно. То је
одлика успешних и представља оно најзначајније што
их одваја од неуспешних и
незадовољних. Остати у фотељи или не, одлука је као и
увек – само на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Иглична епилација

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Електролиза – иглична епилација је најстарија метода
трајног уклањања нежељених длачица с тела и лица.
Метода је спора, јер се третира једна по једна длачица,
па је стога предодређена за
мале регије (науснице, брада, обрве). Незамењива је
код решавања проблема седих и танких длака, као и
код третирања регије обрва
(због близине ока). Ниједан
модеран ласер за епилацију
не може имати такав ефекат. Такође, боја коже није
битна за добијање резултата,
што је код ласера такође
ограничавајући фактор.
Електролизом се корен
длаке спржи уз помоћ танке
иглице кроз коју пролази
безопасна и минимално болна високофреквентна струја
(радио-таласи). За успешно
извођење третмана потребно
је оставити длачице дужине
бар два милиметра, како би
биле лако видљиве. Након
уноса игле у корен длаке пушта се струја на секунд, а потом се длачица лако извлачи
пинцетом. Третман се понавља на десетак дана. После

третмана кожа остаје црвенкаста код места убода, а затим се праве крастице, које
након десетак дана нестају.
Пожељно је данима након
третмана користити крем
„пантенол” како би се кожа
што пре регенерисала. Број
долазака је индивидуалан и
зависи од старости клијента,
корена длаке и хормонског
(дис)баланса.
Ниједна метода уклањања
длака није трајна, али
иглична епилација је свакако најдуготрајнија. Ако про-

ђе пуно време раста длачица (око 45 дана) и оне се не
појаве из фоликула које су
третиране, то је сигуран
знак да су длачице трајно
уништене. Електролиза се
не може примењивати код
особа које имају пејсмејкер
или неки метални уређај у
организму.

Петак, 18. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СИНИША ВРГОВИЋ, ЛЕКАР

НАМЕШТАЊЕМ АТЛАСА ДО ПРЕПОРОДА
„Лако до здравља – намештање атласа методом ’Препород’
Предрага Ђорђевића” једна је
од рекламних порука која се с
времена на време може видети на огласним странама нашег листа. У њој се наводи и
да је проф. др Рајнер Зајбел,
један од водећих стручњака за
кичму на планети, доказао да
је први пршљен испод лобање,
атлас, измештен код апсолутне већине људи на свету, те да
се његовим враћањем на тачну
анатомску позицију човек може ослободити безмало свих
здравствених проблема.
Трагом тог огласа дошли
смо до др Синише Врговића, у
жељи да сазнамо како заправо
функционише ова, како се чини, чудотворна метода.
ПАНЧЕВАЦ: Шта сте по струци и када сте и зашто почели
да се бавите намештањем
атласа? Да ли сте завршили
неку посебну обуку за то?
С. ВРГОВИЋ: По занимању
сам лекар специјалиста за медицину рада, акупунктуролог,
хомеопата и атласолог. Правила масаже потиљка по методи
„Human up”, којом се атлас враћа на његово природно место,
научио сам од аутора те методе,
нашег познатог атласолога Предрага Ђорђевића, председника
удружења „Препород живота”.
Огранак тог удружења је пре
три године отворен у Панчеву.
Овим умећем се бавим нешто
више од три године. Најпре сам
и сам био подвргнут тој масажи, а када сам осетио све њене
добробити, одлучио сам да се
обучим, како бих помогао и
другима.
• Због чега долази до измештања атласа и какве последице то изазива код човека?
– Атлас је први вратни, односно цервикални пршљен.
Његов тежина износи од седам до десет грама и једина је
кост у телу која не може да
оболи од остеопорозе. О изузетној важности овог пршљена
довољно нам говори чињеница
да на њему „лежи” лобања, чија је тежина чак пет до седам

килограма. Атлас је у контакту
с лобањом преко зглобних
плоча обложених хрскавицом,
а за њу је причвршћен лигаментима и мишићима. Ова
кост је у непосредном контакту и с кичменом мождином,
продуженом мождином, великом вратном артеријом и веном, кичменом артеријом и
десним можданим нервом.
Прегледом се могу утврдити
индиректни знаци који говоре
о положају атласа, тако да нам
рендгенски снимци нису неопходни, али се могу користити
ради упоређивања положаја
кости пре и после масаже.
• Како изгледа процедура
намештања атласа и колико
пута је неопходно доћи на
третман да би се постигли резултати?
– Процедура траје свега десетак минута и подразумева
масажу лигамената на потиљку. Јачина бола зависи од прага осетљивости пацијента, али
свакако није значајна. Није потребна никаква посебна припрема за третман, нити после
намештања постоје нека посебна ограничења. Атлас се намешта једанпут, с тим што је
потребно доћи на три контроле

ради провере положаја атласа
и евентуалне корекције. Ова
метода се успешно примењује
и на одраслима и на деци, тако
да не постоје старосне, здравствене или било које друге
препреке за било кога ко жели
да јој се подвргне. Методу једино не бих препоручио трудницама.
• До каквих све побољшања
доводи намештање атласа и
када се позитивни ефекти могу уочити? Има ли неких нуспојава примене ове методе?
– Након намештања атласа
код пацијената се побољшава
опште здравствено стање: нестају болови, положај тела постаје
бољи, кичма се с временом исправља, функционисање органа
се побољшава. Важно је напоменути да до повлачења тегоба и
обољења долази постепено. У
којој мери и којом брзином ће се
процес оздрављења одвијати, зависи од животног доба и развијености пацијента, као и од тога
колико је дуго имао тегобе пре
доласка на третман.

• Колико пацијената је до
сада било код вас на третману
и каква су њихова искуства?
– Кроз огранак удружења
„Препород живота” у Панчеву
прошао је завидан број пацијената. Статистички подаци показују да код неколико хиљада
људи који су се подвргли масажи потиљка по методи „Human up” успешност у отклањању тегоба и обољења прелази
85 процената. Притом треба
узети у обзир да нам се јављају
особе које су обишле многе
здравствене установе и покушале да нађу помоћ изван званичне медицине. Дакле, реч је
о веома упорним здравственим
проблемима, тако да је и значај резултата утолико већи.
Поред великог броја познатих
личности, атлас је у „Препороду живота” наместило и преко
200 лекара, међу којима су и
доктори медицинских наука.
Више о искуствима оних који
су испробали ову методу можете погледати на веб-страници
www.preporod.org.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Стендап
за Драгану Раданов
Акција прикупљања новчане
помоћи за наставак лечења
наше шестогодишње суграђанке Драгане Раданов, која
четири пута годишње одлази
на специјализовану офталмолошку клинику у Новом Саду
ради терапије очију, наставиће се у петак, 18. новембра, од
18 сати, када ће у атељеу Дома
омладине бити приређено хуманитарно стендап вече.
Том приликом ће наступити
комичари и имитатори Миодраг Стошић, Мирослав Ђорђевић и Вељо Труба. Улазнице,
по цени од 250 динара, могу се
купити на портирници Дома
омладине, од 16 до 19 сати,
или код Драганиних родитеља,
с којима можете контактирати
путем телефона 061/25-52002 и 061/30-40-033.
Као што је већ познато, Драгана Раданов је пре операције
очију, урађене у Русији 2013.
године, видела свега шест одсто, да би се након тога њен
вид поправио, те сада види
50% на оба ока. То стање се
одржава комплексним лечењем у војвођанској престоници.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Према речима Гагине маме
Мире, девојчица је сада боље,
оштрина њеног вида се поправља, а снимци показују и да се
проток очних нерава који воде
од ока до мозга драстично побољшао. Следећи третман је
заказан за јануар, а до тада је
потребно прикупити 73.500
динара.

Сви они који не могу доћи
на вече стендап комедије, а
желе да помогну Драгани, новац могу уплатити на динарски
рачун
број
2501150006521500-85 отворен у
„ЕФГ Еуробанци” на име Мирјана Раданов. Могуће су и
уплате из иностранства на девизни рачун у Банци „Интеза”:
РС 35-160-5830200125224-34,
на име Драган Раданов.

Мафини с бундевом
и чоколадом
Ароматични мафини су одличан
избор за хладне
дане. Савршени
су уз шољицу кафе. Мало више
времена одузеће
вам једино пире
од бундеве. Но и
то је решиво, јер
га можете припремити
унапред, распоредити у кесице, замрзнути и употребити га кад
вам затреба.
Састојци: 150 г кукурузног брашна, једна кафена кашика млевеног
цимета, четвртина кафене кашике млевеног ђумбира, четвртина кафене кашике млевеног мускатног орашчића, једна кесица прашка за
пециво, прстохват соли, 670 г свеже бундеве (или 300 г пиреа од
бундеве), 120 мл млека, 60 г маслиновог уља, 10 кафених кашика
меда, беланца од два јајета и 50 г црне чоколаде.
Припрема: Бундеву ољуштите, исеците на коцке и ставите да се кува у води. Скувану бундеву ставите у цетку изнад шерпе. Затим је
изгњечите као пире (не вадећи из цетке), како би се сав вишак воде оцедио. На овај начин добили смо пире од бундеве. Помешајте
све састојке осим чоколаде и мешајте да се добро сједини. Калуп за
мафине обложите папирним корпицама, па равномерно сипајте масу. Одгоре на сваки мафин распоредите сецкану чоколаду. Пеците
око 40 минута у рерни загрејаној на 170 степени.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
„ПАНЧЕВАЦ”
(ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА)

ПОЧИЊЕ ДА РАДИ 21. НОВЕМБРА
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника
на радном месту с повећаним ризиком по здравље
(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

1
а
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и
р аџ

а
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а
5
4
3
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334

013/

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

Професионална оријентација и селекција.
Едукација из области прве помоћи.
Промоција здравља на радном месту
и здравих стилова живота.

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ
И КАНДИДАТЕ ЗА ПРЕГЛЕДИ
ВОЗАЧЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ
Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије
Спец. офталмологије
Спец. урологије
Спец. гинекологије

Спец. хирургије
Спец. ОРЛ
Стоматолог
Психолог

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

за услуге:
– Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”;
– Ауто-сервиса „Зоки”;
– недељника „Панчевац”.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР
НАЈБОЉА УСЛУГА
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ОДЛУКА ВИШЕГ СУДА

ЗАНИМЉИВО ПРЕДАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Рехабилитована
сарадница нациста

КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

У панчевачком Вишем суду
прошле недеље је донета првостепена пресуда на основу
које је рехабилитована Зорка
Рокнић Крагић из Вршца, жена која је 1942. године у том
граду издала Гестапоу народног хероја Жарка Зрењанина.
Због тог њеног поступка 700
припадника злогласне нацистичке полиције и војника ССдивизије „Принц Еуген” почетком новембра 1942. године у
раним јутарњим сатима опко-

Жарко Зрењанин
лило је кућу у Павлишу у којој
су спавали Жарко Зрењанин,
тада секретар Комунистичке
партије за Војводину, и Страхиња Стефановић, челник
Окружног комитета Комунистичке партије за јужни Банат.
Након неравноправне борбе с немачким војницима и
гестаповцима њих двојица су
убијени, а занимљиво је да су
се пре тога спремали на пут
за Бихаћ, на Прво заседање
АВНОЈ-а, где је требало да,
по Титовом позиву, представљају Војводину.
Комунистичка партија и партизани нису заборавили Зорки

издају народног хероја и њиховог саборца, па је 24. децембра
1944, након ослобођења Вршца,
она стрељана у том граду.
У саопштењу које је поводом њене рехабилитације објавио панчевачки Виши суд,
између осталог, пише да је
Зорка стрељана из политичких и идеолошких разлога,
без судске одлуке, чиме јој је
повређено право на живот.
Због тога су судије усвојиле
захтев да се она рехабилитује
који је поднео Драган Крагић.
Судије су утврдиле и да престају правне последице повреде Зоркиног права на живот,
као и да иницијатори њене рехабилитације, али и они који
се томе противе, имају право
да се жале Апелационом суду
у Београду.
Према информацијама до
којих је дошао „Панчевац”,
на ову судску одлуку ће бити
уложена жалба, а то ће учинити Више јавно тужилаштво у Панчеву.
– У овом случају смо били
противник предлагача рехабилитације и нисмо задовољни
одлуком Вишег суда у Панчеву.
Због тога ћемо сигурно изјавити жалбу, јер сматрамо да нема
основа за њену рехабилитацију
– изјавила је Славица Бубњевић
Црвени, портпарол Вишег јавног тужилаштва у Панчеву.
Како пише интернет портал „Е-Вршац”, запањујуће је
то да је САНУ у сарадњи с Мађарском академијом наука
уврстио Зорку Крагић у регистар цивилних жртава Другог
светског рата у Војводини.

Локалне власти
не смеју утицати
на формирање
антикорупцијских
тимова
Политичари неспремни
да ставе на увид
јавности податке о
личним примањима
– Корупција није само давање
педесет, сто, двеста или више
евра у плавој коверти уколико
вам неко затражи тај новац,
већ је много више од тога. То је
читав низ кривичних дела до
којих долази када неки појединац ради личне користи злоупотребљава своју функцију и
службени положај. Корупција
обухвата и партијско запошљавање, намештање тендера и
јавних набавки, незаконито
примање функционерских додатака, одавање службених тајни, проневере, непотизам у запошљавању и читав низ других
друштвено штетних понашања
– рекла је Зорица Миладиновић, новинарка листа „Данас”
и координаторка Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ)
из Ниша, на предавању у Градској управи Панчево одржаном
прошле недеље.
Поред ње, говорио је и Зоран Гавриловић, бивши сарадник Савета за борбу против корупције, који је предводила
Верица Бараћ, и челник београдског Бироа за друштвена
истраживања (БИРОДИ), невладине организације која се

Појединци ради личне користи злоупотребљавају своју функцију
истакла спровођењем низа истраживања и праћењем значајних појава у нашем друштву.
Повод за њихов долазак у
Панчево су припреме за формирање антикорупцијског тима у Панчеву и доношење
стратегије за борбу против корупције. То је обавеза коју ће
до идућег пролећа морати да
испуне све локалне самоуправе у Србији, а наметнута нам
је као део процеса наше интеграције у Европску унију.
Зорица Миладиновић је нагласила да је изузетно важно
да се институције локалних
власти не мешају у избор будућих локалних антикорупцијских тимова и да у њима не бу-

ду чланови политичких странака. Према њеним речима,
једини начин да локални антикорупцијски тимови буду
потпуно независни и самостални jесте да у њихов састав
уђу угледни и некомпромитовани грађани, новинари локалних медија и представници невладиних организација.
Подједнако је важно и да чланови тих тимова раде волонтерски и да не добијају новац.
Говорећи о досадашњим акцијама ЛАФ-а, Зорица Миладиновић је као пример навела
истраживање о кумулацији
политичких функција градских политичара у Нишу.
– Проверавали смо на узорку од 530 функционера и хте-

ли да испитамо колико функција обављају и које су политичке, а које друштвене,
спортске итд. Занимало нас је
и које приходе остварују од тога како они, тако и њихови рођаци и чланови породица. Поделили смо им упитнике и рекли да је њихово попуњавање
добровољно. Одазвало се само
115 њих, а од тога је само 85
дозволило да им подаци буду
јавно објављени – рекла је она.
Миладиновићева је додала
и да је организација на чијем
је она челу покренула низ поступака у нишком суду због
основаних сумњи у корумпираност локалних политичара,
али да није било готово никаквог ефекта.

УСКОРО ИЗМЕНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Биће кажњиво свако узнемиравање
„Ко другог упорно прогања на
начин на који може осетно да
угрози његов лични живот, казниће се новчаном или трогодишњом затворском казном.
За упорно прогањање ће се
сматрати сваки облик понашања у коме једно лице прати
друго у дужем временском периоду, настоји да му се приближи иако му је то судском
одлуком забрањено, злоупотребљава његове личне податке ради наручивања робе или
услуга, или прети нападом на
живот, слободу и тело тог или
њему блиског лица.”
Ово је само једна од измена и
допуна Кривичног законика које ове недеље треба да ступе на
снагу ако их подрже и изгласају
посланици Скупштине Србије.

Уколико буде тако, они који
су на било који начин узнемиравали друге особе и наруша-

вали њихов мир, убудуће више
неће, као до сада, имати одрешене руке да то чине. То је по-

себно значајно ако се узме у
обзир да су се многе жене које
су биле жртве насиља у породици жалиле да су их насилници на разне начине у дужем
периоду прогањали и узнемиравали, без страха да ће за то
бити кажњени.
Под удар закона ће убудуће
доћи и лица што себи дају слободу да прате особе које су им
познате, без њихове сагласности им шаљу писма или СМС
поруке, или се појављују на
местима где је и особа коју
прате.
У случају да посланици изгласају измене Кривичног законика у Скупштини, у наш
правосудни систем ће први
пут ући и појам полно узнемиравање.

Како пише у измењеном
члану 182-а, полно узнемиравање је свако вербално, невербално или физичко понашање
чији је циљ повреда достојанства лица у сфери полног живота, изазивање нечијег страха и стварање по ту особу непријатељског, понижавајућег
или увредљивог окружења.
То значи да ће, на пример,
убудуће бити кажњиво и уколико се шефови и послодавци
буду превише агресивно понашали према запосленима. Под
тим ће се подразумевати како
додиривање на радном месту и
полно узнемиравање, тако и
„лакши” облици агресивности,
као што су вербално провоцирање или ласцивно коментарисање нечијег спољашњег изгле-

да. За такве прекршаје моћи ће
да се изрекну новчане или шестомесечне затворске казне.
Изузетак ће бити агресивно понашање према малолетном лицу, јер ће онима који то буду
чинили моћи да се изрекну казне у распону од три месеца до
три године затвора.
Изменама и допунама Кривичног законика које треба да
ступе на снагу први пут ће се
санкционисати и трговина бебама. Члану 192 додат је нови
став, у којем пише да ће се
убудуће кажњавати сваки лекар који прогласи умрлим живо новорођенче, а посебно
онај ко тако нешто учини као
члан организоване криминалне групе или из личног користољубља.

КРАЈЕМ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

Руски и белоруски специјалци посетили Панчево
У присуству неколико стотина специјалаца и официра наше, руске и белоруске војске, у
касарни „Растко Немањић” у
Панчеву је 13. новембра завршена војна вежба „Словенско
братство 2016”.
Током недељу дана, колико
је она трајала, припадници
трију армија су демонстрирали врхунску обученост, а осим
тога, гости из Русије и Белорусије приредили су прави спектакл. Између осталог, из
огромних транспортних авиона избацивали су падобранима
оклопне транспортере, приказали су ново наоружање, а за
извиђање терена су користили
нове специјалне дронове који
могу да снимају и дању и ноћу,
и омогућују потпуно јасну слику највеће резолуције.
Ова руско-српско-белоруска
војна вежба била је повод за јачање пријатељства између спе-

цијалаца из те три земље, за шта
највеће заслуге има панчевачко
Друштво српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић”.
На молбу генерала Зорана
Величковића,
команданта
Специјалне бригаде, чланови
тог друштва и његов председник Предраг Обрадовић су 13.
новембра у поподневним часовима били домаћини војницима из Русије и Белорусије.
– Током њиховог кратког
боравка у Панчеву одвели смо
их до Градске библиотеке, где
их је примила Несиба Палибрк Сукић. Она им је показала
део огромног фонда руских
књига, а потом смо их одвели
у градски музеј. Тамо им је један од кустоса, Срђан Божовић, показао део експоната
који имају везе са учешћем
Црвене армије у борбама за
ослобађање Србије 1944. године. Упознали смо их с тиме да

сак оставиле три вредне иконе
које су у Панчево донели емигранти из те земље, а које се
чувају у Преображенском храму, као и део иконостаса с ликом Александра Невског.
Обрадовић је истакао да је
свештенство православне цркве такође срдачно дочекало
руске и белоруске војнике и
официре, и да је за више од
сто њих приредило ручак у
порти Преображенске цркве.
На крају боравка у Панчеву
припадници руске армије су у
знак захвалности за гостопримство у нашем граду и у
Србији приредили концерт,
који је одржао оркестар њихове јединице.
су у Панчево почетком двадесетих година прошлог века
дошли бројни белогардејци
који су бежали од терора после Октобарске револуције.

Одушевили су их подаци да је
руска заједница у нашем граду била међу највећима у Србији, да је бројала 17.000 људи
и да је саградила једну од нај-

бољих болница у нашој тадашњој држави – изјавио је Предраг Обрадовић.
Он је додао да су на руске и
белоруске војнике дубок ути-

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Петак, 18. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА ОКОНЧАВА СЕЗОНУ

АСФАЛТИРАНО ЈЕДАНАЕСТ УЛИЦА
У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
Долово најзад добро
прошло – тврда црна
подлога у ЈНА
и Војвођанској
Педесет два милиона
отишло на појачано
одржавање
Сезона радова чији је инвеститор Дирекција за изградњу и
уређење Панчева, пре свега на
нискоградњи, ближи се крају.
Као и увек, у фокусу је било
периодично одржавање улица,
то јест њихово асфалтирање.
Последња места у којима су
тешке машине грмеле, били су
Брестовац, где је тврду подлогу на бази битумена добила
Улица Моше Пијаде, и Долово
– панчевачко село које вероватно слови за место с најмање асфалтираних улица.
Све мање досадне калдрме
За разлику од многих „сушних” година, асфалтирање
овог пута није мимоишло ни
Долово, па су житељи тог села
с највећим процентом калдрмисаних коловоза, којих је више од половине, тамну подлогу добили у две улице – ЈНА и
Војвођанској.
У првој се асфалт зацрнео
на дужини од хиљаду двеста
метара, ширине пет метара, а
уговорена вредност радова износила је нешто мање од дванаест милиона динара. Када је
реч о Војвођанској, тамо је изграђена траса дуга око осам-

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Изложба илустрација и карикатура из радионица Николе
Драгаша приређиваних у организацији Дома омладине
Панчево биће отворена у петак, 18. новембра, у 18 сати,
у галерији Ватрогасног дома.
У школи су у току радионице
народне традиције. Бесплатни превентивни прегледи
биће спроведени у среду, 23.
новембра, од 8 до 10 сати.
Банатско Ново Село: Још
увек се чека сагласност Министарства пољопривреде
како би био покренут поступак јавне набавке за изградњу капеле. Велики народни
оркестар је прошлог викенда
у Новом Саду снимао материјал за новогодишњи програм Радио-телевизије Војводине, који ће послужити и
за израду новог це-деа.

сто тридесет метара, широка
4,8 метара, а инвестиција је
коштала нешто преко девет
милиона динара. Притом су
делом прокопани кишни канали и постављена је вертикална сигнализација.
Места поменутих радова је
у среду, 16. новембра, посетила и директорка Дирекције за
изградњу и уређење Панчева –
Маја Витман, коју је тамо у
име домаћина дочекао Треша
Радоњин, руководилац ЈКП-а
„Долови”. Он је том приликом
захвалио Граду и Дирекцији
на нова два километра асфалтираних коловоза, што је

озбиљан помак у поправљању
инфраструктурне ситуације у
Долову, и изразио наду ће се
тај тренд наставити.
Капела, канализација, објекти...
С тим у вези, Маја Витман је
навела да је све што је планирано, када је реч о асфалтирању у селима, у потпуности реализовано.
– У оквиру периодичног
одржавања по насељеним местима, током ове године Град
је за ту намену издвојио нешто
више од педесет два милиона
динара. У питању су уговорени
послови за асфалтирање једа-

наест улица – навела је директорка поменутог предузећа.
Подсећања ради, поред Брестовца и Долова, у Новом Селу
и Глогоњу су изграђене улице
истог назива – Бориса Кидрича; Старчевци су добили три
краће – Наделску, Зимску и
Михајла Пупина, Омољица –
Бегејску, а Качарево – Првомајску и Македонску.
Што се панчевачких села
тиче, треба истаћи да Дирекција тренутно гради и глогоњску капелу, као и омољичку
канализацију, а притом је било и реконструкције и изградње разних објеката.

