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Култура
Наш лик је ђаволски

ИНВАЗИЈА ВИРУСА НА ЈУЖНИ БАНАТ

ГРИП СЕ ШИРИ, ЕПИДЕМИЈЕ ЗАСАД НЕМА
У округу прошле недеље
988 новооболелих
Дечји диспанзер претрпан
– Од дана праћења оболевања од
грипа и обољења сличних грипу, односно од 1. октобра закључно са 18.
децембром, број оболелих лица који
је пријављен Заводу за јавно здравље
Панчево износи 1.518, што је два и
по пута више него у истом периоду
2015. године. У последњој недељи
праћења, од 12. до 18. децембра, број
новооболелих особа за територију
целог Јужнобанатског округа износи
988. Вирус грипа и обољења слична
грипу присутни су на територији целог јужног Баната и бележе тренд
пораста. Међутим, према критеријумима за пријаву епидемије, нису се
стекли услови да је Завод пријави
Министарству здравља, које је иначе
надлежно за њено проглашавање –
рекла је за „Панчевац” прим. др Љиљана Лазић, директорка панчевачког завода.
Према њеним речима, на основу
12 анализираних узорака, ове недеље су потврђени и случајеви оболе-

вања од грипа типа А (Х3) и у Алибунару и Вршцу. Но да би се епидеми ја при ја ви ла, по треб но је да
тренд пораста оболевања буде више
него дупло нових случајева за недељу дана.
Превремени распуст (нажалост)
С обзиром на то да се овај тип грипа
изузетно лако преноси, није искључено да ће наредних дана можда и
бити проглашена епидемија. Ипак,
прим. др Љиљана Лазић наводи да се
поменути тип грипа лечи исто као и
други респираторни вируси, те да
нема места паници. Све и да се прогласи епидемија, то ће само подразумевати другачије мере предострожности, у смислу да се неће препоручивати масовна окупљања и томе
слично.
Када је о ситуацији на терену реч,
амбуланте су препуне, како у граду, тако и у насељеним местима, а из школа
изостаје велики број ђака, па и запослених. У Омољици, где је прошле недеље била проглашена локализована
епидемија, након што је потврђено
присуство грипа на четири узорка узета од ученика ОШ „Доситеј Обрадовић”, а из школе је изостало више од

ДЕ ЦА СЕ РА НИ ЈЕ ВРА ТИ ЛА С ДИВ ЧИ БА РА
Ученици другог разреда ОШ „Јован Јовановић Змај”, њих око 60, са још
двадесетак другара из ОШ „Моша Пијаде” из Иванова, у среду, 21. децембра, вратили су се са рекреативне наставе на Дивчибарама, иако је
требало да тамо остану до петка, 23. децембра.
Екскурзија је скраћена због тога што се више од половине деце тамо
разболело, и то махом од инфекција горњих респираторних органа, праћених повишеном температуром.
Иначе, од четири групе које су током протеклих недеља боравиле на
Дивчибарама, ово је друга која се у Панчево враћа пре времена. Два дана раније вратило се и око сто ђака из прве групе, која је тамо боравила
почетком децембра, и то због стомачног вируса односно повраћања.
половине ђака, као и 17 одраслих,
школа је обуставила рад на три дана,
да би се у понедељак, 19. децембра, настава нормализовала. Директор Владимир Ристић каже да око 80 одсто ђака сада долази на часове, а да се, на
основу слике у сеоској амбуланти, чини да грип тренутно узима маха међу
одраслима.
Према речима Весне Бекић, директорке ОШ „Бранко Радичевић”, у
тој школи ове недеље изостајало је у
просеку по десетак ђака по одељењу, а
болесних има и међу кадром. Судећи

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Новогодишњи двоброј
на киосцима 30. децембра
Поштоване читатељке и уважени читаоци, празнични број „Панчевца” изаћи ће као двоброј. Благајна и маркетинг
ће у среду, 28. децембра, радити продужено – до 17 сати. Колпортери ће то издање нашег листа изнети на улице
у четвртак, 29. децембра, у поподневним сатима, а на трафикама ће се наћи сутрадан ујутро.
У редакцији и осталим службама нашег листа запослени неће бити од петка, 30. децембра, до среде, 4. јануара,
па молимо кориснике наших услуга да евентуалне помене, огласе и рекламе које су намеравали да предају за број
новина у првој недељи нове године донесу до среде, 28. децембра, како би се материјал нашао у новогодишњем
двоброју. Први број „Панчевца” у 2017. години биће у продаји 13. јануара.
Набавите свој примерак новогодишњег двоброја, спремамо лепа изненађења!