ПРОГРАМ ОЧУВАЊА ИМПОЗАНТНОГ ДРВЕТА ИЗ ОМОЉИЧКОГ ПАРКА

Црвенолисна буква против зуба времена
Јединствени примерак дрвета, стар око сто двадесет година, још увек поносно доминира парком у центру Омољице.
Реч је о црвенолисној букви
висине око дванаест метара,
са стаблом пречника једног
метра и крошњом која заузима триста педесет квадрата.
Како би она наставила да пркоси овим, природи не баш тако
наклоњеним временима, пре
мање од годину дана, на иницијативу Месне заједнице, Покрајински завод за заштиту природе
сачинио је адекватну студију за
очување те импозантне биљке.
На основу тога је Градски секретаријат за заштиту животне

средине предложио да ЈКП „Зеленило”, које је у том погледу
најопремљеније кадровским и
техничким капацитетима, постане управљач споменика
природе, што је касније и прихваћено на надлежном месту.
Тиме је режим заштите трећег степена успостављен на
преко 4.579 метара квадратних, тачније на површини у
омољичком парку која окружује црвенолисну букву.
Поменуто предузеће ће, држећи се програма управљања,
усвојеног на последњој седници Градског већа, поред осталог, проверавати здравствено
стање стабла, на основу којег

ће бити одређиване неопходне
мере санације и конзерваторски радови. У преводу, биће
утврђена фитопатолошка, ентомолошка и физичка оштећења; поломљене и суве гране
биће орезане и уклоњене, након чега ће пресеци бити прегледани и премазани заштитним средствима. У програм
спадају и друге биотехнолошке мере, неопходне ради
очувања виталности стабла.
О свему томе ЈКП „Зеленило” ће, до средине децембра,
морати да поднесе извештај
Градском већу, које је за ту намену обезбедило близу педесет хиљада динара.

Долово: Почела је санација
сеоског сметлишта, као и дивљих депонија. Маја Витман,
директорка Дирекције за изградњу и уређење Панчева, у
среду, 16. новембра, обишла
је недавно асфалтирану Улицу ЈНА.
Глогоњ: Омладинска организација је у недељу, 13. новембра, у Дому културе, у оквиру
акције под називом „Подели
срећу” прикупила око сто килограма гардеробе за социјално угрожене грађане. На
истом месту у петак, 18. новембра, од 8 до 11 сати, биће
спроведени бесплатни превентивни прегледи. Ускоро
ће почети нова фаза реконструкције водоводне мреже.
Иваново: РТС је снимао емисију о банатским Бугарима у
оквиру серијала под називом
„Грађанин”, када су, поред
осталог, говорили и мештани
Аугустин Калапиш и Тома
Василчин. Чланови МКУД-а
„Боназ Шандор” наступиће у
петак, 18. новембра, у главном граду Мађарске.
Јабука: Трибине на фудбалском стадиону, капацитета

од двеста људи, у завршној су
фази. Руководство Месне заједнице, заједно с директорима основне школе и Дома

културе, путоваће у братски
Македонски Брод с намером
да успостави сарадњу у многим областима.
Качарево: Почели су радови
на реконструкцији фасаде
Дома омладине. Протеклог
викенда су засад непознати
вандали поразбијали сензоре
на славинама биваторијума,
па је у току њихова поправка.
Пензионери с најнижим примањима су у четвртак, 10. новембра, у организацији Месног одбора СНС-а, добили
пакете социјалне помоћи.
Омољица: Маја Витман, директорка Дирекције за изградњу и уређење Панчева, у
среду, 16. новембра, обишла
је место радова на изградњи
канализације. Новоформирани одбојкашки клуб „Младост
1973” ускоро започиње тренинге, будући да је већ пријављено тридесетак тинејџера.
Старчево: Предавање под
називом „Караван здравља”
у организацији „СМС фитнес-центра” приређено је у
уторак, 15. новембра, у Дому
културе. Сутрадан је у истој
установи, у просторијама
Друштва пчелара, то удружење започело циклус зимских едукација. Хуманитарни концерти с којих ће сав
приход бити употребљен за
лечење тешко оболелог
Александра Станковића биће одржани у четвртак, 17.
новембра (21 сат), и суботу,
19. новембра (19 сати), у Дому културе.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ГЛОГОЊАЦА

Млади прикупљали
гардеробу

НОВОСЕЉАНИ УГОСТИЛИ ПАРТНЕРЕ ИЗ РУМУНИЈЕ

Почетак прекограничне сарадње
Ново Село је једно од малобројних места у окружењу које је имало користи од фондова прекограничне сарадње, и
то превасходно захваљујући
ангажовању тамошњег Дома
културе. Подсећања ради, та
установа је двапут (2006. и
2010. године) реализовала
пројекте који су се махом тицали размене културних садржаја.
Велики су изгледи да ће тако бити и убудуће, нарочито
након
недавне
посете
представникa румунске варошице Сент Андреј. Они су у
Новом Селу боравили како би
с домаћинима потписали про-
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Јордан
Филиповић

токол о сарадњи, што би требало да означи почетак заједничког деловања у погледу израде „прекограничних” пројеката у областима инфраструктуре, предузетништва, културе, спорта...
Делегацију места у банатској регији Тимиш, удаљеног
десетак километара од Темишвара (према Араду), коју је
предводио градоначелник Ко-

ман Клаудију Флорин, дочекали су председник новосељанске месне скупштине Недељко Топић (с још неколико
чланова тог органа), директори Дома културе и основне
школе – Сорин Бољанац и Маринел Блаж, као и неколико
заинтересованих мештана.
Догађају су присуствовали и
Предраг Живковић, заменик
градоначелника Панчева, и

Тања Медић, задужена за израду пројеката у Градској
управи. То је изузетно значајно, јер без учешћа локалне самоуправе не би ни био могућ
наступ на међународним конкурсима прекограничне сарадње. Град би, рецимо, у том
случају у финансијском делу
евентуалних пројеката партиципирао са 15 одсто укупног
износа.
Поред тога, покренута је
иницијатива за братимљење
поменутих места, чему је највише кумовао предузетник Јован Перкошан, родом Новосељанин, који живи и ради у Темишвару.
После састанка сви заједно
упутили су се у Дом културе,
како би посетили изложбу под
називом „Румуни и Срби у урбаном свету Баната”, а потом
су обишли Основну школу
„Жарко Зрењанин” и спортску
халу.

Глогоњска омладинска организација је једно од најпрепознатљивијих удружења тог
типа и већ дуже време предњачи по броју разноликих
активности. Поред едукативних, културних, спортских и
забавних садржаја, веома често се ангажује и у хуманитарне сврхе.
С тим у вези, млади из
Глогоња су у недељу, 13. новембра, у Дому културе наставили акцију „Подели срећу!”, осмишљену почетком

године с циљем да социјално
угроженим
суграђанима
прибаве преко потребну гардеробу.
Одзив је и овог пута био
веома добар, чему у прилог
говори више од сто килограма прикупљене половне одеће, која ће бити прослеђена
панчевачком Црвеном крсту.
Омладинци захваљују тим
племенитим људима, а све
друге позивају да се следећом приликом на њих угледају.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 18. новембар, 19 сати, сцена Културног центра: концертна промоција уџбеника „Тамбурашке етиде” Љиљане
Марјановић и Будимира Стојановића. Наступају ученици
МШ „Јован Бандур”, ученици тамбурашке секције ОШ „Зага Маливук” из Београда и тамбурашки оркестар „Тамбураторијум”.
Субота, 19. новембар, 19 сати, Спомен-дом Војловица: концерт дечјих група фолклора и првог ансамбла РКУД-а „Јединство ИСП”. Гост: КУД „14. мај” из Босне и Херцеговине.
Недеља, 20. новембар, 17 сати, Дом војске: концерт дечјих ансамбала КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.
Уторак, 22. новембар, 18 сати, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: јавни час ђака свих одсека МШ „Јован Бандур”.

Изложбе
Петак, 18. новембар, 19 сати, Народни музеј Панчево:
отварање изложбе „Тржница трбух града” Етнографског музеја Истре и Поморског и повијесног музеја Хрватског приморја Ријека. Ауторке су Тања Коцковић Заборски и Ивана
Шарић Жиц.
Понедељак, 21. новембар, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе радова на папиру Ивана Величковића.
Уторак, 22. новембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе слика ПАН III Јонела Поповића.

Књижевност
Петак, 18. новембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање књиге „Чаробни прсти Мите Срданца”.
Учествују: етномузиколог Марија Думнић, књижевни критичар Васа Павковић, Димитрије Мита Срданов Срданац и
хор „Златна јесен”.
Петак, 25. новембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање романа Николаја Лугинова „Тако вели
Џингис-кан”, двотомне епске саге о монголском владару који је управљао највећом територијом у историји човечанства.
О књизи ће говорити Миливоје Баћовић, преводилац романа,
Бранко Стевановић, песник, и Хелена Рошкова, музичарка.

ИЗЛОЖБА: ТРИ ВЕКА ОД ОСЛОБОЂЕЊА ПАНЧЕВА ОД ТУРАКА

ПРЕКРЕТНИЦА У РАЗВОЈУ ГРАДА
Османска посада
од триста педесеторо
људи се предала
без борбе
На темељима
некадашње тврђаве
никле барокне
грађевине
Из ло жбу „Три ста го ди на
ослобођења Панчева од Турака 1716–2016”, коју је органи зо вао За вод за за шти ту
споменика културе, посетиоци су имали прилику да виде
до 16. новембра у згради нека да шње Сви ла ре. Ау то ри
Миодраг Младеновић и Снежана Вечански представили
су догађаје који су се одиграли 9. новембра 1716, када је
Панчево ослобођено од Турака. Та збивања су била прекретница за наш град, који
после тога започиње развој у
складу с хришћанском Европом. Изложени планови, гравуре, мапе, скице и цртежи, а
међу њима и новооткривени
документи прибављени у архивима Анкаре, Беча и Будимпеште, као и у националној библиотеци „Сечењи” у
престоници Мађарске, причају причу о тим кључним
историјским догађајима, али

и о развојним фазама панчевачких тврђава.
Међу материјалима који се
први пут презентују јавности
јесу турски дефтери о поправкама старе тврђаве и нереализовани планови за градњу нових објеката, инжењерски планови за обнову старе и подизање нове барокне фортификације и аустријске војне карте.
Хаџи Зоран Лазин, подсекретар у Покрајинском секретаријату за културу, на отварању изложбе је подсетио да je
ове године обележено и триста
година Петроварадинске битке, за коју историчари, а и они
који то нису, тврде да је била
преломна за историју ових
простора.

Мр Синиша Јокић, директор
Завода за заштиту споменика
Нови Сад, говорећи о историјском контексту догађаја из
1716, констатовао је да је простор данашње Војводине, а поготово вароши на Дунаву попут
Петроварадина и Панчева, био
поприште аустријско-турских
ратова и битака за међусобну
превагу, али и део важног процеса за коначно ослобођење
хришћанских народа од Османске царевине... После Петроварадинске битке и ослобођења
Темишвара, који је био седиште
пашалука и целог Баната, војска Еугена Савојског, којом је
командовао гроф Флоримунд
Мерси, 9. новембра је избила
пред Панчево.

– Османска посада од триста педесеторо људи предала
му је град у замену за слободан про лаз ка Бе о гра ду –
прича Јокић.
Градоначелник Панчева Саша Павлов каже да наш град,
који има дугу историју и традицију ратовања, од те 1716.
почиње динамични развој, а
присутна логика ратовања поражена је од стране логике
живота.
– На темељима некадашње
тврђаве, која је сама по себи
представљала нешто што је
блиско рату, добили смо савремене грађевине које су биле много ближе животу и реалним животним потребама
становника, наших предака –
истакао је Павлов.
Прикупљени материјал и
презентоване анализе су почетак истраживања историје јужног Баната, нарочито у периоду средњег века, османског
периода и првих година индустријализације, а стручњаци
Завода за заштиту споменика
ће их наставити у наредним
годинама.
У оквиру обележавања Дана
града Панчева, у среду, 9. новембра, историчар Срђан Божовић, виши кустос панчевачког музеја, одржао је предавање „Три века од ослобођења
Панчева од Турака”.

ПРВА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА КУЛТУРУ

Ка унапређењу културне слике

Представе
Понедељак, 21. новембар, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Госпођица” Југословенског
драмског позоришта. Режија: Горчин Стојановић.

Програм за децу
Субота, 19. новембар, 12 сати, сцена Културног центра:
представа за децу „Чаробњак из Оза” дечје позоришне сцене „Пођи туда...” Културног центра. Режија: Ненад Гвозденовић.

Тематски програм
Среда, 23. новембар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Дневник црног ђавола:
украдене тајне Трећег рајха”
Епохална приповест о Другом светском рату, уоквирена узбудљивом детективском причом, истражује
нестанак дневника Алфреда Розенберга, „главног
филозофа” Адолфа Хитлера, и пружа нови поглед на
долазак нациста на власт и
настанак Холокауста.
Алфред Розенберг је од
самог почетка био утицајна фигура у најужем кругу
око Адолфа Хитлера. По
настанку Трећег рајха његово животно дело посвећено расистичкој филозофији постало је камен темељац нацистичке идеологије. Розенбергов дневник
– пет стотина руком писаних страница, које нуде
ужасавајући поглед у ум
„интелектуалног првосвештеника господарске расе”
– откривен је крајем рата у
једном баварском замку.
Тужиоци су га испитали за
време нирнбершког суђења
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за ратне злочине, али је
мистериозно нестао након
што је Розенберг осуђен и
погубљен.
Дневник црног ђавола
нуди кључне увиде у дешавања у најужем кругу нацистичког режима – и психу човека чија је радикална визија довела до Коначног решења.

Два читаоца који до среде, 23. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Ко је могао да сакрије Розенбергов дневник?”, наградићемо по једним примерком књиге „Дневник црног
ђавола: украдене тајне Трећег рајха” Роберта Витмана и
Дејвида Кинија. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

На првој седници Савета за
културу, која је одржана у четвртак, 10. новембра, одлучено
је да председник тог тела буде
академски сликар Зоран Јовановић Јус, а археолог Јасна Јованов је потпредседница. Чланови Савета, које је изабрало
Градско веће, јесу и диригенткиња хора ПСЦПД мр Вера Царина, уметнички директор КУДа „Станко Пауновић НИС–РНП”

Дејан Трифуновић, писац и новинар Слободан Бубњевић,
уредник филмског програма
Културног центра Владимир
Протић и позоришни редитељ
Владан Ђурковић.
На првој седници се говорило о задацима Савета, од кога се
очекује да сугерише, указује на
проблеме и даје предлоге за
њихово решавање. Немања Ротар, градски већник за културу,

сматра да је и поред кризе и
свих транзиционих проблема
култура у Панчеву задржала
квалитетан ниво и да Савет треба да помогне културном развоју града. Он најављује реализацију великог пројекта прекограничне сарадње, оспособљавање још једног објекта индустријског наслеђа (као што је,
на пример, Црвени магацин)
за културне потребе, помоћ

институцијама културе у граду
и сеоским домовима културе...
Врло брзо требало би формирати и тело за имплементацију
Стратегије културног развоја
града Панчева 2016–2020.
Чланови Савета говорили су
о проблемима, али и изнели
низ идеја и предлога чија би
реализација допринела унапређењу културне слике нашег града.

ПРОСЛАВЉЕН ЈУБИЛЕЈ КЛУБА ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Забава, вредан рад и добри резултати
Прослава поводом четрдесет
година од оснивања првог
клуба за одрасла и стара лица
одржана је у четвртак, 10. новембра, у Дому за стара лица
Геронтолошког центра Панчево. Милисав Перуновић, директор Геронтолошког центра, поздравио је госте, а о
историјату клубова и њиховом
раду говорила је Иванка Раду
Халабрин, руководилац клубова. Она је подсетила да је
први дневни центар за збрињавање одраслих и старих лица основан 1976. године, потом су отворена још два, а од
1991. године, када је основан

Геронтолошки центар, они постају његове радне јединице.

– Клубове у овом граду краси богат секцијски рад, а наша

локална самоуправа зна да
имамо добре резултате. О томе
говоре и присутне колеге из
других градова широм Србије с
којима успешно сарађујемо –
рекла је Иванка Раду Халабрин.
Чланови драмске, музичке,
рецитаторске, литерарне и
фолклорне секције извели су
пригодан културно-уметнички
програм, а изложени су и радови ликовне секције, као и
пехари и дипломе које су
освојиле секције за пикадо и
шах. На Олимпијади и Лиги
трећег доба чланови клубова
учествују редовно и углавном
освајају прва три места.

СКРИВЕНО БЛАГО БИБЛИОТЕКА

КОНЦЕРТ ДЕЈАНА ЦУКИЋА У „АПОЛУ”

Лепоте природне
баштине Србије

Спори ритам –
енергичан наступ

„Лепоте природне баштине
Србије” тема је првог представљања књига из фонда Научног одељења Градске библиотеке, у оквиру пројекта „Скривено благо библиотека”, који

реализују удружење „Лас хентес” и Градска библиотека.
Прелиставање монографија
о природи и путописа приређено је у понедељак, 14. новембра, а гошћа је била Лена
Ковачевић. Том приликом
свој рад су представила панчевачка планинарска друштва
„Јеленак” и „Соко”, са жељом
да мотивишу посетиоце да и
уживо виде неке од предела из
књига.
Следеће представљање је
планирано за крај јануара, а
учесници би прелиставали
књиге о Немањићима, Светој
гори, средњовековној Србији...

10. новембра, у дворани „Аполо” Дома омладине.
Публику су чиниле различите генерације – било је клинаца, младих, оних у средњим
и „најбољим” годинама, што
одвојено, што породично. То
је добар пут ка незабораву –
преношење песама „с колена
на колено”. Сви су заједно певали углас, играли и скакали.

Дејан Цукић и „Спори ритам
бенд” пренели су позитивне
вибрације Панчевцима енергичним наступом у четвртак,

Стране припремила

Милица
Манић
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НА ШЕСНАЕСТОМ „ЕТНО ГЛАСУ” НАСТУПИЛО ДЕСЕТАК ПЕВАЧКИХ ГРУПА

НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
И ИЗВОРНОГ ПЕВАЊА
Програми у оквиру 16. Сусрета изворних певачких група
„Етно глас” одржани су у периоду од 7. до 13. новембра на
више локација у Панчеву.
Након отварања поставке
Етнографског музеја „Гуњ, јелек, прслук” прошле недеље,
истоимених радионица и изложбе дечјих радова насталих
у једној од њих, у галерији Дома омладине уследио је централни – концертни програм.
Представљена је и књига „Певачко наслеђе Срба у Горњем
Банату у Румунији: сведочанства на истеку двадесетог века” др Јелене Јовановић, етномузиколога.
Програми су били изузетно
добро посећени, а публика је
уживала у песми и игри. Реализацијом овогодишње манифестације задовољан је и
уметнички директор фестивала Дејан Трифуновић.
Последње три вечери овогодишњег „Етно гласа” одржани су
концерти фолклорних и певачких група. У петак, 11. новембра, вече је отворио домаћин,
КУД „Станко Пауновић НИС–
РНП”, програмом за који је награђен златном плакетом и с
неколико специјалних награда
на 53. Фестивалу музичких
друштава Војводине у Руми –
играма Срба из румунског дела
Баната, Пчиње, Хомоља и влашким играма. Лазаричке обичаје из Горње Пчиње представила је певачка група овог
КУД-а, а наступили су и народни и тамбурашки оркестар панчевачког друштва. Играли су и
чланови омладинског и дечјег
ансамбла виших разреда.
На сцени Културног центра
своје играчко умеће показали
су и чланови Културно-уметничког друштва „Слога” из
Цириха, које се представило
играма из Гламоча и Сарајевског поља. Иако живе далеко
од своје домовине, нашли су
начин да кроз традиционалну
игру и песму буду ближе њој.
Смедеревски Ансамбл народних игара и песама (АНИП
Смедерево) одиграо је кореографије из Шумадије, Студенице и Лесковца.
Извођачи су наступали пред
препуном двораном, а публика је имала прилику да чује и
види њихово врхунско играчко и певачко умеће.

КУД „Станко Пауновић НИС–РНП”
Друге и треће вечери, у субо ту и не де љу, у двора ни
„Апо ло” До ма омла дине
представиле су се, у два круга,
певачке групе. У суботу – КУД
„Слога” из Цириха (Швајцарска), СКПД „Ђетван” Панчево, Женска група певача „Моба”, КУД „Стеван Мокрањац
Каћ” из Београда и домаћин
КУД „Станко Пауновић НИС–
РНП”.
Не дељни кон церт је за почет из вед бом оби ча ја „Си вачко пре ло”, ко ји је поста ви ла Злата Пу рић, струч ни
ру ко во ди лац До ма кул ту ре
Си вац. Уче ство вале су и пе вачке групе мађарског КУД-

а „Та ма ши Арон” Панчево,
КУД-а „Др Мла ден Стоја новић” Мла деново, КУД-а „Ђока Па вловић” Београд, а певала је и Сла вица Реџић из
Штрпца, уз пратњу тра диционал ног инстру мента – кавала, који је свирао њен супруг
Миодраг. Манифестација је
за вр ше на на сту пом КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” и његовог тамбурашког
ор ке стра, ко ји пред во ди
проф. Михајло Јовић.
Публика је имала прилику
да чује разне начине певања и
певачких жанрова, којима су
извођачи представили традицију крајева из којих долазе.

– Певане су песме старијег
и новијег типа на глас, било
је јед но гла сних, со ли стич ких, оних које су извођене у
ком би на ци ји глас-ин стру мент, а наступило је и неколико мушких и женских група певача који су певали у
пратњи традиционалних инструмената – рекао је Дејан
Трифуновић.
Организатор ове престижне
манифестације је КУД „Станко Пауновић НИС–РНП”, у сарадњи с Домом омладине, а
подржавају је Град Панчево,
Покрајински секретаријат за
културу и НИС „Гаспром
њефт”.

НА СЛЕ ЂЕ СР БА У РУ МУ НИ ЈИ
Књига „Певачко наслеђе Срба у Горњем Банату у Румунији: сведочанства на истеку двадесетог века” др Јелене Јовановић, етномузиколога, представљена је у суботу, 12. новембра, у
дворани „Аполо” Дома омладине. Резултат је истраживања обављених у селима у околини
Темишвара деведесетих година прошлог века, а издата је прошле године. Повод и инспирацију ауторка је нашла у рукописној збирци Саве Илића, који је забележио нешто од музичке
традиције Срба и других Јужних Словена на територији Румуније.
– После мог пређашњег искуства с централном Шумадијом, с руралним, старим архаичним облицима певања, сусрела сам се са ситуацијом у којој грађу представља врло широк
појас различитих музичких језика. То је специфичност овог терена, да је култура Војводине
и Срба у Банату прожета елементима градске и средњоевропске културе – објашњава Јелена Јовановић.
Ауторка бележи музички и културни живот у Темишвару у другој половини 19. века, у време јачања српске националне свести, сеоско певање у годишњим обредима и обичајима, певање на селу у обичајима животног циклуса, у свакодневном сеоском животу и културни
живот у селима под утицајем града.

ЗБИРКА ПРИЧА „ДЕСЕТ ЗАМКИ” ВАСЕ ПАВКОВИЋА

Једанаеста замка – цела књига
Писац и књижевни критичар
Васа Павковић представио је
најновију књигу, под насловом „Десет замки”, у уторак,
15. новембра, у Галерији Милорада Бате Михаиловића.
Збирка криминалистичких
прича прати јунака – адвоката
у позним годинама, па се може рећи, с обзиром на то да је
реч о хронолошком ређању догађаја, да је ово и роман о полицијском иследнику, касније
адвокату Тодићу, и његовим
случајевима. Прва прича је написана по истинитом догађају,
последња је измишљена у целости, а за остале је аутор грађу тражио у новинарским текстовима и у разговору с пријатељима који се баве истом
професијом као и главни лик.
– „Позајмљиване” су од неких фељтониста, пратилаца
такозване судске хронике који
су писали о злочинима. Било
ми је згодно да од тих заборављених писаца „посудим” понеки сиже, понеки лик, понеку ситуацију и да их вратим у

оптицај. У књизи, у библиографији, наведена су њихова
имена и имена њихових књига
из којих сам „позајмљивао”
неку ситуацију и тако сам им
вратио дуг што су ми пружили
сате обимног читалачког задовољства, дуг што су, нажалост,
у нашој култури потпуно заборављени, а и неку врсту дуга

што сам покушао да од њихових фељтонистичких, новинарских прича направим
уметничке приче – објаснио је
Павковић.
Марко Недић, књижевни
критичар, истакао је да у Србији нема много жанровских писаца и да се Васа Павковић одлично снашао с том формом.

– Жанровска проза се ради
по кључу, по елементима који
се унапред морају знати и на
основу којих добар писац може направити добру причу.
Слабији писци могу направити комерцијалну причу која
може да се чита и која се сигурно чита у различитим приликама. Код Васе Павковића
је реч не о десет, већ о једанаест замки – једанаеста је цела
књига. Он не пише жанровску,
него најнормалнију причу.
Ону какву пишу и остали добри писци, стандардну причу.
Искористио је све те добре
елементе такозване детективске прозе и на основу тих детаља успео је да направи оно
што је стварна прича – рекао
је Марко Недић.
Васа Павковић поред прозе
пише и песме и књижевну
критику. Добитник је бројних
награда, међу којима је „Кочићево перо” за збирку прича
„Океан Дунав”. Књига „Десет
замки” објављена је у издању
„Вукотић медије”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Невероватни Морис”
Терија Прачета
„Невероватни Морис и његови школовани глодари”
је 29. роман о Дисксвету
који је објавила „Лагуна” и
припада серијалу комичне
фантастике.
Сваки градић на Дисксвету зна за приче о пацовима и фрулашима. Морис
– улични мачор вичан
уметности преживљавања –
предводи банду састављену
од својих школованих, пацовских другара (и једног
тупавог клинца); углавном
зарађују фину лову. Кад
спојите једног фрулаша и
мноштво пацова, добијете
заиста много пара. Све док
не наиђу на некога ко не
игра како они свирају. Сада
он и његови пријатељи морају да науче шта значи један нови појам: зло...
Сер Теренс Дејвид Џон –
Тери Прачет (1948–2015)
британски је писац, најпознатији по серијалу о Дисксвету. Добитник је Британске награде за научну фантастику, научнофантастичне и еп ско фан та стич не

награде „Локус”, награде
„Карнеги” за дечју књижевност, награде „Прометеј” за
слободарску књижевност,
Светске награде за фантастику за животно дело и
многих других. Светску славу је стекао првим романом
о Дисксвету „Боја магије”,
који је написао 1987. године
– то је уједно и прва књига
коју је објавила издавачка
кућа „Лагуна”. У децембру
2007. објављено је да болује
од Алцхајмерове болести.
Преминуо је у марту 2015.

Два читаоца који до среде, 23. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта за вас представља зло?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Невероватни Морис” Терија Прачета.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Варање смрти,
њихање, машта
Анђела Дубљевић,
студенткиња књижевности
ПОЕЗИЈА: Онима који прате ре ги о нал ну књи жев ну
сцену, Марко Томаш је веро ват но по знат од ра ни је.
Зато бих се у овој препоруци окренула онима који не
воле поезију или уопште не
размишљају о њој, будући
да је Марко Томаш права
особа која такве читаоце
може да преобрати. Поред
то га што за у зи ма је дин стве ну (екс)ју го сло вен ску
позицију у односу на остале
актуелне песнике – живео
је и радио широм бивше Југославије, те се у његовим
песмама нпр. једнако помињу и Истра и Панчево –
он једноставним изразом и
непретенциозним језиком
успева да допре до најкомплекснијих животних амбиваленција, као у стиховима „Марта, само љубав с
тобом је варање смрти” или
„јебо жељу да будемо сретни”. Заинтересованима бих
такође препоручила да на
интернету потраже снимак
То ма ше вог чи та ња пе сме
„Писмо Вењички”, који би
комотно могао да се избаци
као сингл.
МУЗИКА: Лако је изгубити
се у жанровским одредницама београдског бенда
„Битипатиби” (дрим поп,
спејс рок) или се наћи збуњен његовим називом. Још
је лакше препустити се мантричним текстовима и заводљивим ритмовима овог изврсног бенда који неизоставно подстиче на њихање
– како физичко, тако и мен-

тално. Нажалост, до сада је
објавио само један албум, уз
неколико демо-снимака,
али надам се да ће се то
ускоро променити.
АНИМИРАНА СЕРИЈА „Преко баштенског зида” кроз десет једанаестоминутних епизода гледаоце води на путовање кроз детињство проткано маштом, пријатељством,
али и језом. Реч је о двојици
браће што траже излаз из
шуме у којој су се изгубили.
Такав штури синопсис не
може дочарати ни делић атмосфере коју отвара свет
ове мини-серије: цртеж подсећа на старе сликовнице, а
на наративном плану су
очигледни утицаји Дантеа,
Милтона, браће Грим, готског романа, Блејка, Поа и
других аутора. Међутим, одлика генијалности ове мини-серије је управо у томе
што се у њој може уживати и
без знања о икаквим референцама и симболици, очима детета.
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ХРОНИКА

Осваја лепотом и
позитивном енергијом
Осамнаестогодишња ученица средње медицинске школе Теодора Проле још дуго
неће заборавити 6. јул ове године, дан када је победила
на такмичењу за мис источне
Србије. Након што ју је пријатељ без њеног знања пријавио за учешће на првом избору за најлепшу девојку на
којем се представила, победила је и оставила конкуренткиње иза себе.
Од тог дана у њеном животу се све променило. Захваљујући признању које је
освојила, провела је месец
дана у Грчкој под покровитељством манекенске агенције „Мис Ју”, где је научила
најважније лекције о свему
што се тиче моде.

Осетила је да јој се то свиђа и каже како би волела да
закорачи у тај свет што је могуће даље, али да неће дозволити да је то понесе. Животни приоритет јој је да учи и
да никако не запоставља
школовање, а тек на другом
месту су жеље о каријери фото-модела и манекенке. До
сада се бавила спортом,
играла је фолклор, а привлачи је и новинарство, јер је,
како каже, радознала и има
истраживачки дух.

– Друг који ме је пријавио
на такмичење, у почетку је то
крио од мене. Када ме је обавестио шта је урадио, била
сам у шоку. Мислила сам да
то није за мене. С обзиром на
то да сам спортски тип, не
волим штикле, хаљине,
шминкање и сређивање. Када
сам изашла на бину, у почетку сам се тресла од страха,
али онда сам рекла себи да
морам да будем најбоља и да
никако не смем да се плашим и сумњам у себе. На
крају се то исплатило. Свесна
сам да манекенство и моделинг нису само гламур и сјај,
већ и да захтевају доста јурњаве по кастинзима, неспавања, одрицања, гладовања и
рада на себи. Када смо били у
Грчкој, људи из
агенције „Мис Ју” су
нам много помогли
тиме што су нас упозоравали да у свету
моде често није све
ружичасто и лепо,
али да се сви проблеми забораве кад
изађеш на модну
писту. Захваљујући
њиховој помоћи одлучила сам да наставим даље у свету
моде, јер ми се свиђа како све то функционише. Важно ми
је само да прво завршим школу, а онда
настављам пуном
паром даље – истакла је Теодора.
На новинарско питање како су на
успех који је постигла реаговали њени
родитељи, одговорила је да им у почетку није било свеједно, али да им је
касније, после објављивања текстова о
њој у листу „Ало”,
ипак било драго
због њене награде.
Теодора је нагласила да је
свесна тога да свет моде има
и своје наличје и да постоје
они који не презају од тога да
искористе младе девојке.
Међутим, додала је да је од
почетка имала срећу да сарађује са озбиљним људима и
професионалцима у свету
медија, шминкања и фотографије, и да „купује” искуства од манекенки које су
учествовале на светским ревијама.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Извините,
које је било питање?
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта пожелите кад видите звезду падалицу. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Звезда падалица” Стефани Клифорд за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Мирну савест и миран
сан и да с мојом Миром у
здрављу трошим заслужену
’мировину’.” 068/4015...
„Ех, да ми је ко што није,
па да није ко што јесте.”
064/3856...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на пита-

ње какво им је памћење. Они
ће освојити по један примерак књиге „Кад мозак прави
глупости” Дина Барнета.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Памћење ми је проточно
и непоновљиво. Оно што чујем, на једно уво уђе, а на
друго изађе. Ако се ипак нешто задржи, постаје непоновљиво.” 063/8793...
„Памћење ми је... Извините, које је било питање?”
062/2137...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

ПОЧЕЛО ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И САОБРАЋАЈНИЦА

НАДЛЕЖНИ СПРЕМНИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ
СНЕГА И ЛЕДА
За овај посао
задужена фирма
„Војводинапут”
Од уторка, 15. новембра, надлежне службе у нашем граду
су у потпуности спремне за
чишћење улица и путева у случају да буде поледице или да
падне снег.
За тај посао ове зиме ће бити задужен „Војводинапут”,
који је обезбедио пет камиона,
500 тона соли и камени агрегат за посипање путева, као и
довољан број радника. За случај већег снега и неповољног
времена ангажоваће се додатна возила и механизација.
Према речима Станка
Шкаљка из Дирекције за изградњу и уређење града, јавног
предузећа у чијој надлежности је одржавање путева, за ту
намену је ове године издвојен
51 милион динара.
– Нашим планом су предвиђена четири степена дежурства: од првог, нултог, па до
четвртог, који је највиши. У
нултом степену су предвиђени
ноћни обиласци најкритичнијих деоница на којима се ствара поледица. На терену ће за
почетак бити један камион с
посипачем соли, а касније ће
бити ангажован један камион

у граду и један ван града. У
случају погоршања временских услова, у највишем степену дежурства за чишћење
градских улица биће ангажована три камиона и два на путевима око Панчева. Од тешке
механизације биће спремна
два грејдера и два утоваривача. Уколико буде великог снега и јаке кошаве, па се испостави да то није довољно, бићемо спремни да ангажујемо и
додатне машине, што је предвиђено планом за поступање у

ванредним ситуацијама. У том
случају је процедура таква да
ми обавештавамо надлежне у
граду, а после тога се ангажује
механизација јавних и јавних
комуналних предузећа и привредних организација, који
имају своја возила за чишћење
снега – истакао је Шкаљак.
Он је додао да се, судећи по
временским прогнозама, очекује да ће ове зиме бити снега
за разлику од прошле, али да
је и поред тога „Војводинапут”
у потпуности спреман.

Додао је и да су одређени
приоритети у чишћењу током
зиме. Првенство ће имати
градске улице и општински
путеви који воде од Панчева
према околним селима. Када
се заврши њихово чишћење,
на ред ће долазити мање важни путеви и улице.
Станко Шкаљак је рекао и
да је за ову зиму предвиђено
да се, у сарадњи са саобраћајном полицијом, у случају екстремних временских прилика
затворе путеви на којима буде
постојала опасност од стварања снежних наноса. То ће се
примењивати да се не би дешавало да аутомобили и возачи остају завејани на путевима, као током неких претходних зима у којима је било више снега.
Планом зимског одржавања
улица и путева који је урадила
Дирекција за изградњу и уређење града предвиђено је да
фирма којој је поверен тај посао буде спремна за интервенције током двадесет четири
часа. Њена обавеза је да прати
временске прогнозе и стање на
путевима и да обавештава Дирекцију о свакој мери коју
предузима. У случају ванредних временских услова дужна
је да затражи помоћ у додатном људству и механизацији.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЖМИГ-А

Радионица о комуникацијама на интернету
Женска мировна група – Панчево (ЖМИГ) у суботу, 12. новембра, од 15 до 18 сати, у Изабинском простору Културног центра
Панчево реализовала је 21.
„Женски дан”. Овог пута тема је
била „Вођење ’Фејсбук’ странице
и интернет комуникација”.
Водитељка радионице је била Весна Опавски, консултанткиња из области дигиталних и
визуелних комуникација, која
с клијенткињама и клијентима
ради на изградњи интернет канала, дигиталне репутације,
односа с медијима и јавношћу,
структурирању веб-презентација, изради комуникацијских
стратегија и интернет кампања. Учесницама радионице су
биле представљене стратегије
и тактике комуникације на

ФОТО: ИРЕНА ЉУБАНОВИЋ

ТЕОДОРА ПРОЛЕ,
БУДУЋА МАНЕКЕНСКА ЗВЕЗДА

Петак, 18. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

друштвеним мрежама, које
могу користити у пословању,
организовању заједнице, презентовању и праћењу догађаја.
У ове сврхе представљене су и
могућности промоције на друштвеним мрежама „Фејсбук”,
„Инстаграм” и „Твитер”.

На догађају су прикупљана
средства за хигијену потребна
азиланткињама из Сирије,
Ирака, Авганистана и Сомалије које бораве недалеко од
нашег града. Ово је организовано у сарадњи с Центром за
заштиту и помоћ тражиоцима

азила. Такође, прикупљани су
потписи подршке петицији за
проглашење 18. маја даном
сећања на убијене жене жртве
насиља, коју организују Аутономни женски центар и Мрежа „Жене против насиља” из
Београда.
„Женски дан” у организацији ЖМИГ-а подразумева
бесплатне радионице намењене девојкама и женама с
циљем подршке, индивидуалног развоја и квалитетнијег начина живота. Пројекат
„Женски дан Панчево” финансијски подржава Град
Панчево. Најаву наредних
догађаја могуће је пратити
на страници www.fa ce bo ok.com/zenski.dan.pancevo.
С. Т.

ПОСЛОВИ КОЈИ ЗАСЛУЖУЈУ ПАЖЊУ

Завршена обнова важних културних споменика
Захваљујући стручњацима
Завода за заштиту споменика
ових дана су завршене или су
у току реконструкције неких
више него значајних културних, верских и историјских
споменика у нашем граду.
Окончано је санирање стубова на пасарели у Преображенској цркви, крова на конаку манастира у Војловици и
скулптуре Светог Тројства поред Цркве Светог Карла Боромејског код Гимназије, а у току су радови на ојачавању постоља једне од кула светиља
на Дунаву.
Директор Завода за заштиту
споменика Миодраг Младеновић изјавио је да су реализацију свих тих послова помогли Нафтна индустрија Србије, као и локална власт и Немања Ротар, члан Градског већа задужен за културу.
Према Младеновићевим речима, те обнове су обављене у
складу са опредељењима Завода за заштиту споменика и
Градске управе да се више не
дозвољава пропадање култур-

них споменика и да, када је реч
о одржавању верских објеката,
све религијске заједнице у
Панчеву могу рачунати на финансијску и стручну подршку.
– Ако говоримо о кипу Светог Тројства поред Гимназије,
занимљиво је да он потиче из
1870. године и да је напра-

вљен у Будимпешти. Међутим, лабораторијске анализе
су показале да је рађен од гипса, креча и песка, и да је само
премазан цементом. Због тога
је почео да се распада и да
упија влагу, па смо појачали
конструкцију. Жупник Роберт
Пашчик је на тавану цркве
пронашао фотографију на којој се види како је кип изгледао када је направљен, што
нам је додатно олакшало посао – изјавио је Младеновић.
Говорећи о санирању кула
светионика на Дунаву, он је
истакао да су промене водостаја Дунава у приличној мери угрозиле њихову стабилност и да су таласи допринели
њиховом нагињању.
Иако, по Младеновићевим
речима, ситуација још увек
није критична, одлучено је да
се темељ једне од кула додатно појача, озида и армира бетоном. За почетак, то се ради
само на једној кули, а следеће
године ће се конкурисати за
новац којим ће се финансирати обнова и друге.

– Подједнако је значајна и
реконструкција таванске и
кровне конструкције на конаку манастира у Војловици, које су у великој мери оштећене
после летошњег невремена.
Прво су постављене фолије да
би се спречило прокишњавање, а онда је скинут стари
цреп. Постављене су нове летве и нови бибер-цреп, очишћен је тавански простор и
озидани су оџаци. Кров конака је сада саниран за дуже време, а томе су највише допринеле панчевачка рафинерија и
Нафтна индустрија Србије.
Иако нису власници манастирског конака, они су показали друштвену одговорност
тиме што су финансирали и
помогли на друге начине да
завршимо те радове – истакао
је Младеновић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ корса 1.0, 2006,
црне боје. 063/348720. (СМС)
ХИТНО продајем
мерцедес вито 108
ЦДИ, у одличном стању. 064/886-50-02.
(СМС)
ПЕЖО 307 2.0 ХДИ
караван,12/2004.
062/162-66-14. (СМС)
ПРОДАЈЕМ голф VI,
прешао 40.000.
063/892-08-35.
(230270)
ФИЈЕСТА 1.3, 2000.
годиште, клима, подизачи, исправан, регистрован, власник, 850
евра. 064/151-38-96.
(231114)
ПРОДАЈЕМ ауди 100
аванти, 2200 ццм, аутоматик. Могућа и
продаја гараже.
013/352-409,
062/159-00-50.
(231107)
ПРОДАЈЕМ камион
мерцедес 12/13, две
тракторске приколице. Тел. 013/345-054.
(231106)
ФЛОРИДА ин Л, 2007.
годиште, пежоов мотор. 063/257-792.
(231243)
ПОЛО 1997, 3 В, плин
атестиран, нерегистрован, 799 евра.
065/809-11-83.
(231246)
СИТРОЕН берлинго
1.4, бензин, плин
2006, годиште, регистрован.
063/329-340.
(231245)
ОПЕЛ суза 1.6 караван, регистрован до
септембра, 390 евра.
063/375-725.
(231188)
ФИЈАТ уно 1.0, 1998,
петора врата, исправан, 450 евра.
064/300-40-01.
(231128)

РЕНО кангу 1.5 ДЦИ,
2007, теретни, регистрован, одличан, може замена. 064/30040-01. (2131128)
РЕНО клио 2003, 1.2,
фул опрема. 064/59364-86. (231399)
ФОЛКСВАГЕН поло,
2000. годиште, бензинац, на име, 1.850
евра. 064/109-93-79.
(231399)
БМВ 316 и, компакт,
2002, фул опрема,
2.700 евра. 069/12226-12. (231399)
ФОЛКСВАГЕН поло,
2001, клима, 1.4,
1.950 евра. 064/31043-49. (231399)

ОГЛАСИ
ВОЗИЛА
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ГАРАЖЕ

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ све врсте
возила до 2.000 евра,
стање небитно.
063/165-83-75.
(231388)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.500 евра.
062/193-36-05,
060/040-90-21.
(2313879
КУПУЈЕМ све врсте
возила до
3.000 евра.
065/809-11-83.
(231246)

ИЗДАЈЕМ гаражу, металну, на Содари, повољно. Тел. 063/290712. (231090)
ИЗДАЈЕМ гаражу у
Моше Пијаде 13.
063/311-916 (230806)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 2. Контакт
тел. 063/313-568.
(231206)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на Котежу.
063/122-55-22.
(231407)
ГАРАЖЕ, центар, издајем гараже у центру
града, рол капија.
063/323-584.(231374)
ГАРАЖУ издајем Тесла, дупла, може магацин, испод зграде,
грејање. 061/225-1643. (231240)
АПАРАТИ

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2006. годиште, троје
врата, власник, урађени сервиси. 064/21067-45. (231386)
ЈУГО 55, 2004, атестиран плин, црвен, одличан, гаражиран.
064/142-55-93. (2398)
АСТРА 1.4, тек увезена, регистрован, урађени сервиси, нове гуме. 063/809-34-18.
(231342)
КЛИО 1.5 ДЦИ, 2002,
троје врата, клима,
регистрован. 064/13036-02. (231335)
КЛИО 1.2, 16 В, 2004,
петора врата, све од
опреме, прва боја, на
име. 064/130-36-02.
(231335)
ПУНТО класик, 1.2,
2007, петора врата,
власник, 74.000 км.
064/130-36-02.
(231335)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата
одмах, позовите.
064/300-40-01.
(231128)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ двобразни
плуг ИМТ 610/14.
063/770-04-11. (СМС)
ПРОДАЈЕМ плуг 757,
сетвоспремач 2,85 м,
чамац кабинаш 8 х
2,15 м, прекрупара
оџаци, ДМБ мотор за
заливање, бензинац,
вага до 500 кг, ручна
круњача и ручна прекрупара. 064/179-5173. (231125)
ПРОДАЈЕМ сејалицу
ноду пнеуматску и циклон. Може и замена
за овце и телад.
062/174-70-67.
(231361)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја половних, програмирање даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (231111)
ПРОДАЈЕМ сони појачало, ТА Ф 5А, звучнике mission 737, и
sonz DVD bly ray.
063/108-96-88.
(231051)
ТВ половни, 37, 55,
72, замрзивач горење.
348-975, 066/348-975.
(231341)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(231143)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз.
064/049-51-93.
(228453)
ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, храст.
Мерење на лицу места. 065/501-56-51.
(2284446)
ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, регале, мост + регал,
сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакар, разно.
063/107-78-66.
(23114
ПРОДАЈЕМ дечју
маркирану гардеробу.
064/922-76-22.
(230270)
ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на Католичком гробљу.
064/848-84-22.
(230534)
КОКЕ носиље старе
десет месеци, носе;
тритикал 20 динара.
060/054-67-70.
(227812)
ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим печење на дрва, ражањ.
Повољно.
064/997-79-09.
(230107)

БУКВА цепана у џаковима, преостала, повољно. 064/026-13-26.
(229891)
БАГРЕМОВА, церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(230652)
ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње, око 130 кг,140 кг. Тежине.
064/894-51-24.
(231020)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(230971)
ДЕБЕЛЕ свиње на
продају и прасићи.
064/172-44-10, 372768. (230812)
НА ПРОДАЈУ два казана за топљење масти са ложиштем. Тел.
312-443.
(231077)

ПРОДАЈЕМ старе коке носиље. Тел.
064/119-51-59.
(231079)
КОКЕ носиље, 200 динара комад, тритикал
20 динара килограм.
060/054-46-70.
(230155)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(230158)
СВИЊСКЕ полутке,
меснате, бесплатна
достава, прасад, услужно клање. 065/61474-40, 064/317-35-29.
(231051)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, вршим
компензацију, достава, монтажа, гаранција. 064/970-43-39.
(231045)

КРЕКА, собни бицикли, навигација, мали
бојлер, стубни усисивач. 064/354-69-76.
(231048)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2
кв. 063/895-46-59.
(231093)
МЕСНАТЕ свиње, детелина, слама, кукуруз, вага плугови. замрзивач. Петефијева
113. 323-123.
(231109)
ВЕШ-МАШИНА, комбиновани фрижидер,
плински кекец, ТВ 51
цм, судопера с радним висећим, угаона
гарнитура, тросед, самачки кревет, регал,
трпезаријски сто, трпезаријска витрина,
писаћи сто, кварцна
грејалица. Тел.
063/861-82-66.
(231295)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ масивни
дрвени сто за масажу
и депилацију, еко-кожа. 063/837-48-34.
(231117)
КУХИЊСКИ сто, клуб
сто, канцеларијска
фотеља, усисивач.
069/150-20-78.
(231119)
ПРОДАЈЕМ прибор за
клање свиња, комплет, квалитетан.
063/844-97-99.
(231273)
БУНДА од нутрије на
продају. Тел. 063/75665-07. (231237)
ПРОДАЈЕМ веш-машину за прање, сушење – индесит.
063/158-27-50.
(231196)
БРИКЕК буков, џакови, калоричан, достава. 064/026-13-26.
(238185)
ХИТНО, повољно,
двосед, душек.
064/065-23-38.
(231202)

ПРОДАЈЕМ брачни
кревет са душеком,
наткасне гратис.
063/875-88-83.
(231259)
ПРОДАЈЕМ мојца фотељу на развлачење,
метална конструкција,
симпо произвођач.
063/756-65-07.
(231237)
БРИКЕТ тврдо пресован, са превозом. Чековима на рате.
064/142-42-93. (и)

СВИЊЕ, прасићи, балирана детелина на
продају. Мића, Новосељански пут 175-д.
064/303-28-68.
(231336)
МЕСНАТИ прасићи
25-35 кг, кућна достава. 065/410-92-34.
(231336)
МАНГУЛИЦЕ, свиње,
без концентрата и холестерола, може и полутке. 062/167-16-81.
(231337)

ТА пећ 6 кв, са постољем, одлична, 130
евра. 063/375-725.
(231188)
ПРОДАЈЕМ тридесет
свиња, екстра класе
од 80 до 250 кг, могуће клање. 063/812-3604, 062/691-205.
(231213)
СВИЊЕ од 100 до 150
кг, 200 динара/килограм. 064/226-66-37.
(231227)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000, угаоне клупе
од 7.000, судопере
3.500. Стара утва.
060/600-14-52.
(231225)
ПРОДАЈЕМ ТВ 54 цм
LG,шиваћу машину
багат. Тел. 063/88343-73. (231224)
КОТАО за централно
грејање ЕИ 12 кв,
комплет електромотор, моно-трофазни.
013/321-596. (23128)
ТА пећ 3 кв, магнохром Краљево.
063/768-30-50.
(231266)

ПРОДАЈЕМ кауч, вешмашину, фискалне касе и пивску амбалажу.
Тел. 061/807-62-99.
(231307)
ЦРЕП, Нови Бечеј, мој
превоз, комбиновани
фрижидер, два мотора. 064/144-88-44.
(231308)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња, 10.000 динара.
371-568,
063/773-45-97.
(231622)

ТРИ свиње на продају, од 120 до 150 кг.
Тел. 065/961-92-14.
(231158)
ПРОДАЈЕМ скоро нов
фрижидер горење.
069/111-13-06.
(231159)
ХИТНО продајем тросед, две фотеље и сточић. Тел. 231-52-91,
или моб. 064/057-4035. (231149)
ПРОДАЈЕМ орахе, 10
кг и сунцокрет. 633398. (231154)
МЕСНАТИ прасићи
јагањци, свиње, могућност клања, печења, достава. 060/03711-96, 064/290-50-29.
(231372)

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕМ јагањце и
прасиће. 063/892-1208. (231376)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2,3, 4 и
6 кв, достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335930. (231381)
ПРОДАЈЕМ две расхладне орман-витрине, у добром стању.
065/445-78-05.
(231358)
ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње и свињске полутке. Тел. 617-336
или 063/865-80-31.
(231364)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
дебеле свиње, крмаче
и назимад. Могућност
клања. 060/322-47-42.
(231407)
ПРОДАЈЕМ робу и
опрему из СТР, врло
повољно. 061/303-7125.(231408)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
обод, очуван. Тел.
233-15-58. (231418)
КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-машине, старо гвожђе и
остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(230314)
КУПУЈЕМ стари полован намештај, плинске боце, старо гвожђе, акумулаторе.
066/900-79-04.
(231066)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне и неисправне.
063/898-00-82.
(231058)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
добро плаћам, долазим. 064/970-43-39.
(231045)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике,сатове, стари новац, старо покућство.
335-974, 063/705-1818. (231381)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне, неисправне,
свих врста. 064/36657-87, 335-930.
(231381)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
свих величина.
065/344-49-30.
(231355)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере,
веш-машине, замрзиваче и остали метални отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(231260)
КУПУЈЕМ старе играчке, дресове, улазнице,
стрипове, албуме са
сличицама, пенкала,
сатове, новац, војне
ствари, сребро, упаљаче.
064/187-56-80.
(231172)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(231184)
КУПУЈЕМ гвожђе,
веш-машине, замрзиваче, алуминијум,
акумулаторе, телевизоре и остали отпад.
064/484-13-76.
(321317)

КУПУЈЕМ секундарну
сировину, гвожђе,бакар, месинг, алуминијум, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче. 061/206-26-24.
(231137)

КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, веш-машине, фрижидере,
шпорете, замрзиваче,
телевизоре.
061/322-04-94.
(231317)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(231317)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КОТЕЖ, продаје сређену кућу два нивоа,
мењам за стан. „Весна
2 , 066/937-00-13.
(23103)
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
013/601-281.
(230830)
ПРОДАЈЕМ нову кућу
у Јабуци, 300 м2, 6.5
ари, геотермичко грејање, клима. 063/378357. (223545)
КУЋА, није за рушење, на 8 ари, Панчево, Јове Максина 31,
погледај па позови –
064/813-00-21.
(229435)
НА ПРОДАЈУ кућа
120 м2, 8,6 ари, Омољица. 064/200-02-09.
(230460)
КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(230407)
ПРОДАЈЕМ или мењам кућу у Качареву
за стан у Панчеву, уз
доплату. 063/175-8364, 602-011. (230363)
КУЋА на продају, 100
м2, Скробара.
064/396-17-52.
(230658)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту са шест
незавршених стамбених јединица. Власник. 069/330-39-13.
(230906)

ПРОДАЈЕМ две куће,
у Војловици са воћњаком, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(230816)
ПРОДАЈЕМ пет ари
плаца, на Караули, Ул.
Рибарска 108. Тел.
063/137-27-18.
(230691)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
две мање куће за
стан, власник.
064/986-21-74.
(231083)
ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена, са два
стана, ЕГ, са плацем.
061/224-47-97.
(231279)

КУЋА, 100 м2 и помоћни објекти, 60 м2,
укњижено, власник,
1/1, 25.500 евра. Насеље Топола.
060/383-40-41.
(231118)
ПРОДАЈЕМ земљу 45
ари, Старо село Омољица, повољно. Тел.
062/821-31-61.
(23109790)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Баваништанском путу.
063/756-65-29.
(231040)
БАШТА 28 ари, Јабучки пут, грађевинска
зона, воћњак, грађ.
објекат, до пута.
064/448-68-78.
(2310629
КАЧАРЕВО, кућа 150
м2, 27.000 евра, може
замена за стан
у Панчеву.
064/271-74-67.
(231060)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Тел.
064/167-04-77.
(231074)

ШИРИ центар, 180 м2,
3 ара, колски улаз,
три стамбене јединице, 75.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
ОМОЉИЦА, 130 м2, 7
ари, нова, приземље и
поткровље, 35.000.
332-031, 063/836-2383. (679), „Трем 01”
(230928)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру Старчева, 200
м2, 14 ари плаца,
укњижена, 46.000
евра. „Олимп”,
063/274-951. (23123)
ПРОДАЈЕМ њиву од
три ланца, мраморачки атар, чибук, општина Ковин.
064/174-89-94. (2319)
КУЋА на продају, Горњи град, од тврдог
материјала. 061/60231-63. (231257)
КУЋА на Миси, 288
м2, 62.000 евра, може
етажно, власник.
064/123-14-13.
(231262)

Петак, 18. новембар 2016.

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу са
пословним простором, у Јабуци.
062/816-20-14.
(2311169
ПРОДАЈЕМ 14 ари
плаца на Новосељанском путу. 064/19900-62. (231133)
ДВЕ ОДВОЈЕНЕ стамбене јединице са гаражом, 3.6 ари, повољно. Тел. 064/12448-15. (231203)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово, без посредника,
16 ари. 063/153-3770. (231173)
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар, воће. 064/49300-47. (231117)
НОВО СЕЛО, укњижена, квалитетно грађена трособна, 15 ари,
30.000. 062/173-8845. (231412)
ОДЛИЧНА локација,
кућа преправљена у
два локала, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (231186)

ПРОДАЈЕМ плац 57
ари, Баваништански
пут, до пута објекат,
струја, вода. 065/50709-84. (231211)
КУЋА са баштом и
двориштем, у близини
Народне баште.
063/325-380.
(231232)

КУЋА, Стрелиште, 70
+ 45 м2, 11 ари, договор, хитно. 066/351808. (231139)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву. 064/264-0314. (231178)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу, са
два улаза, усељива,
повољно. 064/143-0178. (231192)
КУЋА, центар, велики
плац, договор. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(231194)

ЈАБУЧКИ пут продајем бараку
на 8 ари плаца,
вода струја,
канализација.
069/213-97-37.
(2313469)

ТЕСЛА, кућа у мирној
улици, 80 м2, 3.5 ара
плац, 49.000 евра, договор, трофазна, канализација. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(231187)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)
КАРАУЛА 43 м2, на
100 ари, 41.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)
КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара, 25.000 евра.
064/348-05-68.
(231318)

2

КУЋА, 120 м , на
5ари, Преспанска 15.
Легализовано, власник, повољно.
063/307-674.
(231304)
ТЕСЛА, кућа на 4.7
ари, две стамбене јединице, 62.000.
(396), „Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(231316)
ВЕЛИКИ избор кућа у
околини Панчева.
(396), „Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(231316)
ЛУКС кућа са базеном, близу центра,
190.000. (396),
„Лајф”,
061/662-91-48.
(231316)
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КУЋА, 50 м2, на 9 ари
плаца, Пелистерска,
Панчево. 065/410-9734. (231336)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
50 ари, шири центар,
може и 25 ари, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(231258)
ЦЕНТАР, кућа 70 м2,
5 ари, 38.000; Стрелиште, 60 м2, 4 ара, сређена, усељива, 37.000.
„Гоца”, 063/899-7700. 231123
МИСА, одлична, сређена, 290 м2, три етаже, 5,8 ари, 66.000,
може по етажама, може замена и доплата.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(231208)
ПРОДАЈЕМ или мењам за другу некретнину плац на Баваништанском путу, 56
ари, до пута. 064/00994-34. (231211)

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, кућа – екстра
локација за приватан
бизнис, Хитно, одлазак у иностранство.
063/329-464. 231391)
БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, салонска комфорна, 50 ари,
18.000, договор.
062/173-88-45. (2312)

КУЋА,1/1, у легализацији, 80 м2, 3 ара плаца, реновирана, усељива, + помоћни
објекти. 17.000 евра,
Козарачка, Стара Миса. 069/485-12-66.
(231405)
КУЋА 1/1, 2 ара плаца, 60 м2, 2 ара плаца,
реновирана, усељива,
15.000 евра.
069/485-12-66.
(231408)

ХИТНО продајем кућу
са окућницом, Омољица, Бихаћка бр. 1.
061/680-17-70.
(231403)
СТАРИЈА кућа у Омољици, 79 м2, струја,
градска вода, телефонска линија, 10,5
ари плаца, 10.000
евра, договор.
060/629-28-56.
(231420)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ куће, станове на свим локацијама, исплата одмах.
(679), „Трем 01”, 332031, 063/836-23-83.
(231288)

ТЕСЛА, трособан,
двособан, једнособан,
лепе локације, хитно,
повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(231003)
ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 37 м2, II
спрат, ЦГ, лифт, повољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52.
(231365)
ПРОДАЈЕМ стан, 57
м2, Савска 14/27, власник, солидан, 26.000.
060/321-53-60.
(230178)
КОТЕЖ 2, 68,46,
укњижен, двоипособан, уграђен плакар,
подрум, 41.000 +
ПДВ, централно, бојлер, близу београдског пута. 013/317565, 062/860-79-71.
(229901)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Стрелиште, ЦГ. 065/824-3944, 064/170-57-10. (и)
УЖИ центар, станови
53 -120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВом. 063/323-584.
(228184)
56 м2 – 21.000, 40 м2,
15.000; 70 м2 + двориште 24.000.
063/377-835.
(230880)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, зграда,
укњижен, центар,
25.000 евра. 064/95833-21. (230615)
ПРОДАЈЕМ станове у
центру града, завршна
фаза. 060/634-01-26.
(231029)
КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)
ЦЕНТАР, двипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, две
терасе, II, 38.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(231089)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 46 м2, I, тераса, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса,
V, ЦГ, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)
СТРЕЛИШТЕ, двособан 57 м2, VII, две терасе, 26.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)
КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум, 27.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(231089)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
ВП, ЦГ, тераса, одмах
усељив, 18.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)
КОТЕЖ 2, дуплекс 84
м2, тераса, укњижен,
35.000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(231089)

САМАЧКИ, гарсоњера, 18 м2, други спрат,
ЦГ, 11.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан 55 м2, за мањи
од 45 м2, централно
грејање, клима, тераса, подрум, близу Тамиша. 013/352-409,
062/159-00-50.
(231107)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(231110)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.500;
Тесла, 19.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(231110)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан, ТА, тераса,
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(231110)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 36 м2, на Тесли, без посредника.
062/174-47-05.
(231084)

ЦЕНТАР, двособан 45
м2, ВП, ТА, 28.000,
договор. Тел.
064/417-69-61 власник. (231033)

ПРОДАЈЕМ стан, 70
м2, Тесла, 520
евра/квадрат.
064/867-48-48.
(231063)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
потпуно реновиран,
одличан стан, власник, хитно. 064/26005-34. (231069)
ПРОДАЈА гарсоњере,
27 м2, Фогараша 20.
063/817-94-04.
(231098)
ПРОДАЈА трособног
стана, 50 м2, Фогараша 20. 063/817-94-04.
(231098)
ТРОСОБАН, 78 м2,
Котеж 2, продајем/мењам за стан,
кућу. 063/771-15-68.
(231131)
СТРЕЛИШТЕ, стан 58
м2, V спрат. 063/329340. (231245)
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КОТЕЖ 1, 61 м2, II,
32.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (231258)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
II, 30.500. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(231258)

КОТЕЖ 2, 38 м2, II,
25.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (231258)
ЦЕНТАР, кућа, 84 м2,
ПР + I, 62.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(231258)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
IV, 32.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(231258)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, 47 м2, дворишни двособан,
17.500, леп, хитна
продаја. „Гоца”,
063/899-77-00.
(231123)
ЦЕНТАР, двособан, 46
м2, 22.000; 60 м2, двособан, 39.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(231123)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
061/223-98-41. (2315)

ПЕНЗИОНЕРИ. Понуда за вас! Стручно саветовање: доживотно
издржавање, купопродаја ваше непокретности са вашим плодоужитком (остајете у
стану), живите достојанствено. Стручни
тим „Елпис” удружења, Мите Топаловића
6. 061/324-40-85.
(231253)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 23.500; 53 м2,
двособан, сређен, I,
30.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (2311)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 26.500; Котеж
2, 58 м2, двособан,
33.000; 50 м2, једноипособан, 24.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(231123)
СТРЕЛИШТЕ 61 м2,
двособан, 33.500; 43
м2, хитно, 23.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(23123)

СТРОГИ ЦЕНТАР,
двоипособан, V, лифт,
63 м2, 43.000; трособан, 72 м2, VI, 45.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64. (2312)
ПОЧЕТАК Котежа,
прелеп двособан, 53
м2, III, 35.500; изузетан трособан, 76 м2,
II, 53.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (231208)
ШИРИ центар, сређен
дворишни, гаража, 82
м2, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (231208)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 1, двособан, I
спрат. 063/890-14-05.
(231175)
ДВОРИШНИ једнособан стан са грејањем
и баштом продајем,
12.000. 062/885-4320. (231176)
НОВА миса, стан 52
м2, II спрат, код школе. Тел. 062/310-822.
ДВОИПОСОБАН, Котеж, 64 м2, двострано
орјентисан, 36.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
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ПОВОЉНО, двособни
станови, Содара, ЦГ,
24.000 – 27.000 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(231187)

ДВОИПОСОБАН, Тесла, изузетно реновиран, алу-столарија,
ново купатило, кухиња, одмах усељив, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(231187)

СТРОГИ центар, ТА,
двособни, 27.000 –
35.000 евра, одмах
усељиви. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(231187)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара, I и IV спрат, ЦГ,
за сређивање.
061/143-20-53.
(231201)
МИЛОРАДОВИЋ, новоградња, 80 м2, трособан, 800 евра/квадрат. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(231194)
КОТЕЖ 1, сређена
усељива гарсоњера,
21.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(231194)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, сређен.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(231194)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74 м2, двособан
61 м2. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(231194)

МАРГИТА, новоградња, 58 м2, I, 700
евра/квадрат. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (231194)
НОВА МИСА, једноипособан, I, у згради,
договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(231194)

ТЕСЛА, трособан 61
м2, 30.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(231186)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 49.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(231186)

КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
СТРЕЛИШТЕ, двособан комфоран, 61 м2,
31.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915.(231186)

ТЕСЛА, трособан, 63
м2, 37.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(231186)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан на Котежу 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(231146)

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

Петак, 18. новембар 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан 32
м2, Браће Јовановић
33-д, стан 2. 063/75038-10. (231142)
ХИТНО, продаја двособног стана, 56 м2,
1/1, укњижен, центар.
060/071-59-64.
(2131148)
СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, IV спрат,
ЦГ, усељив. 063/272152. (231283)
НОВОИЗГРАЂЕНИ
станови, Ц. Лазара,
трособан, 65 м2; једноипособан, 48 м2,
730 евра/квадрат.
063/274-951. (231293)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(231293)
ЦЕНТАР, већи једнособан, 47 м2, II, ЦГ,
усељив, 28.500, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-3601. (231293)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, сређен,
37.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(231293)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 50 м2, VII, ЦГ,
сређен, усељив,
31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(231293)
ТЕСЛА, једнособан,
30 м2, VII, ЦГ, без улагања, 20.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(231293)
КОТЕЖ 2, једнособан,
комфоран, 46 м2, IV,
ЦГ, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231293)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, I, сређен,
ЕГ, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231283)
ТЕСЛА, леп двоипособан, 68 м2, I, TA,
37.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (231283)
КОТЕЖ 2, двособан,
58 м2, II, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (231283)
ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни, двособан,
50 м2, 1/1, 21.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (231283)
МИСА, леп једнособан, 37 м2, II, велика
тераса, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901.(231283)

ОГЛАСИ

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран, прелеп, 13.300.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(231283)
СОДАРА, војна зграда, 3.5, 81 м2, II, ЦГ,
лифт, четири собе, велика тераса, 56.000.
332-031, 063/836-2383. (679), „Трем 01”
(230928)
ХИТНО, Содара, 37
м2, ЦГ, VII, два лифта,
сређен, 26.000. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(230928)
СОДАРА, 2.5, ЦГ, тераса, двострано орјентисан, добра зграда, 44.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”
(230928)
ТЕСЛА, 62 м2, ЦГ, ВП,
33.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)
ТЕСЛА, 3.5, III ЦГ, 4
собе, лифт, 62.000.
332-031, 063/836-2383. (679), „Трем 01”
(230928)
СОДАРА, 81 м2, ЦГ, I,
двострано орјентисан,
тераса, само 38.000.
332-031, 063/836-2383. (679), „Трем 01”
(230928)
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ТЕСЛА, трособан, нов,
ЦГ, I, лифт, преко пута „Плинаре”, 66.000.
332-031, 063/836-2383. (679), „Трем 01”
(230928)
ЦЕНТАР, једноипособан, дворишни, 47, гаража, 24.000; (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (231318)
КОТЕЖ, једноипособан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипособан, 45 м2, 27.000.
(097), 064/348-05-68.
(231318)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2, 19.000;
двособан 61 м2,
27.000. (097)
064/348-05-68.
(231318)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, 56 м2, двособан,
36.000, трећи спрат.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)
ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; двособан, 49 м2, 24.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)
ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 37.000; двособан,
42 м2, 24.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (231318)
ТЕСЛА, једнособан,
36 м2, 21.500; двоипособан, 70 м2, 36.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2313)
СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двоипособан 70 м2, 36.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)
МАРГИТА, двособан,
42 м2 мало двориште,
23.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (231318)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58 м2, 26.000,
двособан 46 м2,
23.000 евра; трособан, 80 м2, 37.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)
СТАН 30 м2, са малим
ограђеним двориштем, паркинг, сређен, 12.500, хитно,
Маргита. 060/086-4241. (231305)

КОТЕЖ 1, двособан, I,
56 м2, договор, једнособан, 40, 24.000.
(338), „Јанковић”,
348-025.
(231314)
СТРЕЛИШТЕ, Тесла,
гарсоњере од 12.500,
Зеленгора, 40, 22.000;
Стрелиште, двоипособан, 55, 29.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(231314)

БЛИЗУ центра новији
двоипособан, поткровље, 30.000, нов двособан, 43.000. (398),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(231316)
СОДАРА, ЦГ, двособан, 27.000, трособан,
I, 39.000, троипособан, 43.000. (398),
„Лајф”, 061/662-9148. (231316)

СОДАРА, војне, двоипособан, 43.000; Ж.
Зрењанина двоипособан, III, 32.000.
(398), „Лајф”,
061/662-91-48.
(231316)
САЛОНСКИ, 114 м2,
61.000; 104 м2,
50.000; 86 м2, 39.000.
(398), „Лајф”,
061/662-91-48.
(231316)
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ТЕСЛА, 35 м2, II,
22.500; Стрелиште, 23
м2, 13.000; 7. јула 39
м2, 16.500. (398),
„Лајф”, 061/662-9148. (231316)
ИЗНАД СДК-а двоипособан, 52.000, договор; Карађорђева,
троипособан, 61.000.
(398), „Лајф”,
061/662-91-48. (2313)
ЦЕНТАР, двособан,
приземље, 47 м2, ТА,
22.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2319)

ЈЕДНОСОБНИ, двособни, трособни станови на свим локацијама. Агенција „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(2312369
СТРЕЛИШТЕ, двособан, VII, 56 м2, ЦГ,
терасе, 24.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(231319)
КОТЕЖ 2, једноипособан, I, 51 м2, ЦГ,
29.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(231319)

ОГЛАСИ

ДОЊИ град, двособан, одличан, 50 м2,
ВПР, 21.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2319)
СОДАРА, двоипособан, IX/X, 63 м2, ЦГ,
ПВЦ, 33.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2319)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, V, лифт, једноипособан, ЦГ, 26.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (231319)
ДОЊИ ГРАД, комплетно сређен салонски стан, 97 м2, трособан, I, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (231334)
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КОТЕЖ 2, приземље,
сређен, 51 + 7 м2,
31.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(231390)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан на Тесли, без
улагања, одмах усељив.
060/488-21-15.
(231389)
СТАН, новоградња, 48
м2, 35.000, укњижен,
Светозара Милетића,
приземље. 061/57293-17. (231393)
ХИТНО, 21 м2, центар, ЦГ, 12.000; Тесла,
52 м2, 22.000, ново.
064/059-88-47.
(231401)

ИЗУЗЕТНА понуда,
двоипособан (са плодоужитком), Стрелиште, 18.800, из социјалног програма „Елпис” удружења.
061/324-40-85.
(231377)
ПРИЗЕМЉЕ, стан 47
м2, Жарка Фогараша
33, ЦГ, паркет. Тел.
065/239-16-55.
Новак.
(231380)
НА ПРОДАЈУ трособан стан 82 м2, у строгом центру.
063/466-347.
(231383)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 26 м2, на приземљу, Ул. Светозара
Милетића 91.
065/209-09-11.
(231404)
СТАН 39 м2, III спрат,
Приморска, 19.000
евра. Тел. 069/485-1266. (231405)
СТАН 33 м2, једнособан, I спрат, сређен,
21.000 евра. Приморска 27. Тел. 069/48512-66. (231405)
СТАН, Максима Горког 10, 120 м2 + поткровље 100 м2, 1/1,
90.000 евра. Тел.
069/485-12-66. (2315)

НОВИ СВЕТ, сређен,
45 м2, сутерен,
20.000, Миса, приземље, 40 м2, 16.000,
договор. 062/173-8845. (231413)
ПРОДАЈЕМ стан 50
м2, на Тесли, 19.000,
власник. Хитно.
061/168-10-51.
(4688)
ТРОСОБАН, Тесла,
IV, ЦГ, хитно, центар,
II, 40.000. „Mилка М”,
063/744-28-66.
(4688)
ДВОИПОСОБАН, Котеж 1, 62, 35.000;
Маргита, нов, прелеп,
39.000. „Mилка М”,
063/744-28-66.
(4688)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан, II, сређен, само
27.000; Тесла, II, TA,
24.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. (4688)
САМАЧКИ, I, екстра
повољно, 11.000, дворишни до улице,
10.000, . „Mилка М”,
063/744-28-66. (4688)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан од власника, на Тесли, до II
спрата. Плаћање одмах. 064/100-59-86,
013/402-692.
(231331)
КОТЕЖ 2, купујем
стан до 55 м2, без посредника. 061/21566-95. (231244)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребни
мањи станови, брза
реализација. 064/66889-15. (231186)
ПОТРЕБНИ једнособни и двособни станови на свим локацијама. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(231194)
КУПУЈЕМ стан у Београду. 064/882-41-24.
(231221)
АГЕНЦИЈИ „Кров”
хитно потребни мали
и двособни станови.
060/683-10-64.
(231208)

ПАНЧЕВАЦ

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
и једнособни стан у
центру, намештени.
063/313-005.
(СМС)
ТРОСОБАН стан, Миса, кабловска, интернет, ТА, три месеца
унапред. 060/087-8475. (230963)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, празан, у новијој
кући. 064/130-36-02.
(231335)
ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли, полунамештена.
064/370-79-47.
(230445)
ИЗДАЈЕМ кућу са локалом, Граничарска
33, на главнм путу.
064/370-79-47.
(230445)

ИЗДАЈЕМ мали намештен стан, две собе и
купатило на Стрелишту, цена по договору, уз помоћ у башти.
Идеалан за брачни
пар или самца. Контакт после 16 сати.
069/017-57-04.
(230680)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан са ЦГ, самици, повољно. Тел.
378-093. (231108)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 46 м2, Котеж 1,
ЦГ, II спрат. 064/21252-39, 100 евра. (231)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, посебан
улаз, сат, Карађорђева. 064/994-13-16.
(231095)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, на
Стрелишту. 063/88492-62, 061/175-87-71.
(231086)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за ученике и студенте.
064/439-40-89.
(231061)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, сређен,
погодан за сваку намену, заштићен.
064/959-98-83. (2311)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Миси, 37 м2.
Тел. 069/615-866.
(231266)

ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан,
ЦГ, Котеж 1, 100
евра, плус депозит.
064/264-00-95. (2312)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1, први спрат, централно грејање. 061/697-68-68.
ИЗДАЈЕМ ненамештен
једноипособан стан,
38 м2, на Тесли, без
грејања. 064/426-2709, 064/238-09-46. (2)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ трособан
реновиран стан у ширем центру. 064/41851-51. (231276)
ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно намештен
стан, кућа, ЦГ, центар, усељив. 065/34485-77. (231269)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комфоран стан на
Стрелишту. 060/72121-04. (231271)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Стрелишту.
064/970-80-68.
(231268)
ИЗДАЈЕМ собу ученици са грејањем, код
Гимназије. Тел.
063/304-943.
(231251)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(231263)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 м2,
у строгом центру. Тел.
061/621-32-18.
(231252)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у Старчеву. Тел.
632-029.
(231219)

ХИТНО издајем стан,
намештен, са централним грејањем, нова Миса, код вртића.
063/337-851.
(231223)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу ученици или ученику са употребом купатила, кухиње.
318-321.
(2312349)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, нова Миса, бесплатан
интернет. 063/775-9986, 372-144.
(231209)
НАМЕШТЕН једнособан стан, ТА, код Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(231231)
ИЗДАЈЕМ собу, Миса,
новоградња, употреба
кухиње, купатила,
женској особи, повољно. 061/132-11-18.
(231230)
ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера на Тесли,
лифт, централно грејање. Тел. 064/439-6007. (231188)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са сеоским домаћинством, у центру
Старчева. 063/502211. (231191)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ луксузан
полунамештен четворособан стан у епицентру Панчева. Тел.
063/311-916. (23124)
ИЗДЈЕМ намештен
стан, 30 м2, у близини
„Авив парка”, ЦГ.
064/224-60-22. (2311)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
централно грејање,
топла вода. 063/18975-62. (231152)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 65 м2.
066/310-029.
(231160)
ИЗДАЈЕМ собу, кухињу и купатило запосленим лицима, самцима. 064/988-99-10,
061/189-00-93.
(231141)
КУЋА за издавање,
Старчево, Б. Кидрића
94. 060/617-15-66.
(230740)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру 18 м2, ЦГ,
Георги Димитрова 20.
063/803-05-99.
(231367)
НОВА гарсоњера,
60 евра, једнособан,
80 евра, централно,
намештено, шири
центар.
063/809-34-18.
(231342)
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ИЗДАЈЕМ намештену
собу девојци.
013/355-537,
065/335-55-37.
(231348)
БЕСПЛАТНО становање, озбиљној запосленој жени за помоћ
пензионеру. 064/25992-94. (231302)
ПОВОЉНО издајем
мањи намештен стан,
ужи центар. 063/81092-39. (231300)
ГАРСОЊЕРА, лепа,
намештена, у лепом
дворишту, центар, за
једну особу. 061/19542-91. (231312).
ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса. 060/011-96-66.
(231322)
ДВОСОБАН стан у кући, издајем, намештен, ТА, кабловска.
064/503-75-57.
(231394)
ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан на
Котежу. Тел. 063/86527-89. (231395)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан на
Содари. 063/240-589.
(231350)
ИЗДАЈЕМ кућу за стовариште или као пословни простор. Боре
Шипоша 2, Панчево.
064/177-70-86.
(231353)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
013/236-72-85,
063/286-110. (23135)
ПОТРЕБАН мањи
стан, центар или Тесла, предност новија
зграда, празан или намештен, wi/fi. Понуде
слати на СМС, вибер,
или позив. Максимално 150 евра. 063/577555. (231417)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу. 062/859-10-98.
(231368)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, ЦГ, IV
спрат, Стрелиште,
центар. 069/405-4066. (231406)

ПАНЧЕВАЦ

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у
Стевана Шупљикца.
064/370-79-47.
(230445)
ИЗДАЈЕМ локал у тржном центру
„Трубач”.
064/370-79-47.
(230445)
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ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(230334)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
у центру Панчева.
060/333-52-60.
(230935)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
Змај Јовина 21-б, преко пута Дома омладине. 064/682-09-79.
(230686)
ИЗДАЈЕМ два сређена
пословна простора од
130 м2, и 80 м2 на Јабучком путу 43-ц,
Панчево.
063/759-12-47.
(230618)
30 КВМ, локал, Тржни
центар, Карађорђева,
хитно. 069/266-98-20.
(231277)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2
+ 10 м2 и канцеларијски простор 80 м2,
може заједно или
одвојено. Синђелићева 35. 064/217-48-56.
(231247)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, близина три школе.
060/351-03-56.
(231229)

ЦЕНТАР, локал, 23 м2,
15.000 претворљиво у
стан. „Лајф”, 061/66191-48. (231136)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, повољно.
064/850-70-69.
(2313249
ПРОДАЈЕМ локал 25
км, Зелена пијаца.
063/824-48-59.
(231323)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, З. Јовина 2.
Тел. 060/562-62-96.
(231402)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 18 м2,
погодан за све врсте
делатности.
064/267-72-17.
(231297)

ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 97 м2, договор. 064/329-48-40.
(231214)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски простор, 25 м2,
центар, Р. Путника 2а, 80 евра. 063/341871. (231205)
ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, у центру, гас, два
санитарна чвора, велики паркинг испред.
063/622-209.
(231161)
ИЗДАЈЕМ локалу Долову, повољно.
063/750-00-16.
(231156)
ИЗДАЈЕМ комплетну
ауто-перионицу 130
вм, погодан локал за
сличне делатности.
064/226-81-91.
(231382)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 063/254-155,
063/255-892.
(2314169

СТРОГИ центар, код
Гимназије, 82 м2,
укњижен. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(231318)
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ПОСАО
ПОНУДА

МАСЕРКА, релакс,
парцијална и антицелулит. Тел. 062/81717-31. (230065)
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(230381)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне раднице у кухињи
и роштиљу. 063/83488-10. (230699)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице за роштиљ
и у кухињи. 063/89755-04. (230699)
НА ПРОДАЈУ продавница здраве хране, у
раду. 062/658-100.
(2341121)
ПОТРЕБНИ радници
перионици „Пионир”.
013/258-02-17.
(231092)
ПОТРЕБНЕ раднице
за искуством за рад
на шиваћим индустријским машинама.
066/318-324. (231085)
ПОТРЕБНА девојка за
помоћ при учењу, пар
сати дневно.
063/156-76-57.
(231053)
ФИЗИЧКИ радник са
Б категоријом за дисконт пића, од 8 до 17
сати. 013/333-679.
(231009)
ПОТРЕБНА радница
за рад у месари.
063/362-427.
(231032)
КОЗМЕТИЧКИ салон
тражи радницу са искуством у изливању
ноктију. 065/234-8020. (231415)
КАФЕУ „Петица” код
Аутобуске станице,
потребна девојка за
рад. 064/997-79-09.
(231392)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице за палачинке. Доћи лично.
(231378)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
потребан радник.
063/865-27-76.
(231379)

ПОТРЕБНИ радници
за рад на роштиљу са
искуством, за фаст
фуд. 064/960-44-21.
(231354)
ПОТРЕБНА помоћна
радница, може и пензионерка за чување
воћа. 062/826-65-02.
(231330)
ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски фризер. Тел.
061/320-68-38.
(231236)
ПОТРЕБНА радница у
кафе билијару, Панчево, Книћанинова
37. Тел. 062/227-7771. (231255)
ПОТРЕБАН графички
дизајнер. 064/980-1254. (231264)
ПОТРЕБАН дипл. педагог за помоћ при
сажимању градива.
063/325-380. (232130)
ПОТРЕБНА одговорна
женска особа, да би
била 24 сата, уз тренутно полупокретну
жену, и одржавала
стан. Нудим плату,
становање и храну,
могућ и другачији договор. Пожељна препорука. 069/458-6629. (231126)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(229791)
МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена договор. Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(230561)

МЕДИЦИНСКЕ сестре: давање терапије,
купање и нега болесника. 063/737-59-60.
(230742)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(230714)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13.
(229077)
ОРЕМ и фрезујем баште, малим трактором. 064/163-58-85,
Дуле. (230224)
НЕГОВАЛА бих старе,
болесне особе у поподневним часовима.
013/377-321,
063/234-857.
(229960)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (229115)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(230451)

АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам
гуртне.
064/181-25-00.
(230387)
ПОПРАВКЕ, уградња,
АЛУ, ПВЦ и дрвене
столарије, стакло, ролетне, комарник.
063/843-34-56.
(230781)

МАЛТЕРИСАЊЕ, реновирање кровова, зидање, бетонирање,
кречење, радимо повољно. 063/865-80-49.
(230631)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инсталације, машинска одгушења, санитарија.
062/382-394. (231105)
ПАРКЕТАР, поставка,
хобловање, фуговање,
лакирање паркета,
бродског пода.
060/476-81-55.
(231115)
ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација вашег телевизора. 064/866-2070. (231094)

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

УГРАЂУЈЕМ видео
надзор и аларме у
стамбеним објектима.
064/134-30-18.
(231002)
ЖЕНА са искуством
чувала би децу кинезима, може помоћ
старим особама (дружбеница). 063/82907-39. (231038)
СРПСКИ, часови, припрема за пријемни за
основце и средњошколце. 064/462-3764. (2310429
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, ТА пећи, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (2310)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке-израде инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(231056)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(231057)
МЕДИЦИНСКИ и
естетски педикир, релакс, медицинска и
антицелулит масажа.
Јасмина. 013/351-907,
061/308-95-86. (2320)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута, малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (231294)
ЧАСОВИ енглеског за
све узрасте. 063/87588-83. (231259)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03. (2312)
ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила,
тепиха, душека. Наташа, 066/361-474,
060/361-47-41,
013/361-474.
(231239)

ОГЛАСИ

ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински
радови. Тел. 013/361601, 064/866-25-76.
(231250)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета.
064/391-79-60.
(231256)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење канализације одмах.
063/269-173.
(231228)
ЧУВАЛА бих дете, искуство. 064/065-2338. (231202)
НУДИМ помоћ у кући
старим, покретним и
полупокретним лицима. 061/683-09-29.
(231193)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан, 063/86580-74. (231199)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (2311519
РАДИМО све физичке
послове: рушења, разбијање бетона, утовари, одношење ствари,
обарање стабла.
064/122-69-78.
(231137)
ОБАРАЊЕ стабала,
кошење, рушења, чишћења тавана, подрума, одношење непотребних ствари.
060/035-47-40.
(231137)
СЕЛИДБА 1.000 динара, радници, попуст
ванградска. 064/02613-26. (231185)
ДИПЛОМИРАНИ дефектолог помаже деци у учењу. Оливера,
060/535-33-57.
(231410)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, крчење,
кошење, фрезирање
баште. 064/196-17-32.
(231412)
КЕРАМИЧАР, повољан и квалитетан, и
молер, тражи посао.
061/203-70-87. (236)
РЕЛАКС, терапеутска
и парцијална масажа.
064/011-34-25. (2317)
КЕРАМИЧАРСКИ радови кухиње, купатила, степенице, терасе,
итд. 064/492-79-58.
(231400)
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ЧАСОВИ немачког језика, повољно.
065/554-7091.(231366)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-18, 601-892.
(231369)
ПСИХОЛОГ, саветовање, терапија, разговори. Тел. 061/19832-32. (231357)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(231346)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(231306)
МАТЕМАТИКА, часови за основце.
060/676-36-37.
(231299)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме, радимо
све послове. 061/32177-93. (231317)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(231333)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, одмах.
377-930, 064/586-8539. (2313279
НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима. Преводи, сигуран успех.
Тел. 352-892,
061/656-0404.(2313289
ЧАСОВИ енглеског и
немачког, пословни
енглески. Преводи.
064/486-05-98.
(231329)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338.
(СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(229999)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (231140)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(231140)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(231140)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (231140)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (231140)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(231140)
ПРЕВОЗ песка, шљунка, сејанца, ризле, мањим и већим камионом. 064/648-24-50.
(227659)

УТОВАР и превоз шута, рушење објеката,
најповољније у граду.
064/648-24-50.
(227659)
КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, 1.300
динара, песак, шљунак. 062/355-154.
(229043)

ПРЕВОЗ малим кипером до 20 м³, повољно (пролаз на 2,2 метра). 064/648-24-61.
(229999)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(230366)
ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(230299)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(229033)
СЕЛИДБЕ и превоз
друге робе. Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(229704)
КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(229625)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама,
може преко рачуна.
„Acqua”, 062/532-346.
(229628)
ИСКОПИ мини багером на свим теренима. 064/648-24-61.
(229999)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
електричар, аутоелектричар, поправка
разних електро-уређаја. 063/800-01-96.
(231011)
СЗР „МАКИ”, постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (2311)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (2310)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(231067)
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УСЛУГЕ

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно грађевински
материјал, песак,
шљунак, сејанац. Одвозим шут. 064/35469-94. (231282)

СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/33485-64, 063/811-98-32,
Поповић. (231272)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(2312499)
ОВЛАШЋЕНИ електро-сервис поправља:
веш-машине, бојлере,
шпорете, фрижидере,
пећи, електро-инсталације. 060/180-02-83,
062/186-48-22.
(231235)
РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, ролозаштита. 063/816-2098, 013/351-498.
(230802)
ПОПРАВКА, веш-машина, судо-машина, и
остале беле технике,
овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”.
013/301-300,
063/771-24-16.
(321212)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, педантно
и квалитетно.
061/273-65-68.
(231166)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
термоизолација, гипс,
спуштени плафони
преградни зидови, материјал. 060/131-8170. (231132)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, термоизолација,
молерај, материјал.
060/131-81-70,
063/212-733. (231132
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, претресање кровова, гипс,
ламинат, повољно.
061/141-38-02,
063/177-69-74. (2311)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, канализације, адаптације, поправке, замена.
013/331-657, 064/49577-59. (231313)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (231315)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану. Прање тепиха, одвоз, довоз. 066/001050, 063/329-464.
(231391)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка
старих, нових кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/16253-89. (231370)

ОГЛАСИ
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СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117, 013/365051. (230366)
РАЗНО

РЕЛАКС! Изволи на
одмор и разоноду.
061/602-02-62. (СМС)
ДЕВИЗНИ пензионер,
64, познанство шланг
даме до 52 године.
063/194-84-26,
061/167-77-46. (2313)

ТРАЖИМ жену до 55
година за помоћ у кући, бесплатно становање. 064/437-63-59.
(231362)
ПЕНЗИОНЕР, 70 година миран, тих, тражи
жену ради брака, до
65 година. 062/212082, 013/343-850.
(231174)

ТУРИЗАМ

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

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

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ИЗЛАГАЧИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА
ШЕСТОМ НОВОГОДИШЊЕМ БАЗАРУ

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.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Поводом дочека Нове 2017. године, Градска управа града
Панчева организоваће шести НОВОГОДИШЊИ БАЗАР, на
платоу испред Градске управе, у периоду од 28. до 30. децембра.
У данима претпразничне атмосфере Новогодишњи базар је
манифестација, у којој ће моћи да уживају сви наши суграђани - и излагачи и посетиоци. Жеља нам је да на Новогодишњем базару окупимо велики број различитих учесника –
појединаца, удружења, установа, наших најбољих: посластичара, пекара, произвођача рукотворина, уметника и осталих
заинтересованих суграђана, чија се идеја и сегмент деловања
уклапају у дух ове локалне акције.
И ове године Градска управа града Панчева је за све заинтересоване излагаче обезбедила да бесплатно користе штандове, који ће бити распоређени унутар шатора са амбијенталним осветљењем и грејним телима.
Позивамо све заинтересоване појединце, установе и удружења да као излагачи учествују на шестом Новогодишњем базару у Панчеву. Пријавни формулар доступан је на званичној
интернет презентацији града Панчева (www.pancevo.rs), а
формулар се може преузети и у Секретаријату за привреду и
економски развој у Градској управи града Панчева, на трећем спрату у канцеларији број 303.
Право учешћа на Базару имају правна и физичка лица која
сама производе и израђују своје производе, а који се уклапају у дух ове манифестације. Кандидати уз комплетно попуњен формулар прилажу:
- доказ пребивалишту за физичка лица, односно седишту за
правна лица (решење о регистрацији у Управи за трезор, Министарству или решење о регистрацији у АПР-у за правна лица или копију личне карте за физичка лица) и
- најмање три фотографије различитих производа које кандидат планира да излаже на овој манифестацији.
Попуњен формулар потребно је доставити најкасније до четвртка, 15. децембра 2016. године на адресу: Градска управа
града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, III/303, Панчево, са назнаком „Новогодишњи базар 2016” или предати лично на шалтеру Градског услужног центра.
За више информација везаних за саму организацију овог догађаја, као и о могућностима за учешће, на располагању су
вам: Гордана Ћирић, координаторка за реализацију манифестације „Новогодишњи базар”, тел: 065/866-22-73, имејл:
gordana.ciric@pancevo.rs, или Милорад Тимченко, тел:
064/866-24-12 имејл: milorad.timcenko@pancevo.rs.
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Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево на основу члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних,покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени лист града Панчева” број 29/2014, 28/2015 и 30/2016), Правилника о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене („Службени лист града
Панчева” бр.18/2015), Одлуке о висини закупнине киоска који су у власништву ЈП „Дирекција” Панчево(„Службени лист града Панчева” бр.30/2014), и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева” Панчево број: 01-3474-2/2016 од 04. 11. 2016. године, расписује се:

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА,
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Огласом су обухваћене следеће локације:
Право учешћа на оглас имају сва заинтересована правна
Површина
Локална комунална
киоска
лица, предузетници и физичка лица, која испуњавају
Ред. број
Бр. Ки.
Локација
Зона
Делатност
Тип киоска
такса дин/м2, на
укључујући и
услове из овог огласа.
месечном нивоу
настрешницу
до 7м2 по 844,00 дин, а Сваки учесник који се пријави на Оглас дужан је да
1
29
Вој. Радомира Путника 25
I
трговинска
правоугаони
9,00
преостала површина по изврши уплату гарантног износа за учешће у поступ760 дин.
ку јавног надметања и то на текући рачун бр. 840до 7м2 по 717,00 дин, а
488641-69 који износи:
2
34
Светог Саве код нове Поште
II
трговинска
шестоугаони
12,50
преостала површина по
· за I зону: 80.000,00 динара
633,00 дин.
до 7м2 по 717,00 дин, а · за II зону: 65.000,00 динара
Угао Змај Јовине
преостала површина по · çà III çîíó: 50.000,00 äèíàðà
3
46
II
трговинска
дупли правоугаони
18,00
и Светог Саве
633,00 дин.
до 7м2 по 591,00 дин, а · за IV зону: 45.000,00 динара
4
52
Ружина код Католичког гробља
III
трговинска
правоугаони
9,00
преостала површина по · за V зону: 35.000,00 динара
506,00 дин.
Извршењем уплате гарантног износа учесник у поступку
до 7м2 по 591,00 дин, а
прихвата услове из јавног огласа
5
53
Ружина код Католичког гробља
III
трговинска
правоугаони
9,00
преостала површина по
Правилником о условима за постављање привремених
506,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин, а монтажних објеката на површинама јавне намене утврђеУгао Ослобођења и Кнеза Михајла
преостала површина по ни су посебни услови за постављање привремених монта6
93
IV
трговинска
осмоугаони
12,00
Обреновића
380,00 дин.
жних објеката на површинама јавне намене, као што су
до 7м2 по 464,00 дин, а
Угао Ослобођења и Кнеза Михајла
7
94
IV
трговинска
дупли правоугаони
18,00
преостала површина по локација, површина објекта, одређивање делатности, одОбреновића
380,00 дин.
ређени тип, облик, димензије, врсте материјала и сл.
висина закупнине
Гарантни износ се не враћа:
Угао М. Требињца
киоска по м2 је 1.206
8
54
II
трговинска
Панки
7,00
– Лицу у поступку јавног надметања које не потпише Изи М. Обреновића
дин, а површине је по
јаву о прихватању услова из члана 16.ове одлуке
1м2 717 дин.
до 7м2 по 464,00 дин, а – Учеснику коме је у поступку јавног надметања дат део
Стевана Шупљикца код
9
97
IV
трговинска
дупли правоугаони
7,00
преостала површина по површине јавне намене ради постављања киоска, у слуЕвангелистичког гробља
380,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин, а чају одустанка
Стевана Шупљикца преко пута
10
113
IV
трговинска
правоугаони
9,00
преостала површина по Лице у поступку јавног надметања, који је стекао прапиваре
380,00 дин.
во на део површине јавне намене за постављање киодо 7м2 по 464,00 дин, а
ска, пре доношења Одлуке о коришћењу дела повр11
121
Сремска код МЗ
IV
трговинска
правоугаони
9,00
преостала површина по
шине јавне намене за постављање киоска, дужно је да
380,00 дин.
до 7м2 по 717,00 дин, а уплати:
преостала површина по · Највећи излицитирани једнократни износ у циљу стица12
31
Светог Саве код нове Поште
II
угоститељска
шестоугаони
12,50
633,00 дин.
ња права коришћења површине јавне намене ради постависина закупнине
вљања киоска,
киоска по м2 је 1.206
13
50
Улица Н. Тесле
II
угоститељска
Панки
7,00
· Утврђени депозит на име трошкова за уклањање објекдин, а површине је по
1м2 717 дин.
та са дела површине јавне намене, након престанка кодо 7м2 по 338,00 дин, а ришћења у износу од 10.000,00 динара.
Баваништански пут код Новог
14
132
V
трговинска
шестоугаони
12,50
преостала површина по
Гробља
Период на који се даје део површине јавне намене не мо253,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин, а же бити дужи од 10 година.
Новосељански пут преко пута
15
133
IV
трговинска
осмоугаони
12,00
преостала површина по Пријава треба да садржи:
„Давида”
380,00 дин.
А. Податке о подносиоцу пријаве и то:
до 7м2 по 464,00 дин, а 1. За физичка лица – име, презиме, адресу, број личне
16
139
В. Влаховића и Вељка Петровића
IV
трговинска
правоугаони
9,00
преостала површина по
карте, ЈМБГ, а у случају да физичко лице заступа пуно380,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин, а моћник, оверено пуномоћје за лице које заступа подно17
154
7. јула код броја 29
IV
трговинска
правоугаони
9,00
преостала површина по сиоца пријаве,
380,00 дин.
2. За предузетнике име презиме, адреса, извод из регистра
до 7м2 по 464,00 дин, а
18
160
Угао Жарка Зрењанина и 7. јула
IV
трговинска
правоугаони
9,00
преостала површина по издат од стране органа надлежног за регистрацију, у оригиналу или у овереној фотокопији не старији од 6 месеци,
380,00 дин.
до 7м2 по 464,00 дин, а број личне карте, ЈМБГ, назив радње, ПИБ и матични број,
19
174
Ослобођења бр. 16 код кружног тока
IV
трговинска
правоугаони
9,00
преостала површина по а у случају да предузетника заступа пуномоћник оверено
380,00 дин.
пуномоћје за лица које заступа подносилац пријаве,
3.За правна лица назив и седиште, извод из регистра издат од стране органа надлежног за регистрацију правног лица, у оригиналу или овереној фотокопији не старије од 6 месеци, пуномоћје за лице које
заступа подносиоца пријаве, ПИБ и матични број,
Б. Податке о локацију за коју се пријава подноси:
– Редни број и адреса локације,
– Делатност која ће се обављати,
Ц. Доказ о уплати Огласом предвиђеног гарантног износа за учешће на рачун бр. 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања број модела 97, позив на број 02-22,
Д. Доказ да подносилац пријаве нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева, о чему се прилаже Уверење Секретаријата за пореску администрацију градске управе града Панчева.
Сва приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији.
Без ових прилога, поднета пријава неће се узети у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице, односно његов овлашћени заступник.
Једно лице може да поднесе пријаву за више локација, с тим што је у обавези да за сваку локацију поднесе потпуну пријаву и уплати тражени гарантни износ.
ЈП „Дирекција” Панчево је дужно да пре отпочињања поступка доделе површине јавне намене прибави од надлежних предузећа информацију о могућности прикључења на постојећу комуналну инфраструктуру.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП „Дирекција”‘, З.Јове Јовановића бр.6, Панчево, са назнаком „ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА, ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ____ - НЕ
ОТВАРАЈ”, име и адресу, односно седиште лица које конкурише.
Рок за подношење пријава је закључно са 28. 11. 2016. године до 10 сати.
Јавно надметање ће се одржати 28. 11. 2016.године у 12 сати, у соби бр.108, у ЈП „Дирекција”, Змај Јове Јовановића бр. 6 у Панчеву.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Почетни једнократни износ у циљу стицања права за закључење уговора о закупу дела површине јавне намене ради постављања киоска износи 30.000,00 динара.
Учесник који је понудио највећи једнократни износ за део површине јавне намене ради постављање киоска, дужан је да одмах, на позив председника Комисије потпише изјаву да је понудио највећи једнократни износ са назнаком висине тог износа , чиме је јавно надметање завршено.
За коришћење дела површине јавне намене, плаћа се локална комунална такса, у висини и на начин одређен Решењем Градске управе града Панчева - Секретаријата надлежног за послове пореске администрације, а које се доноси на основу Одлуке Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама, зависно од површине киоска и од зона у којој се површина јавне намене налази
Лицу које није стекло право на део јавне површине јавне намене за постављање киоска, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од коначности одлуке о додели на коришћење површине, јавне
намене у уплаћеном износу, без камате.
Сва потребна обавештења у вези Огласа могу се добити у ЈП „Дирекција”, Змај Јове Јовановића бр. 6 или на телефон 219-03-00, локал 211.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пуномоћје оверено у суду.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

Петак, 18. новембар 2016.

ОГЛАСИ
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marketing@pancevac-online.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

КОНКУРC
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЛОКАЛА
- Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
- Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
- Локал бр. 1 у ламели Е-2-3 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб. укупне површине 9.00 м², по почетној цени од 3.000,00 динара по метру квадратном.

·
·
·
·
·
·
·

Stari Tamiš a.d. Pančevo raspisuje konkurs za radna mesta:
Tehnolog u oblasti zaštite životne sredine
· Dipl.ing poljoprivrede, smer stočarstva
Dipl.ing poljoprivrede, smer ratarstva
· Veterinarski tehničar
Poljoprivredni tehničar u ratarskoj proizvodnji
· Mašinbravar
Traktorista/kombajner
· Autoelektričar
Kuvar
· Električar za visoki napon
Diplomirani tehnolog prerade mesa
· Vodoinstalater
Mesar
Mail adresa na koju možete slati biografiju je: zaposlenje@staritamis.rs
Ili poštom na adresu:
„Stari Tamiš” a.d. Pančevo, Kestenova 004, 26 000 Pančevo
sa naznakom: ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 30.11.2016. godine

У суботу, 19. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу
даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса. Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

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

ПАНЧЕВАЦ
Последњи поздрав драгој колегиници

БОРКИ МАЈСТОРОВИЋ
Није било боље мајке, баке, ни таште
него што је била наша Боки.

СТАНИ ЛАЗАРЕВИЋ

Хвала ти на свему.
ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО, ЛУКА, ДУШАН,
ЛЕНКА и ЛУКИАН
(109/231422)

Штампарија „6. октобар” д.о.о. Панчево, због повећаног обима посла расписује

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ОГЛАС
за попуну следећих радних места:
1. Штанц-мајстор
1 извршилац
Предност имају радници са завршеном ССС графичке или машинске струке и радним искуством
2. Физички радник

1 извршилац

Пријаве слати на адресу: Кајмакчаланска 34 или
на mail: mdjurkic@6oktobar.co.rs у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

МИЛОВАНУ
МИХАЉЧИЋУ

МИЛОВАНУ
МИХАЉЧИЋУ

5. VI 1926 – 11. XI 2016.

5. VI 1926 – 11. XI 2016.

од колектива „вешераја”
(53231190)

Последњи поздрав драгој

7. новембра 2016, напустила нас је

ЉИЉИ

ЗАГОРКА
БУКАЗИЋ
ГОРА

од сина ДУШАНА
с породицом

од ћерке РОСЕ
с породицом

од МИРЕ и СЛОБЕ
РИКАНОВИЋ
с породицом

(23/231116)

(24/231116)

(73/231281)

(ф)

1928–2016.
Нека те анђели чувају.
Брат ВЕЛИЗАР, братаница ЦИЦА, братанац
ЈОЦА, снаја БРАНКА и
унука ГОЦА
(58/231207)

С великом тугом и болом опростили смо се од наше драге Данице,
рођене 1952. године, сахрањене 8. новембра 2016, на гробљу Лешће у Београду

ПИРОШКИ
КРМПОТИЋ

ДРАГАН ВЕЛИЧКОВИЋ
ДАНИЦА МЛАДЕНОВИЋ

5. VII 1950 – 12. XI 2016.
Вољени наш, с поносом те носимо у нашим срцима!
Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, синови ЗОРАН и ИВАН,
снаја ТАЊА, унуке ТАРА, ТАМАРА и ЛАНА
(34/231137)

рођ. Левнајић
дипл. правник у пензији
Никада је нећемо заборавити.
Њена тужна мајка БОРКА и брат ЂУРА с породицом, многобројни
пријатељи и познаници из Панчева
(5/231045)

Последњи поздрав мајци

Умрла је моја мајка

Драгом

ГРАНИ ВЕЉКОВИЋ

ОФЕЛИЈА ХИБЛОВИЋ

ЧЕДИ

Чуваћемо Те у нашим срцима.
ДУШИЦА, унука АНДРЕА и унук АЛЕКСАНДАР

(100/231365)

(20/231-096)

последњи поздрав од
ује, ујне, брата НИКОЛЕ
и сестре САНДРЕ

баба БОСИЉКИ
од БОЖИДАРА
и АЛЕКСАНДРЕ

(31/231130)

(2/231037)

ГОРДАНА РАКИЏИЋ

1929–2016.
Увек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка ЗАГА, зет БАНЕ и унук ДЕЈАН
(68/231248)

ГОРДАНА РАКИЏИЋ

Последњи поздрав Гоги

(1/231033)

МАРИЈА
ПОЛАК
учитељица
Преминула 9. новембра
2016, у 85. години, сахрањена у Старчеву, 11.
новембра 2016.

Тишина гради зидове

ГРАНЕ ВЕЉКОВИЋ

Породица
ПАНТЕКОСКИ

Последњи поздрав

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени син ДРАГОСЛАВ с породицом

Последњи опроштај од мајке

Последњи поздрав

ИВАН

1953–2016.
У нашим срцима заувек.
Твоји кумови: СИЛВИЈА, ДРАГАН и кумић МИЛОШ

(36/231144)

(35/231143)

Синови ДАРКО
и ЗЛАТКО, унуци
АНТОН, ФИЛИП
и МАРИЈА. АНИТА,
БИЉА и остала
родбина, пријатељи
и ученици
(13/310068)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 18. новембар 2016.

С великом тугом и болом обавештавамо да нас је
14. новембра 2016. напустила наша драга

12. новембра преминула је наша драга

МИЛЕВА ПАВЛОВИЋ МИЛКА
1935–2016.
из Качарева
Последње хвала за све заједничке тренутке испуњене љубављу и топлином. Недостајаћеш нам вечно.
Ћерке СНЕЖАНА и ВЕСНА, унуци ДАНИЈЕЛА,
ЈЕЛЕНА, МИЛИЦА и МИЛАН, праунуци ПЕТАР,
ЛЕНА и ДУЊА, зетови ДРАГО и ДРАГАН

ВАЛЕРИЈА КАНАЧКИ
1972–2016.

Последњи поздрав драгом

(56/2311989)

Бескрајно тужни њени: деца ИСИДОР и ЛЕНКА, мајка ЉИЉАНА,
сестра ТАМАРА и брат ВЛАДИМИР с породицама
и баба ДОБРИЛА
(29/231127)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је 13. новембра 2016. године, у 79. години
преминуо наш

ЈОВИЦИ ЧАВИЋУ
Последњи поздрав синовици

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав драгом колеги

од породице КАРАВЛА
(97/231352)

ГОЈКО ЈАЊУШЕВИЋ
1937–2016.

Последњи поздрав

Ожалошћени: супруга, родбина и пријатељи
(57/231200)

др ВАЛЕРИЈИ
КАНАЧКИ

др ВАЛЕРИЈИ
КАНАЧКИ

ГОЈКУ
ЈАЊУШЕВИЋУ

Стрина НАДА и стриц
ЗЛАТИБОР КАНАЧКИ

ЛИДИЈА и КСЕНИЈА
с породицом

од агронома
из Пољопривредне
школе „Јосиф Панчић”

(92/231340)

(91/231340)

(70/231264)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 14. новембра 2016, преминуо
наш драги

ЈОВАНУ ЧАВИЋУ
21. VII 1939 – 15. XI 2016.

Последњи поздрав нашој Гоги

Последњи поздрав нашем пријатељу

Последњи поздрав нашој

Ожалошћени: супруга НАТАЛИЈА, ћерка
ЈАСМИНА, зет СТЕВАН и унука АЛЕКСАНДРА
(95/231349)

СВЕТОЗАР ЏАИЋ
1936–2016.
Ожалошћени: супруга ФИДАНКА,
синови ЖЕЉКО и ПРЕДРАГ с породицама

ГОРДАНА
РАКИЏИЋ

НЕШИ
СТОЈАДИНОВИЋУ

ВЕРИ
СТОИЛКОВСКИ

Кумови ЈОКСИМОВИЋ

Породица ТАСО

од супруга НОКЕТА
и ћерке МИРЈАНЕ
с породицом

(83/231390)

(96/231351)

(104/231384)

8. новембра 2016. године, после кратке и тешке
болести, преминуо је наш драги

ЉУБОМИР
МИТИЋ

Последњи поздрав

твоје комшије у Браће
Јовановић 24-ц

АЛЕКСАНДАР РУЖИЋ

НЕБОЈШИ СТОЈАДИНОВИЋУ
Кумови СТЕВАН и ВИОЛЕТА ЈОВИЧИЋ

ВЕРИ
од родитеља и брата
с породицом

(37/231150)

Драгој прији последњи
поздрав

Последњи поздрав драгом куму Кићи

1942–2016.
Хвала ти за сву љубав, пажњу и топлину, коју си
нам несебично пружао. Поносни смо што смо те
имали. Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга АНЂЕЛКА, син МИЛАН,
снаја ГОРДАНА и унуци АЛЕКСАНДАР
и ВЛАДИМИР

(105/231384)

Драгом

(60/231216)

МИЛКА
ПАВЛОВИЋ
од прија САВКЕ,
ЉУБИНКЕ
и БОБЕ с децом

Хвала за све добре тренутке!
Од кумашина МИКИЈА
и ЉИЉЕ

Последњи поздрав, а
породици искрено саучешће.
Ујна БУБА и породице
СТАНИСАВЉЕВ
и МОМЧИЛОВИЋ

(82/231309)

(87/231321)

(26/231122)

Остаћеш вечно у нашим
срцима.
Син ДЕЈАН, ћерка
ДАЦА, снаја ГОЦА,
унука ЛЕНА,
унуци ВЛАДА, НЕЦА
и НИКОЛА

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

(10/231064)

Последњи поздрав брату

АЛЕКСАНДРУ

ИВАН
ВАСИЉЧИН

(54/231195)

Последњи поздрав вољеном деди

ЉУБОМИРУ
МИТИЋУ

АЛЕКСАНДРУ
РУЖИЋУ

од СЛОБОДАНА
с породицом
(52/231183)

ИВАНУ
ВАСИЉЧИНУ

Породица ТОШИЋ

од сестре МАРЕ

(103/231375)

(9/231059)

Последњи поздрав драгом пријатељу

КРСТА
ПЕТРЕСКИ

9. новембра, у 67. години преминуо је наш

1958–2016.

1953–2016.

Последњи поздрав драгом пријатељу и куму

(98/231359)

Доброта, несебичност и
ведрина које си нам подарио, остаће заувек у
сећању на тебе

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ
РУЖИЋУ
1942–2016.
Хвала ти за сваки тренутак који си посветио
нашем одрастању. Анђели нека те чувају.
Твоји унуци:
АЛЕКСАНДАР
и ВЛАДИМИР
(11/231064)

АЛЕКСАНДРУ
РУЖИЋУ

од породице
ГЛОЂОВИЋ
(12/231064)

ИВИ
Комшије у Стевана
Сремца 74
(93/231341)

Петак, 18. новембар 2016.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 11. новембра 2016. године преминула наша вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав
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Последњи поздрав драгој

Изјава захвалности и дубоког

ЈЕЛИЦА РИСИМОВСКИ
1957–2016.
Сахрана је обављена 12. новембра 2016. године
на Православном гробљу у Старчеву.
Заувек ожалошћени: супруг СЛАВЕ, син
АЛЕКСАНДАР, кћи АЛЕКСАНДРА, зет ТИБОР,
снаха МИЛИЦА, унучад ДАВИД, СОФИЈА
и СЛАВЕ
(45/231169)

Последњи поздрав ујаку

СТОЈАНУ
СТАНИМИРОВИЋУ
од ДРАГАНА
с породицом

СТОЈАНУ
СТАНИМИРОВИЋУ
од СТАЉИНКЕ
с породицом

ЈЕЛИЦИ

од породице ЧИГОЈА

од комшија из броја 41:
ЂУРЂЕВИЋ, ЛУКАЧ
и КУРУЦ

Породици
РИСИМОВСКИ искрено саучешће.
ЈЕЛЕНА, АЦА,
СЛАВИЦА и СЛАВКО

(47/2311699

(46/231169)

(25/231122)

Последњи поздрав

ЗЛАТКУ
БОГАТИНОВСКОМ
од ЉИЉЕ и БАТЕ
(51/231182)

(48/231180)

Последњи поздрав брату

ЈЕЛИЦИ

ЈЕЛИЦИ

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

У суботу, 19. новембра 2016, у 11.30, даваћемо
полугодишњи помен нашој драгој

ЗЛАТЕ
БОГАТИНОВСКИ
3. III 1937 – 8. XI 2016.

МИЛКИ ЂУРОВИЋ

Мој добри ћале! Хвала
ти за све у животу. Недостајаћеш ми бескрајно. Почивај у миру.
Твој син АЦА

Прошло је најтужнијих шест месеци у мом животу. Никада те нећу заборавити.
Твој супруг МИЛОРАД, као и твоји најмилији –
ћерке НАТАША и СОЊА, унучад, сестра
МИЛИЦА, брат СЛОБОДАН, зетови ГОРАН
и НЕДЕЉКО

(74/231285)

(69/231261)

21. новембра навршава
се четрдесет дана откада нас је напустио наш
драги

Сећање на драге родитеље

поштовања бискупу мађарске Реформатске цркве, господину Халас
Бели, због указаног разумевања и
хришћанске самилости поводом испраћаја моје мајке Ондрик Еве, из
Војловице, на вечни починак.

ОНДРИК ПАЈА
(62/231221)

СЕЋАЊЕ

МАРИНКОВИЋ

БАТА

и

ЖАНА

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вољене родитеље.
МАРИНА и БАНЕ
(99/231360)

23. новембра 2016. навршава се најтужнија година откада смо изгубили нашу

СТОЈАНОВИЋ

(49/231180)

Прошло је четрдесет дана откада ниси с нама

СВЕТОМИР МАРЈАНОВ БАТА

СВЕТОМИР
МАРЈАНОВ
БАТА

1949–2016.

1949–2016.

Све успомене и сећања на тебе чуваћемо од заборава.

Тужни и ожалошћени:
мајка МИЛИНА, сестре
ЈУДИТА и РУЖИЦА,
сестричина ЈЕЛЕНА као
и остала родбина

Твоје: САВЕТА, МИЛИЦА и ИВАНА
(80/231301)

ДРАГАН

НАДА

1928–1998.

1930–2001.

ЛЕПУ АНГЕЛОВСКУ

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

23. XI 2015 – 23. XI 2016.
Без тебе у нашим животима више ништа није
исто.
Заувек тужни што смо те изгубили.
Твоја сестра СЛАВИЦА с породицом

(77/231289)

(94/231344)

Сећање на драге родитеље и брата

23. новембра 2016. навршава се шест месеци откада није с нама наша драга

ЋОРДАШ

(107/231411)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

РАДИВОЈ ЈОВАНКА НЕДЕЉКО
1918 – 18. XI 1978. 1921 – 17. XI 2009. 1946 – 16. XI 2011.

БОШКО ЦОЛИЋ
Заувек ћеш бити у нашем сећању.
Супруга СЛАВИЦА, син СРЂАН, снаја ИВАНА и унуци
АЛЕКСА и УРОШ
(108/231414)

Заувек у нашим срцима

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ ЈУГЕ

Сећање на мајку

ЖИВОЈКУ
ЂУКИЋ ПРОДУ

ИВАН ТАСИЋ

МИРА с породицом
(21/231109)

1952–2016.
С поносом ћемо те помињати и заувек памтити
твој лик и добра дела.
Волимо те!
Супруг МИЛАН са ћеркама МАРИЈАНОМ
и САЊОМ

(28/231125)

(106/231409)

ПОМЕН

Шестомесечни помен

СЛОБОДАН
БОЈКОВИЋ

Отац РАТКО и сестра
ОЛИВЕРА с породицом

Ћерка ОЛИВЕРА и зет
ЈОВИЦА с породицом

1946–2016.
Прошло је четрдесет
дана од изненадне смрти мог брата Болета.
МИЛЕ БОЈКОВСКИ
с породицом

(84/231311)

(85/231311)

59/231210)

27. IX 1965 – 18. XI 1994.

Увек са нама.

2001–2016.
МИЛОРАД

РАДОЈКА ПЕТКОВСКА

НАДА
СТОЈАНОВСКИ

ЗОРАН
МИЛОШЕВ

1994–2016.

21. XI 2015 – 21. XI 2016.

Сестрице мила, заборав
не постоји иако време
пролази

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

БОРКА с породицом
(78/231292)

САНДРА
УРОШЕВ

РАДОЈКА
ПЕТКОВСКА
БЕБА

С љубављу најмилији

Време пролази, бол
остаје, а ти си вечно у
мом срцу.
Син НИКОЛА с татом,
баком и деком

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Сестра ОЛГА
с породицом

(88/231325)

(102/231372)

(18/231081)
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Петак, 18. новембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ВАСИЉЕВСКИ

Петогодишњи помен
У четвртак, 24. новембра 2016. године, у 11.30, на православном гробљу у Црепаји, одржаће се помен нашем Милану

ДАНИЦА

СТОЈАН

1927 – 24. XI 2015.

1927 – 17. I 1997.

19. новембра 2016. у 11 сати, дајемо годишњи
помен нашој мајци.
Ваша деца
(3/123041)

ЗОРАН
КЉАЈИЋ
16. новембра 2016. навршава се двадесет осам
година.
Увек си са нама.
Мама, тата и сестра
с породицом
(672310499

Сећање на

МИЛАН АЛЕКСА
1. VI 1986 – 24. XI 2011 – 24. XI 2016.

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ

ВУКИЦУ
КЕЦМАН

2006–2016.

Љубав и сећање на тебе траје, а то нам помаже да настављамо живот
даље.

Прошло је десет година туге и бола откако ниси
више с нама, али ти си заувек у нашим срцима и
мислима.
Најмилији
(33/231135)

2014–2016.
Породице
МОШОРИНАЦ
и СТАНИШИЋ
(55/231197)

Твоја породица

19. новембра 2016. навршавају се три године откако није с нама

20. новембра навршавају се две године откад
није с нама

КАРЛО САБО ЦРВЕНИ

ВУКИЦА
КЕЦМАН

(63/ф-1906)

20. новембра навршава
се четрдесет тужних дана од смрти мог јединог
сина

СЕЋАЊЕ

23. новембра навршавају
се две године без нашег

Чувамо те од заборава.

ЖИВИЦА
БРАНКОВ

Твоја породица

ИЛИЈА
БРАНКОВ

2011–2016.
1984–2016.
Вољени мој брате,
Тата, и после тридесет
прошло је пет година,
две године, заборав
а Цецино срце је још
не постоји, јер има
окрњено,
нешто јаче што
очи су сузне и тужне,
не умире, а то је
на лицу нема осмеха,
љубав и сећање
а душа без тебе је празна.
на тебе.
Оставио си ме да тугујем
сама без свих вас,
без тебе док сам жива.
Ваша СПАСА, увек тужна, са својом породицом
(67/231242)

СЛОБОДАНА
МИРЈАНИЋА
ВЛАДИМИРА
РИСТИЋА
Време пролази, али туга
за тобом никад неће
проћи.

Остаћеш вечно у нашим
срцима.
Твоји најмилији: супруга
ЉИЉАНА, син ДРАГАН,
ћерка ГОРДАНА, зет
ШАНДОР и унука
СЛАВИЦА

(38/231153)

(72/231275)

У суботу, 19. новембра 2016, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом оцу

Седмогодишњи помен

(32/231134)

ПАНЧЕВАЦ

Твоја мајка ЈАСМИНА,
син МАТЕЈА и ујак
ПЕРА с породицом

телефон:
013/301-150

(101/2313719

СВЕТОМИРУ МИЈАЈЛОВИЋУ
СВЕТИ

Сећање на стрица

Године туге и бола без моје деце

1949–2014.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоја деца: СРЂАН
и САЊА с породицама

1945–2016.

МИЛЕНА ЕРИЋ

Супруг СЛОБОДАН, син
ЦВЕТИН и ћерке

АНКИЋ

Синови МИШКО и САША с породицама
(39/231115)

ЈАСМИНА и СНЕЖАНА
(15/231043)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

СЛАВКО

2003–2016.

1996–2016.

СЛОБОДАНА
АНКИЋА

Ожалошћена, тужна и неутешна мајка МИЛЕНА
(75/231286)

Братанице АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА
(76/231287)

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

ЈОЖЕФ ПАЛКО

ДРАГАН
БОШЊАК

ДАНИЛО
ТОПИЋ

Чувамо те у срцима, недостајеш... јако...
Супруга РАТКА, ћерке
ВЕРА и МАЦА, унуци
и праунуци

СИМКЕ, ПИЛЕ,
ЗЛАТКО и ВУЧКО

27. XI 2015 – 27. XI 2016.
19. новембра 2016. године, у 11.30, на Новом
гробљу у Панчеву даваћемо годишњи помен
нашем драгом оцу, свекру и деди.
Његови најмилији

(71/231269)

(81/231303)

(66/231241)

21. XI 2012 – 21. XI 2016.

2012–2016.

Петак, 18. новембар 2016.

17. новембра 2016. навршава се годину
дана од смрти драгог

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

18. новембра 2016. навршава се пола године откада није с нама наш
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

КАТАРИНА
ЦВЕТКОВИЋ
КАЋА
17. XI 2003 – 17. XI 2016.

МАКСИМА ПЕТРУШЕВИЋА

ПРЕДРАГ ФОРГО

Твоји: мама, тата
и сестра

1924–2015.

(147231073)

Заувек ћеш живети у нашем срцу.
Мама, много ми недостајеш...

С љубављу и болом његови најмилији

Баба РАДА и деда ДРАГА

(16/231076)

(4/2310439

Сећање на наше драге родитеље

ПЕЂА
Љубав према теби је превелика, бол претешка, а
туга за тобом вечна.

СЕЋАЊЕ

ВЛАЈНИЋ

Твоја бака ЕЛЗА и мајстор БОЖА
(43/231167)

ЈАСНА
ПЕТКОВИЋ
СЕЋАЊЕ

ЕРНА

Воли те твоја
ћерка ЛЕНА

КОНСТАНТИН

1931–2015.
1929–1998.
Прошла је година, и године откако нисте с нама,
али живите у нашим срцима.
С љубављу ваше ћерке: НАДА и ЈУЛКИЦА
с породицама
(17/231080)

19. новембра 2016. године, у 11 сати, на Новом
гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

ТОДОРОВИЋ

(41/231164)

ЗОРАН БРАЈКОВИЋ
2004–2016.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
15. XI 2001 – 2016.

„Љубав верује, љубав се нада
љубав трпи и све подноси,
Љубав никад не престаје”

МИЛАН

РУЖИЦА

У нашим си срцима.

1953–2016.

1996–2016.

Породице БРАЈКОВИЋ, БАСАРИЋ, ИЛИЋ
и МИЛЧИЋ
(30/231129)

Драгој,
тети

незаборавној

19. новембра 2016, у 11 сати, шестомесечни помен

АНДРИЈА с породицом

ДРАГОЉУБ
ЦВЕТКОВИЋ
Док је нас живеће и сећање на тебе.
Син СТОЈАН, снаја
ДРАГИЦА и унуци АЦА
и ЈОВАНА

(8/2310549

Шеснаест година

СЕЋАЊЕ
на нашег вољеног

(44/ 231168)

РАДЕНКУ СИМИЋУ
Почивај у миру.
Никад те неће заборавити: супруга ЗОРА, ћерка
ДРАГАНА и син ЗОРАН с породицом
(22/231111)

16. новембра навршавају се две туже године откако
није с нама наш драги

19. новембра навршава
се шест месеци откако
није с нама

СНЕЖИ
АРАЛИЦИ

СНЕЖИ
АРАЛИЦИ

Време пролази, а ти
ћеш живети у нама, јер
вољени никад не умиру.
Твоја ЗОКА
с породицом

Пролази само време,
празнина и туга остају.
Увек у мислима, никад
незаборављена и вечно
вољена.
Твоја сестра
с породицом и тата

(65/231233)

(64/231233)

СНЕЖА
АРАЛИЦА
Недостајеш нам.
Твоја стрина ИРЕНА,
брат ЗОРАН, снаја
СИЛВИЈА, сестрићи
МИЛАН, НИКОЛА и
МИЛИЦА

Време пролази, али туга и бол не

ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВИЋ МИТА
Успомену на њега чувају његови најмилији
(61/2312179

ДАМИРЕ

ДАМИРА
КАПСА КЕЦА

Душо мамина, године
пролазе, али бол и туга
вечито остају.
Твоја мама, брат
РОБЕРТ, снајка
НАТАША, братанице
ТАША и ДОРА

Заувек у нашим срцима.

(19/231082)

(27/231124)

У суботу, 19. новембра
даваћемо шестомесечни помен нашој

18. новембра навршава
се четрдесет дана од
смрти нашег

СНЕЖАНИ
АРАЛИЦИ

МИЛАНА
БУКУРА

Тата МИРКО и тетка
КАЈА

(90/231339)

17. новембра навршава
се десет година откако
није с нама

Шестомесечни помен

СНЕЖА АРАЛИЦА
Твоја сестра ЗОРИЦА, сестричине КИКИ,
ВАЊА и БЕБА
(89/231338)

АЛЕКСАНДАР
СПАСИЋ
2007–2016.
Прошло је девет тужних година откако ниси с нама. Бол и туга
остају у нашим срцима.
Супруга
СТАНИСЛАВКА и син
БОБАН с породицом
(50/231181)

1962–2016.

ВЕЛИМИР
МАНОЈЛОВИЋ
БАТИКА
2006–2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији
(42/231164)

СНЕЖАНА
АРАЛИЦА

Био си и остао део нас.
Кад нам оде неко драг,
боли све оно што иде
после.

Породица

МИРОСЛАВ ЗАКИЋ
с породицом

Много лепих успомена,
да с поносом причамо о
теби и да те никад не заборавимо.
Остају сећања и вечна
туга за тобом.
Синови ВЛАДИМИР и
БРАНКО и снајка МАЈА

(7/231052)

(79/231296)

(86/231320)

(40/231157)

МИРОЉУБ ПИПЕРСКИ

Увек ћемо те се сећати.

дип. инж. електротехнике
1951–2009.
Неутешни тугујемо. Време не помаже.

Твоји: СМИЉА
и ДУШАН
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 18. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
10. октобра: Терезу – Драгана Аћимов и Јован Варњу; 20. октобра: Анастасију –
Зорица Николић и Перица Станковић; 27. октобра: Теодору – Сара и Марко Милетић; 30. октобра: Катарину – Ана и Жељко Полак; 3. новембра: Александру –
Милица Поледица и Александар Марковић, Дејану – Кристина Коротков; 5. новембра: Нину – Наташа и Небојша Манић, Софију – Александра и Момир Ћирић.

Добили сина
16. октобра: Ивана – Данијела и Сава Чикош; 23. октобра: Филипа – Дијана и
Бранислав Гаћеша; 25. октобра: Давида – Тијана Барбу; 31. октобра: Луку –
Сандра и Бранко Радаковић; 1. новембра: Луку – Милица Будак; 3. новембра:
Данила – Јелена и Владимир Недељков; 4. новембра: Алексу – Јелена и Васа
Радуловић, Максима – Ана Андрејевић Гргић и Иван Гргић, Константина – Јована Максин Глигорић и Тихомир Глигорић; 5. новембра: Владимира – Власта
и Владимир Валента; 6. новембра: Алексу – Александра и Иван Николић.

ВЕНЧАНИ
5. новембра: Милица Бижић и Милош Шарац; 6. новембра: Соња Јакимовска
и Горан Михаљчић, Зоја Ђукић и Миодраг Давидовић; 10. новембра: Зорана
Максимовић и Јован Ђукић, Весна Мартинов и Милош Митранић, Јелена Стојановски и Владан Простран, Марија Илић и Никола Арсовски; 12. новембра: Јована Богданов и Влада Ердељан, Јелена Павловић и Владимир Јованов, Селена Торлаковић и Лав Борис Козакијевић, Маријана Стојанов и Срђан Чубрило,
Марина Полојац и Марко Коцо; 13. новембра: Тајана Матијашевић и Филип
Марковић, Катарина Додић и Лазар Затуровски, Слађана Симић и Зоран Арсић.

УМРЛИ
3. новембра: Анђелко Веселинов (1934), 4. новембра: Мирјана Милић (1948),
Ђура Хлпош (1940), Марија Грујић (1952); 5. новембра: Пирошка Крмпотић
(1962), Жељко Матијевић (1969), Душан Новачки (1951); 6. новембра: Стојна
Новески (1935), Милорад Томић (1947), Мирко Демић (1938), Србинка Гагић
Ристић (1954), Рајко Бубоња (1937), Јованка Томић (1934); 7. новембра: Небојша Стојадиновић (1962), Слободанка Видановић (1933), Стана Лазаревић
(1961), Маја Крстановић (1976), Загорка Буказић (1928), Мирослав Кепић
(1954); 8. новембра: Велинка Младеновић (1929), Александар Ружић (1942); 9.
новембра: Вера Стоилковски (1958), Офелија Хибловић (1941), Иван Васиљчин
(1950), Марија Полак (1932), Иванко Јожевић (1953); 10. новембра: Силвија
Радојчић (1928), Марица Караица (1959), Даница Ђукановић (1935); 11. новембра: Милован Михаљчић (1926), Јелица Рисимовски (1957), Босиљка Станисављев (1941); 12. новембра: Слободанка Панић (1945), Валерија Каначки
(1972), Душанка Милосављевић (1923); 13. новембра: Грана Вељковић (1929),
Чедо Радмановић (1950), Душан Терек (1956), Гојко Јањушевић (1937); 14. новембра: Душанка Јевремовић (1926).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић
1

2

3

4

5

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

3

Речи су састављене од следећих слогова: БРА, ГЕ, ЛЕ, ЛИ, НАЦ, НЕ, НИ, ЊЕ, О,
ПЕ, ПО, ПО, ПО, ПРЕ, РА, РА, РА, РОД, ТА, ТЕР, ТИ, ТИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. духовни преображај, ренесанса, 2. највиши официрски чинови, 3. руковалац апаратима, 4. рано устати, 5. место у Србији код Пожаревца, 6. почетак летења, узлетање.

4

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

1
2

5
6

ГЛУМИ
И ПЕВА

Новчић од
пет пара

(2) НАШ СЛИКАР

Богатство је дива стекла
и озбиљним ТОНОМ РЕКЛА:
„Порески ми треба хлад,
па се селим у тај град”.

Дар му је сликарски
прави драгуљ био,
ал’ ДА ШКОЛЕ НИЈЕ,
ко би га брусио.

Пуштати
новац у
оптицај

Лична
заменица

Улудо
потрошити

Бивши
аутомобилист
(Горан)

Ознака за
Турску
Град у
Француској

Мочити,
утапати
Притока
реке По
Страно
мушко име

ЧЛАНИЦА Шпански
„АТЕЉЕА
сликар
212”
(Франсиско)

Врста
морске
рибе

Пиће
морнара

Судска
пресуда
(турц.)

Удружење
медија (енг.)
Ознака за
калцијум

Младић
Бог шума
(грч. мит.)

Бивши
кошаркаш
(Жарко)
Грчко слово

Сочиво на
дурбину
Склоности
ка нечему
Саставни
везник

Веће
удубљење у
земљи
Немачки
предлог
(на)

Наш
кошаркаш
(Василије)

Дрзник,
подругљивац

Креативни, надахнути, насме-

сарадника, али она ће изостати.
Уложите сву енергију и креативност да решите своје проблеме.
Потребна је брза реакција, а ви
сте успорени. Љубав није приоритет ове седмице.

јани и мотивисани – радићете и
оно што нисте планирали. Изненадни новчани добици ће вас додатно мотивисати и даће вам
слободног простора да отпутујете. Мањи конфликти с партнером неће вас уздрмати.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Предстоји вам једна успешна
недеља. Размишљате о промени
посла, али направите добру процену пре него што донесете коначну одлуку, јер ће вам примања бити нестабилна. Спремни
сте за авантуру или дуплу везу.

Останите хладне главе и урадите све што је потребно, те створите себи довољно простора за новине које су пред вама. Могућност склапања повољног уговора
или наставак нечега што је започето почетком лета. Потребно
вам је пуно љубави.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама су сјајне прилике да

Ваша тренутна преокупација је

дођете до већег новца, а можда
чак и до неке некретнине. Ипак,
не журите и не славите пре него
што се то и деси. Потражите подршку партнера или некога ко
размишља хладне главе.

ваш љубавни живот. Питате се
да ли да сачувате оно што је сигурно или да уђете у ново и непознато. Превише сте попустљиви
и помало непажљиви на послу.
Новац вам је једина мотивација.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Покажите више храбрости и

Понекад се и ваша тврдоглавост

предузимљивости. Можете очекивати награду за уложени труд
и остварене резултате. Не улазите пребрзо у нове везе, већ расправите све са актуелним партнером. И за добро и за лоше у
вези потребно је двоје.

исплати. Повољна седмица: изненадни добици, много остварљивих пословних понуда. Пробајте да не изгубите контролу и не
потрошите више од планираног.
Љубавна ситуација улази у миран, стабилан период.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Наизглед миран период. Време

Налазите се на великој пре-

је да коначно решите сва заостала дуговања и правне проблеме
и да покренете питање неке непокретности. Ако планирате промену посла или одлазак на пут,
одустаните. У љубави се осећате
одбачено.

кретници: пружа вам се могућност да напредујете на постојећем послу, али и да прихватите
неки нови. Новца ће бити, опрезно га трошите. Повољно решење судског спора. Покажите
партнеру колико га волите.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

ји с колегама, не причајте превише. Концентришите се само на
свој посао. Надређенима се
обраћајте само званичним, писменим путем. Новац вам стиже
од пријатеља. Страсна авантура.

Радите као машина и резултати
неће изостати. Новчани добитак
долази ненадано и то вам решава доста проблема. Истовремено
вам се пружа прилика да почнете нови или проширите постојећи
посао. Емотивни живот је на великом испиту.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

-ГОГ.

-ЈА-

-ЉЕ

НЕ

-ЗИ-

О-

-КО

-ВА-

-ВОМ

ВО-

ИЗ-

ДРУ-

-ЈЕ

-ВЕ-

МО-

НИ-

-БА-

-ЖЕ

-ТИ

СВО-

АНАГРАМ
Чик,
опушак

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

Очекујете помоћ од пријатеља и

старо правно правило установљено у римском праву.

Стручњак
за
економију

Град и лука
у Алжиру

(23. 9 – 22. 10)

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једно

Наш
недељни
лист

Узвик за
ућуткивање

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Будите пажљиви у комуникаци-

(1) ГРАД – КНЕЖЕВИНА

Јединица
Млечни Композитор Предмет
светлости у
производ, и диригент опсесивног
фотогракајмак
(Мита)
дивљена
фији

Ован

АМЕРИЧКИ ГЛУМАЦ

СИЛА СТЕ, ВАЛА!
РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: препород, генерали, апаратер, поранити, Братинац, полетање. Коњићев скок: Нико не може изјавом
своје воље обавезивати другог. Стиховни анаграми: (1) Монте Карло, (2) Леонид Шејка. Анаграм: Тели Савалас. Скандинавка: пст,
фетиш, економист, топити, тр, Оран, Таро, пул, момак, Горица Поповић, окулар, Варајић, јама, афинитети, ан, Мицић, циник.

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ФОТО-РЕПОРТАЖA

Петак, 18. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

АФИРМАЦИЈА НАШЕ КУЛТУРЕ И ДУХОВНОСТИ

„ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ” У ТЕМИШВАРУ
Савез Срба у Румунији, уз подршку Министарства културе
Владе Румуније и њеног Департмана за међуетничке односе у Букурешту, заједно с
Генералним конзулатом Републике Србије, реализује у Темишвару, од 30. октобра до 30.
новембра, 11. „Дане српске
културе”.
Током трајања ове манифестације одржавају се: ликовне
изложбе, изложбе уметничке и
архивске фотографије, књижевне вечери, салон књига,
позоришне представе, јавне
трибине. У оквиру музичког
програма посетиоци могу присуствовати концертима народне и духовне музике.

театар из Крагујевца, Прво
приградско позориште „Пулс”
из Лазаревца и српско позориште из Будимпеште.
Фестивал ће почети 20. новембра, у позоришту „Мерлин”, представом „Опет плаче,
ал’ сад од среће”, а отвориће га
Крагујевчани.
Срби у том делу Баната позивају све који су у могућности да
посете Темишвар, а посебно за
време трајања манифестације
„Дани српске културе”, јер је
улаз на све програме бесплатан.
У Темишвару смо с домаћинима посетили Српску саборну цркву на Тргу уједињења,
која је престона црква Темишварске епархије. За Панчевце је интересантно и то што је
иконостас урадио Константин
Данил, који је осликао и иконостас у Светоуспенској цркви у Панчеву. Обишли смо и
барокну палату (некадашње
здање Српске Војво дине),
Српску гимназија „Доситеј Обрадовић”, али и најпознатији

Изложба радова насталих летос у деветој Међународној
уметничкој колонији у Крчедину отворена је 12. новембра у Музеју уметности Темишвара.
Изложена су дела бројних
уметника, а на отварању су били Дана Петков и Исидора
Стојанов из Темишвара и професор Горан Кнежевић из Требиња.
– Организацијом и ових, једанаестих „Дана српске културе” у Темишвару промовишемо праве вредности, и то уз
нашу традицију, књигу, песму,
слику и архивску грађу и уз
све оно што нас чини поносним Србима – изјавио је Огњен Крстић, председник Савеза Срба у Румунији, и додао да
је недавно била отворена изложба тих слика у Фудбалском савезу Румуније у Букурешту, која је окупила бројну
публику.
– Сама изложба потврђује
активност Савеза Срба у Румунији, јер окупља велики број
уметника који су оставили
значајан траг на уметничкој
сцени, али и нама значајан поклон, јер слике остају у Темишвару. Мени је посебно драго

што је и сликар из Републике
Српске с нама – рекао је писац
Славомир Гвозденовић, представник Срба у Парламенту
Румуније.
Професор аналитичког цртања на Академији уметности
у Требињу Горан Кнежевић
представио се на овој изложби
графиком.
– Захваљујем на великом гостопримству и пажњи. Поносан сам што могу својим присуством да покажем једну нераскидиву везу нашег народа,
независно од тога с ког простора долази, и драго ми је
што овде у Темишвару срећем
људе из разних крајева Србије.
Нека споне буду још јаче, нека
љубав траје и нека будемо поносни на своје људе и порекло
– рекао је Кнежевић.
У Темишвару, до којег Панчевци могу стићи за око три и
по сата вожње, до краја недеље

ће почети позоришни фестивал
„Театрос фест”, први фестивал
професионалних позоришта на
српском језику у Румунији. Поред домаћина, Српског државног театра из Темишвара, наступиће и Књажевско-српски

ресторан „Лојд”, који држи
наш човек – Јавор Радованковић.
Састали смо се, наравно, и с
колегама новинарима из часописа „Наша реч” и радија „Банат линк” и „Темишвар”.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

Ирена Радојичић, конзул Републике Србије у Темишвару,
присуствовала је отварању ове
изложбе и изразила задовољство због добре организације,
јер изложба и уметници, како
је рекла, доприносе на најлеп-

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.

ши начин унапређењу и очувању српског језика и културе.
„Дани српске културе” у Темишвару су једна од највећих
манифестација када је реч о
представљању српске културе
у том делу Европе.

Рот

ЈУБИЛЕЈИ КУЛТНЕ ЂЕКИНЕ ЕМИСИЈЕ

„All You Need Is Rock’n’Roll” заувек
Бранислав Ђековић, један од
највећих посвећеника рокенрол културе, жива је легенда
овог града. Овај непоправљиви
ентузијаста често подвлачи да,
поред ћерки Вирџиније и Џорџије, има и треће чедо – емисију
„All You Need Is Rock’n’roll”, која се већ равно осамнаест година средом „врти” на таластима
Радио Панчева.
Баш ових дана је чувени
оторинорокенролог Ђека прославио два јубилеја – протекле
недеље доживео је деветсто
педесето емитовање, а 17. новембра култни програм постао је „пунолетан”.
– Све је почело 1998. године,
откад сваке среде на Радио
Панчестеру слушамо одличан
рокенрол, правимо живе свирке, разговарамо искључиво на
неке лепе теме и присећамо се
тих дивних прохујалих времена. Иако радио на неки начин
губи трку с модерним медијима,

ова емисија се све више прати
на интернету и постаје нека врста звука родног краја. Тако су
ми се, рецимо, последњи пут
јавили Твист са Бахреина, Гаге
из Белгије, Биба из Аугзбурга...
– каже Ђека.
Иако ускоро овим поводима планира и велики концерт,
слављеничке емисије Ђека је
обележио у духу времена –
скромно. Било је пуштања
старих демо-снимака направљених у студију, попут наступа „Блуз деливерса”, Тође,
Мизгета, Ике..., а Дејан Цукић
је лично најавио концерт, који је одржан протеклог викенда. Говорило се и о предстојећим хуманитарним концертима за прикупљање помоћи за
оболелог младог Старчевца –
Александра Станковића и о
фестивалу „Гашини акорди”.
Као и увек, све је врцало од
емоција, јер такав је Ђека , a такав је и рокенрол...
Ј. Ф.

Мужјак ротвајлерa пронађен је
на јабучком путу пре неколико
дана без микрочипа или друге
ознаке, па је немогуће утврдити коме припада.
Уколико се власник ускоро
не јави, овај пас ће бити понуђен на удомљавање.
Доброћудан је и послушан, а
заинтересовани љубитељи животиња могу га потражити у градском прихватилишту у Власинској 1 (контакт-телефон 352-148).

Лепа
Слатка куца пронађена је пре
неколико недеља на једној од
градских улица, и то у веома лошем стању, препуна паразита и
потпуно изгладнела.
На њену срећу, сада је збринута и адекватно сређена. Међутим, будући да долази зима,
неопходан јој је топли дом.
Радознала и разиграна, ова
малена лепотица прави је избор
за нечијег љубимца, а када буде
мало порасла, за њу је обезбеђена бесплатна стерилизација. Заинтерeсовани се могу јавити
на телефон 060/513-72-00.

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

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ПАДАЛИ РЕКОРДИ,
ПЉУШТАЛЕ МЕДАЉЕ
Последње овогодишње такмичење у дисциплинама снаге, државно првенство у дизачком триатлону, које подразумева надметање у три
дисциплине (чучањ, бенчпрес и мртво дизање), одржано је прошлог викенда у Београду.

у сениорској и јуниорској
конкуренцији дизача до 93 кг
телесне тежине припала је
Новаку Лукићу. Новак је с
подигнутих 230 кг у чучњу
поставио и нови државни рекорд. Мртво дизање завршио
је у другом покушају, када је
подигао 250 килограма, што

На том престижном такмичењу наши суграђани, чланови клуба Спартанс, постигли
су изванредне резултате. У
конкуренцији јуниора, у категорији до 74 кг са опремом,
прво место је заузео Иван Секулић, а у истој тежинској категорији, али у дизању без
опреме, наступили су и Филип Влајић, Сале Јерчић и
Александар Живковић. Филип је освојио златну медаљу
у сениорској конкуренцији и
оборио државни рекорд у дисциплини мртво дизање, које
сада износи 207,5 кг. Сале
Јерчић је заузео шесто место
у сениорској конкуренцији,
док је Александар Живковић освојио сребро у надметању јуниора. Златна медаља

представља изузетан резултат
вредан пажње.
На крају такмичења организатори су доделили специјална признања за развој и допринос овог спорта у Србији.
Једно овакво признање припало је и Новаку Филиповићу, председнику СК-а Спартанс. Он већ више година
успешно води тај спортски
колектив, што поткрепљује
чињеница да је ове године
Спартанс по броју медаља
најуспешнији клуб у Пауерлифтинг савезу Србије.
Чланови СК-а Спартанс захваљују Покрајинском секретаријату за спорт и омладину,
Граду Панчеву и Спортском
савезу Панчева за допринос
развоју њиховог клуба.

НОВИ УСПЕСИ СТАРЧЕВАЧКИХ ЏУДИСТА

ТАЛЕНТОВАНИ „АКАДЕМЦИ”
Такмичари Џудо-клуба „Академија Јочић” из Старчева
потврђују свој таленат и нижу
успехе и током ове јесени. У
претходном периоду мали
старчевачки борци учествовали су на неколико контролних турнира, сходно плановима и могућностима клуба.
На такмичењу у Сремској
Митровици Ања Матић и Ања
Стојић освојиле су бронзане
медаље. На турниру у Бечеју
Илија Ћосић се сјајно борио,
а заустављен је тек у финалу,

па се окитио сребрним одличјем, док је Лазар Стојановић
замало остао без трофеја.
Следећа провера била је у
Београду, на турниру „Светислав Ивановић”, на којем су
популарни „академци” имали запажен наступ. Петар
Стојић и Матеја Илић освојили су сребрне медаље, а пријатно је изненадио Миленко
Стригић, који се окитио
бронзом иако је почетник у
овом спорту. Сјајне борбе је

имао и Богдан Матић, који је
остварио три победе, али је
морао да се задовољи пласманом на пето место. Учествовали су и Лазар Николић
и Голуб Стригић.
Прошлог викенда су се
чланови ЏК-а „Академија Јочић” надметали у Темерину,
у конкуренцији 300 бораца из
земаља у окружењу. Предраг
Кацијан је освојио сребрну
медаљу, а Влада Стојановић и
Ања Стојић зарадили су
бронзана одличја.

Како истиче Мирослав Јочић, први човек старчевачког
клуба, планирани програм
рада остварен је у потпуности, а медаље које су млади
борци освојили најбољи су
показатељ да се упорним радом таленат може претворити и у такмичарски успех. До
краја године „академци” ће
учествовати на још три турнира, а потом следи краћи
одмор. Поново ће почети да
раде 9. јануара.

Петак, 18. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

САВЛАДАНА И СЛОГА, НА РЕДУ ЈЕ РУДАР
За 22 дана – седам
утакмица
ЖРК Панчево
дочекује Вождовац
Десет утакмица у елити – осам
победа и друго место на табели, са само бодом мање од водеће Црвене звезде! То је учинак рукометаша Динама у досадашњем шампионату у Суперлиги. Пред момцима које
преводи Иван Петковић, прошлог викенда је оружје морала да положи и одлична екипа
Слоге из Пожеге. Око 800 поклоника игре с лепљивом лоптом у Хали спортова на Стрелишту присуствовало је жестоком и прилично неизвесном дуелу, у којем су Бранко
Радановић и његови саиграчи
још једном показали своју
моћ: Динамо–Слога 28:23.
„Жуто-црни” су силовито
започели овај дуел. Серију погодака отворио је Иван Дистол, наставио ју је капитен Радановић, а потом су прецизни
били и Павле Бандука и Милош Ивошевић. Динамо је повео са 6:0 и када се чинило да
је на помолу катастрофа гостију, упорни и борбени рукометаши Слоге почели су да топе предност домаћина. Изједначили су на 9:9, потом и на
11:11, да би у последњим секундама првог полувремена
Радановић поново донео предност свом тиму, па је Динамо с
голом предности отишао на
одмор (12:11).
Жестоко се играло и у наставку сусрета, али гости су
успевали да одолевају само до
40. минута. Разиграо се Петар
Жујовић, важне голове у тим
моментима постигао је и Срђан Комланов, а „севнуло” је и
неколико „бомби” из руку Миломира Радановића и Миљана
Буњевчевића... Радуле Радуловић је на свој гол спустио рампу, Слога је почела да губи

Са шест погодака, Петар Жујовић био је најефикаснији играч
дах... Предност Динама се увећавала из минута у минут. У
последњем минуту Комланов
и Саво Славуљица постигли су
голове за миран и убедљив
тријумф свог тима.
– Утакмица је била тешка
баш као што сам и очекивао.
Екипа Слоге је веома искусна,
момци дуго играју заједно.
Тим из Пожеге има озбиљан
буџет и јако добро ради, а најбољи показатељ за то је и његов наступ у европским такмичењима. Хтео бих да честитам
мојим момцима на добром издању и на јако битној победи,
која нам много значи у остварењу сна, а то је улазак у плејоф. Имамо пуно повређених
играча, па је због тога ова победа још већа – рекао је тренер Динама Иван Петковић.
По оцени многих који су
присуствовали овом дербију,

један од јунака утакмице био
је голман домаћег тима.
– У првих неколико минута на
почетку утакмице играли смо
одлично у нападу, али смо касније, да ли због замора или нечег другог, знатно пали у игри.
Наставак сусрета је донео бољитак. Повезао сам неколико интервенција на голу, пробудио
сам се, за разлику од првог полувремена, које сам одиграо прилично лоше. На крају бих честитао мојим саиграчима на фајтерској борби – истакао је голман Динама Радуле Радуловић.
„Жуто-црни” су већ у уторак, 15. новембра, у Јабуци савладали истоименог домаћина
са 23:21, у оквиру четвртфинала Купа Војводине, а већ у петак, 18. новембра, очекује их
првенствени дуел у Костолцу.
– Имамо жесток темпо. За 22
дана одиграћемо седам утак-

мица. Тешко је било у Јабуци,
јер је домаћин играо баш мотивисано, а још тежи посао очекујемо у Костолцу, против за нас
традиционално неугодног Рудара. Ипак, оптимиста сам, верујем у момке и надам се најбољем. Радује ме што се опоравио
Иван Дистол, а после операције колена Јоца Стојановић ће
морати да паузира месец дана
– додао је популарни Петко.
Рукометашице Панчева су у
осмом колу Супер Б лиге у Врбасу изгубиле од истоименог
домаћина са 28:24.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић су у 51. минуту водиле са 22:21, али нису
имале ни снаге ни среће да
издрже до краја. Маја Радојчин и Мила Беадер постигле
су по осам голова, а Марија
Милићевић је четири пута погодила циљ.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЛИДЕР ПРЕЈАК ЗА „ДИЗЕЛКУ”
Фудбалери Динама
1945 нижу победе
Следи последње коло
јесењег дела
Утакмицама
четрнаестог,
претпоследњег кола јесењи
део шампионата у Српској лиги група „Војводина” ушао је у
сам финиш. Фудбалери панчевачког Железничара су
прошлог викенда били на можда највећем искушењу, јер
су у Пригревици одмерили
снагу с домаћим Братством
1946, лидером на табели и
најозбиљнијим кандидатом за
пласман у прволигашко друштво. Популарна „дизелка” је
на то гостовање отишла као
потпуни аутсајдер, помало
пољуљаног самопоуздања, али
свакако не и с белом заставом. Ипак, пред око 400 поклоника најважније споредне
ствари на свету, није било изненађења: Братство 1946 –
Железничар 4:0.
Тренер панчевачког тима
Александар Стевановић је поверење поклонио екипи у саставу: Јевтић, Руњајић, Текијашки, Спасковски, Јовановић, Стајчић, Шалипуровић,
Симоновић, Црномарковић,
Ковачевић и Новаков, а играли су и Савков, Целин и Николајев.
Иако је на крају утакмице
резултат и више него убедљив
у корист домаћина, да је којим случајем овај сусрет био

краћи десет минута на почетку и пет на крају, Панчевци би
се вратили са освојеним бодом. Наиме, лидер је до великог тријумфа стигао головима
које је постигао на почетку и у
финишу меча. Први пут голман Железничара савладан је
већ у шестом минуту, а само
180 секунди касније Братство
је водило с 2:0, па је победник
практично већ био одлучен.
Панчевци су се потом мало
пренули, заиграли ангажованије и офанзивније, али ни
овог пута нису успели да постигну погодак и меч учине
бар мало неизвеснијим.
Железничар је имао иницијативу и током другог полувремена, али меч се одвијао
по неписаном фудбалском
правилу – тим који не искористи своје шансе, бива кажњен.

Тако је Братство у самом финишу додало гас и с још два
поготка стигло до убедљивог
тријумфа. У 85. минуту било
је 3:0, а четврти погодак је постигнут у последњим тренуцима утакмице.
Железничар је на дванаестом месту на табели, са 12
бодова и скором од две победе, шест ремија и пет пораза.
У последњем јесењем колу на
СЦ-у „Младост” гостоваће
Раднички из Шида, па ће то
бити одлична прилика да се
блед утисак мало поправи.
Фудбалери Динама 1945 наставили су да нижу победе у
Војвођанској лиги група „Исток”. Они су у 14. колу, одиграном прошлог викенда на
Градском стадиону у Панчеву,
савладали Слободу из Нових
Козараца са 4:1.

Шеф стручног штаба „брзог
воза” Бранко Ђокић је поверење за овај дуел поклонио екипи у саставу: Томић, Каранфиловски, Дашић, Војновић,
Текијашки, Станојковски, Ахчин, Скокна, Николић, Тошић
и Станојковић, а шансу су добили и Лукић, Арбутина и Теофанов.
Овај сусрет је посматрало
око 200 најискренијих поклоника најважније споредне
ствари на свету, који су били
уверени у победу својих миљеника, чак и када су гости повели у седмом минуту. Момци
које предводи тренер Ђокић
наставили су да играју своју
игру, стезали су обруч око ривала, па је већ у 15. минуту
стигло изједначење. Гол за Динамо 1945 постигао је Немања
Николић. Само три минута касније и Александар Стојановски је погодио мрежу иза леђа
голмана Слободе, Динамо
1945 повео је са 2:1, па је већ
тада било јасно да ће бодови
остати у Панчеву. У 31. минуту
Немања Николић је постигао
и други гол на утакмици, па је
„брзи воз” на одмор отишао с
високом предношћу од 3:1.
Већ на почетку другог полувремена досуђен је једанаестерац за тим из нашега града, а
сигуран реализатор најстроже
казне био је Никола Скокна.
Панчевци су и даље први на
табели, сада са 35 бодова, а
идућег викенда путују у Сутјеску на мегдан с домаћим Радничким.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЦВЕЛЕ НАЈБОЉИ
ТРЕНЕР
У Зрењанину је прошлог викенда одржан традиционалан
семинар под називом „Дани
атлетике”, на којем се, између
осталог, проглашавају и најуспешнији тренери у такмичарској години.

Једно лепо признање стигло
је и у Атлетски клуб Динамо.
Тренер Љупчо Цветкоски проглашен је за најбољег тренера у
2016. години за млађе сениоре,
а плакета из АСС-а, која му је
додељена на свечаној вечери,
стигла је на основу сагледавања свих резултата које су такмичари постигли у овој сезони.
– Захвалност за ово велико
признање дугујем мојим атлетичарима који су својим трудом
и залагањем омогућили да мене, као њиховог тренера, прогласе за најуспешнијег у земљи.
Зорана Барјактаровић је била
превага да баш ја будем најуспешнији међу многобројним
кандидатима – рекао је Љупчо
Цветкоски, популарни Цвеле.
Љубитељи спорта у нашем
граду имају разлога да буду
поносни...

ОГИЈУ
„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА”
У хали СД-а Раднички у нашем
главном граду прошлог викенда је одржан велики турнир у
кик-боксу, на којем је учествовало 108 бораца из 15 клубова.
У веома јакој конкуренцији
сјајне резултате су остварили и
чланови удружења спортиста
„Српска Спарта” из нашега
града.
Огњен Драгојерац се надметао у категорији до 81 кг и захваљујући сјајним борбама успео је да освоји још једно златно одличје. Он је у полуфиналу
савладао Александра Војиновића из КБК-а Победник, а потом
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” СРУШИЛЕ И ШАМПИОНА

СУПЕРЛИГА
жене
Ужице: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – МЛАДИ РАДНИК
субота, 18 сати

Четврти тријумф Борца

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – АПАТИН
субота, 15 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ВОЖДОВАЦ
субота, 20.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Жабаљ: ЖСК–ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ–ДОЛОВО
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–РАДНИЧКИ
ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ГЛОГОЊ
недеља, 19.15

Стране припремио

Александар
Живковић

Кошарка

Давор Милошевић и његови саиграчи добили су први сет против Новосађана
Наставак утакмице донео је
нешто агресивнију игру Визуре. Београђанке су водиле са
11:6 и 21:20, а онда је Драгана
Марковић фантастичним севисима потпуно пореметила
пријем шампиона, па је Динамо стигао до високог вођства
од 2:0.
У трећем сету „лавице” су
биле најубедљивије, али је тај
део утакмице потом прерастао
у праву спортску драму. Нина
Коцић се разиграла, решетала
је поље ривала из свих позиција, па је Динамо релативно
лако стигао до резултата 24:17
и чак седам меч-лопти. И када
се очекивао брзи крај меча,
Визура је успела да врати неизвесност, изједначила је на
24:24, али за више није имала

ДО СТО ЈАН ОТ ПОР ВОЈ ВО ДИ НИ
У среду, 16. новембра, у Хали спортова на Стрелишту одиграна је утакмица осмине финала Купа Србије. Вољом жреба, Борац је био домаћин новосадској Војводини.
Гости су оправдали улогу фаворита и пласирали се даље у најмасовнијем такмичењу, али треба рећи да су Давор Милошевић
и његови другови пружили достојан отпор великом ривалу: Борац–Војводина 1:3, по сетовима: 25:18, 22:25, 17:25 и 15:25.

моћи. Сјајна Коцићева донела
је нову меч-лопту, коју је у
тријумф претворила Јана Ћук.
Било је то фантастично издање панчевачких „лавица”, а
нова три бода омогућила су им
да се осаме на другом месту
првенствене табеле. Милица
Јовановић је сјајно дириговала игром свог тима, а поред
ње, централне фигуре ове победе биле су и Нина Коцић и
Драгана Марковић, али похвале заслужују и: Николина
Ашћерић, Јелена Лазић, Милена Спремо, Сања Ђурђевић,
Тијана Митровић и Јана Ћук.
– Немамо често прилику да
побеђујемо Визуру. Зато је
овај тријумф велики као кућа. У припреми меча највише
смо радили на томе да се девојке не уплаше озбиљног тима какав је Визура. Када је
реч о висини, ми смо инфериорни у односу на противнике, али зато можемо квалитетно да играмо у пољу, да
мучимо ривала, да га нервирамо нашим великим ангажовањем. Успели смо, девојке су оставиле срце на терену
– рекао је шеф стручног штаба ЖОК-а Динамо Александар Владисављев.

Одбојкаши Борца су у петом
колу Прве лиге остварили и четврту победу. Они су прошлог
викенда гостовали у Пријепољу, где су домаћу ФАП ливницу савладали с 3:0, по сетовима
25:18, 25:17 и 25:15.
Сам поглед на резултат довољно говори о односу снага
на овој утакмици. Борац је за
две класи бољи ривал, па је без
великих проблема оправдао
улогу фаворита и направио
одличну увертиру за предстојећи дерби.
У суботу, 19. новембра, у Халу спортова на Стрелишту долази Млади радник из Пожаревца, најозбиљнији кандидат
за пласман у Суперлигу и фаворит овогодишњег првенства.
Нема сумње да нас очекује жесток окршај преко мреже, па
сви љубитељи одбојке у нашем
граду и поготово навијачи
Борца не треба да пропусте
овај меч.
У Другој лиги група „Север”
Одбојка 013 је остварила још
једну вредну победу.
Девојке које предводи Иван
Крговић савладале су на свом
терену Младост из Нове Пазове с 3:2, по сетовима 20:25,
13:25, 25:15, 25:15 и 17:15.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

КЛИНЦИ НА ПРАВОМ ПУТУ
У Београду је прошлог викенда одржан
џудо-турнир под називом „Куп жандармерије”, на којем су учествовали најмлађи такмичари из 50 клубова из Републике
Српске, Румуније и Србије. ЏК Динамо се
представио са 26 малих бораца, који су
освојили петнаест медаља.
Највредније трофеје су заслужили: Марија Стојановски, Алекса Ђуровић, Немања Јурица, Ђорђе Јакимовски, Андријана
Кртенић и Владимир Богдановски. Сребром су се окитили Јелена Стојановски и
Филип Француз, а бронзе су заслужили:
Никола и Дејан Долинга, Андреј Ринковец, Никола Мирковић, Милица и Милена Секуловић и Милош Стојановић.

Србије, која је у квалификационом делу
такмичења победила тимове из Грузије,
Немачке, Аустрије и Чешке. Србија је у
полуфиналу савладала и екипу из Словеније, а у финалу су оружје морале да положе и Холанђанке, па је Андреа Стојадинов, заједно са својим другарицама, освојила још једно златно одличје.
На прошлонедељном турниру у нашем
главном граду, на којем су учествовали
најмлађи џудисти, веома добре резултате
остварили су и чланови ЏК-а Панчево,
које је предводио тренер Марко Атанасов.
„Куп жандармерије” остаће у лепом сећању свим борцима који су се окитили
медаљама, а било их је чак шесторо.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН
недеља, 15.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ШИМАНОВЦИ
Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш)
недеља, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)
Иваново: СТРЕЛА–ВУЛТУРУЛ
Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–МЛАДОСТ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО

0:3

ПРВА ЛИГА
Пријепоље: ФАП–БОРАЦ

0:3

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

3:2

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА

28:23

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Врбас: ВРБАС–ПАНЧЕВО

28:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА

31:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ада: ПОТИСЈЕ–ВЛАДИМИРОВАЦ
Долово: ДОЛОВО–АПАТИН

23:24
21:39

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК

63:82

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС

82:74

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ
Опово: ОПОВО–БНС

56:94
86:78
64:56

Фудбал
Злат не ме да ље су осво ји ли Ни на Ал би ја нић и Ми ли ца Ни шић, сре бром су
се оки ти ли Ла зар Ал би ја нић и Не ма ња
Ни шић, а брон за на од лич ја су осво ји ли Алек сан дар Лу пу лов и Не ма ња
Вељ ко вић.

НАДМЕТАЊЕ КАРАТИСТА
је у финалу нокаутом већ у првој рунди победио Селвира
Жолескића.
Наш други представник на
овом престижном такмичењу,
Добривоје Јотић из Старчева,
надметао се у категорији до 71
кг и освојио је бронзано одличје.
Као и на сваком такмичењу,
уз своје спортисте био је и њихов тренер Зоран Рајачић, први човек „Српске Спарте”.

Овог викенда
Одбојка

Одбојкашице Динама
најпријатније
изненађење Суперлиге

Нема више никакве дилеме –
ЖОК Динамо је прави хит
овогодишњег издања одбојкашке Суперлиге Србије. Девојке које предводи тренер Александар Владисављев савладале су у овом шампионату Футог, Зрењанин и Црвену звезду, а прошлог викенда су начиниле још једно право чудо
које је одјекнуло одбојкашком
Србијом – у петом колу елитног надметања, усред Београда, надвисиле су и актуелног
шампиона, годинама неприкосновену Визуру. Иако су на
овај мегдан отишле као потпуни аутсајдери, „лавице” су се
храбро бориле и из главног
града су се вратиле уздигнутих
руку: Визура–Динамо 0:3, по
сетовима 23:25, 21:25 и 24:26.
Већ на самом почетку утакмице било је јасно да ће се на
Тошином бунару водити жестока борба за сваку лопту и
сваки поен. Одбојкашице Динама се нису уплашиле великог ривала, храбро су ушле у
надигравање, а такав однос
према игри и дресу који носе
исплатио им се резултатски.
Играло се практично на „једну
лопту”, а када је први сет ушао
у сам финиш, при резултату
23:23, најпре је Николина
Ашћерић сјајним блоком донела предност свом тиму, коју је у
вођство у сетовима претворила
Тијана Митровић ас-сервисом.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

4:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОБОДА

4:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (Ц)
Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (У)
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–СТРЕЛА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА

1:0
4:0
3:0
0:0
3:1
3:1

ТРИ ОДЛИЧЈА ЗА ДИНАМО
Међународни турнир „Корошка опен
2016” одржан је 12. и 13. новембра у словеначком граду Словењ Градецу. На том
јаком такмичењу учествовала су 1.063
борца, међу којима је била и џудисткиња
Динама Андреа Стојадинов.
Она се надметала у категорији до 48 кг,
одрадила је пет мечева и све их је решила у своју корист (три су завршена ипоном), па је заслужено освојила још једно
најсјајније одличје.
У екипном делу турнира Андреа је наступила за комбиновану женску екипу из

Каратисти Динама постижу одличне резултате и у финишу јесење сезоне. Млади
такмичари су у недељу, 13. новембра,
учествовали на веома јаком турниру
„Арена опен” у Београду, на којем се надметало преко 500 бораца.
Златну медаљу је освојио кадет Милош
Стефановић, сребром се окитио Никола
Ивановић, а бронзано одличје у катама
зарадила је пионирка Јелена Милентијевић. На пето место се пласирала Милица
Гагић.
Најбољи кадети, јуниори и млађи сениори КК-а Динамо учествоваће у недељу,
20. новембра, на Првенству Војводине у
Новом Бечеју, где ће се борити за медаље,
али и за пласман на државни шампионат,
који се одржава за десетак дана. Оба так-

ШАХОВСКИ КУТАК
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мичења су веома значајна за младе репрезентативце Динама, јер ће покушати да
изборе „визу” за Балканско првенство, које ће бити одржано у децембру у Сарајеву.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф4)
Избор Р. Радојевић
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

БОДОВИ ОТИШЛИ У СУБОТИЦУ
Спартак оправдао
улогу фаворита
у утакмици
с Тамишем
Шесто коло Кошаркашке
лиге Србије, које одиграно
прошлог викенда, „донело”
је веома занимљив дуел у
наш град. У Хали спортова
на Стрелишту гостовао је
Спартак из Суботице – према проценама кошаркашких
стручњака, један од најјачих
тимова у овом рангу такмичења. Дочекао га је силно
ослабљени Тамиш, који је
наступио без тројице стандардних играча – Величковића, Кесара и Савића, па
самим тим и прилично „потрошен” после величанствене победе у Чачку. Момци
које предводи Бојан Јовичић
много пута до сада показали
су да су најбољи када је најпотребније, али овог пута изненађење
је
изостало:
Тамиш–Спартак 63:82, по
четвртинама 22:20, 17:17,
12:20 и 12:25.
Иако аутсајдери у овом
дуелу, кошаркаши Тамиша
су сјајно „отворили” утакмицу. Никола Симић и ње-

гови другови одлично су
парирали фаворизованом
ривалу, у првој четвртини
су успели да постигну и три
„тројке” па је после првих
десет минута на семафору
стајао резултат 22:20. Још
боље су Панчевци почели у
наставку сусрета, а када је
Немања Ђорђевић постигао
„тројку” за 27:20, чинило се
да је на помолу велико изненађење. Ипак, искусни и
квалитетни гости нису се
збунили, додали су гас и
врло брзо стигли на три
поена заостатка (30:27).

Кина
Кинези представљају светску велесилу у стоном тенису. На планети им нема равних ни по броју становника. Из квантитета уме
да исплови квалитет.
Чамци у другом плану нису паркирани надомак Јангцеа, већ
Тамиша. Стонотенисери нису Шангајци, већ Панчевци. Вероватно се спремају за пут у Кину на додатну обуку.
Реаговао је тренер Бојан Јовичић тајм-аутом, имао је
шта да замери својим играчима, а онда је Владимир
Трајковић, као најпријатније изненађење овог сусрета, убацио нову „тројку”
за Тамиш за нову лепу
предност свог тима – 35:29.

И, ту су домаћи кошаркаши стали.
Трећа четвртина донела
је потпуну доминацију
Спартака, који је преокренуо резултат у своју корист
и стекао опипљиву предност, коју већ уморни кошаркаши Тамиша нису
успели да достигну. На другој страни, Суботичани су
се распуцали, били су доминантнији у скоку, а уз то
су користили све грешке
домаћина...
Најефикаснији у редовима Тамиша били су Адам

Мирковић са 13 , Младен
Витковић са 12, Никола
Симић са 10 и Владимир
Трајковић са девет поена.
На конференцији за новинаре одржаној после меча тренер Спартака Душан
Алимпијевић имао је само
речи хвале за домаћи тим.
– На несрећу Тамиша,
али на нашу срећу, они вечерас нису могли да рачунају на неколико важних
играча. Много ценим Бојана и овај клуб. Тамиш је сигурност за српску кошарку.
О колеги Јовичићу мислим
све најбоље и њему иду велике заслуге за одлично одиграно прво полувреме.
Ипак, будући да је играо
без неколико кључних
играча у петорци, Тамиш
није могао да нам се супротстави – истакао је
Алимпијевић.
Бојана Јовичића, првог
тренера панчевачког тима,
одавно нисмо видели тако
љутог. Он није ни желео да
сакрије своје емотивно стање од представника медија.
– Јако сам бесан. Од
осам играча на располагању имали смо двојицу који
за 30 минута у игри нису
направили никакав учинак, ни у одбрани ни у нападу. То је недопустиво.
Били су деконцентрисани
и њихова статистика је
скандалозна. Не бих да им
спомињем имена, али ни
остатак екипе није био нај-

паметнији, поготово у другом полувремену. Издвојио бих младог Владимира
Трајковића, који је оправдао указану минутажу.
Спартак је искористио своје предности и на крају је
заслужено славио. Ми као
да смо играли неку другу
утакмицу. Нисмо се тако
договарали у свлачионици.
Честитам колеги Душану,
пред којим је сјајна тренерска каријера – додао је
шеф стручног штаба Тамиша Бојан Јовичић.
У седмом колу Прве српске лиге Крис-крос је гостовао у Ковину, где је у
правој кошаркашкој атмосфери од домаћег Радничког изгубио са 82:74, по
четвртинама 22:17, 23:19,
24:17 и 13:21.
– Ово је заслужена победа домаћина, који је током
читавог меча контролисао
резултат. Наш тим је на
утакмицу отишао осетно
ослабљен, јер нису наступила три важна играча:
Бордош, Димић и Лангурић. У наредном периоду
ћемо морати да појачамо
рад, јер нам само он може
гарантовати добре резултате и избегавање борбе за
опстанак – рекао је тренер
Крис-кроса Петар Марковић.
У недељу, 20. новембра,
Панчевци на свом терену
дочекују Словен из Руме.
А. Живковић

Пакистан
Једна од најмногољуднијих земаља света је и Пакистан. Судећи
по прилозима великих светских медијских кућа, тамо је уобичајено да се ручак спрема у парковима, на травњаку.
На фотки није Карачи, већ Панчево. На њој није Пакистанка,
већ Панчевка, која гледа канале на кабловској.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

Индија

ЗЛАТО ЗА ДАНИЈЕЛУ И ДУШАНА

Када су пописивали Индијце, дошли су до податка да их је много, да су тик иза Кинеза по том основу. Зато им је актуелни проблем да у кратком року стигну да замене извесне новчанице националне валуте рупије за неке друге.
Много је и сакупљача секундарних сировина, како у Делхију,
тако и у Панчеву. Ови наши, иако користе индијска превозна
средства, немају проблем с рупијом, већ с динаром – нити једног у џепу.
В. Ђурђевић
С. Трајковић

Фитнес-студио Фијеста и Уједињени српски пауерлифтинг савез прошлог викенда су у нашем граду организовали треће Отворено првенство Војводине у
бенч-пресу и мртвом дизању.
Надметало се једанаест клубова из Србије и Пољске,
а оборен је велики број државних рекорда. Девојке из
домаћег клуба нису наступиле у пуном саставу, али је
Данијела Симичић освојила злато у бенч-пресу. Фијеста је први пут имала и појачање, па је Душан Дурман
освојио злато у мртвом дизању.
А. Ж.
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КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марко Васић,
гимназијалац:

Филип Бојковски,
гимназијалац:

Наталија Тасић,
гимназијалка:

– Викенд ћу
највероватније
провести код куће,
играјући игрице.
С обзиром на то да
тренирам кошарку,
можда ћу имати
утакмицу, а и учићу
за школу.

– За викенд планирам
да будем код куће;
не верујем да ћу учити,
али слушаћу музику.
Немам још увек ништа
конкретно у плану,
али можда ћу изаћи
у град с друштвом.

– С обзиром на то
да се бавим балетом,
за викенд ћу ићи
на „тренинг”. Такође,
у суботу увече ћу
можда изаћи у град
с друштвом,
а планирам и да
учим за школу.
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