по њеним сазнањима, иста је ситуација и у осталим школама у граду.
Бекићева је навела и да се из тих разлога размишљало и о одлагању писмених задатака, но од те идеје се одустало, будући да се у петак, 23. децембра, завршава прво полугодиште.
Чекаонице препуне
У Диспанзеру за децу, како оном за
предшколску, тако и у оном за школску, у последњих неколико дана, па и
недеља, влада гужва каква годинама
није виђена.
– Број пацијената јесте велики, али
је то и очекивано у ово доба године.
Међутим, различите вирозе јавиле су
се у исто време. Има грипа, акутних
респираторних инфекција сличних
грипу, богиња, шарлаха и стомачних
вируса. Када је реч о грипу, он је дијагностикован на основу клиничке
слике деце. Једно дете које сам прегледала послала сам на болничко лечење, будући да поред симптома грипа
има и упалу плућа. Оно је и задржано
у болници – рекла је Светлана Јовановић, педијатар у Диспанзеру за
предшколску децу.
» Наставак на страни 14
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КОМЕНТАРИ

Петак, 23. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

И коментар као новинарска форма подложан је проматрању, иако представља слику инспирације у конкретном
тренутку, која би била, сигурно, другачија у неком другом.
Овде ћемо у три наставка покушати да сажмемо „Проматрачницу” у 2016.
Јануар: „Општи избори крајем априла! Сјајна вест, пре
свега за љубитеље бајки за одрасле, празноверце и мазохисте – када ускоро почне бомбардовање обећањима о бољем животу преко свих медија које можемо замислити, то
ће стоички издржати само поменути”, започели смо текст
насловљен са „ЕПП и шпијунажа”.
У наставку смо цитирали челнике странака. „Премијер
Вучић је расписао ванредне парламентарне изборе јер
’када противници кажу да желе да се ствари мењају, наша
је обавеза да пустимо народ да одлучи’, подвлачећи потом
’револуционарност’ позива грађанима да ускоро изађу
пред гласачке кутије, пошто су се, по његовом мишљењу,
претходне власти држале за фотеље обема рукама”.
Изборима су се, речито, радовали и опозиционари. „ДС
каже да је ’добра вест за грађане одлука Вучића да поднесе
оставку на место председника Владе’, као и да грађани ’неће ћутати док им се смањују плате, отимају пензије, повећавају порези и цене’. СРС сматра да ће то бити ’својеврсни
референдум, одлучивање између прозападне и происточне
опције’. Покрет ’Доста је било’ подсећа да је његов лидер
’још прошлог лета рекао да ће републичких избора сигурно
бити заједно с покрајинским и локалним’, пошто би Вучић
’ако би на изборе пустио само свој неспособни локални и
покрајински кадар, доживео потпуни крах и тако изгубио и
републичку власт на локалним изборима’”.
Знамо како се све то у суперфиналу завршило: 50 одсто.
Фебруар: У уводнику под насловом „Неприродна селекција” писали смо о феномену (не)добродошлице коју
градске установе културе, КЦП и Дом омладине указују
организаторима трибина. „Иако двоје директора поменутих установа јавно говоре да су врата свима отворена,
пракса показује да то баш и није тако. Недавно је удружење Грађанска акција организовало трибину о новинарским (не)слободама у – клубу ’Купе’. Не у фоајеу Културног центра, не у ’Аполу’, већ у кафићу.
„Зашто? Па, у КЦП-у им је, према њиховим речима, изнет став да, генерално, трибине с политичком конотацијом немају шта да траже у локалној институцији културе.
Фер. То је нека одлука. Избор. Став. Под условом да се то
односи на све играче на друштвенополитичкој сцени.
„Ипак, биће да је овде у питању оксиморон – селективни став. Оно што се примењује у случају Грађанске акције, чији су активисти слободномислећи, ван мејнстрима у
коме може бити само један, истовремено не важи за представљање књиге о промашајима током приватизације великих предузећа у време претходне власти, за скуп на коме је говорник био актуелни републички посланик сада
владајућег СНС-а. Занимљиво, зар не?
„У Дому омладине проблема има када треба да се прича о страхотама ратова из деведесетих и када протагонисти и организатори трибине најаве да неће хорски певати
о томе како нам је сада супер. Имејл Грађанске акције се
загубио, односно путовао је две недеље с једног рачунара
до другог у Дому омладине.”
Рекосмо да управо из супротстављених аргумената и
ставова „грађани стварају слику о некој појави, на тај начин добијају право на сопствени избор, из ког би, опет,
требало да се створи реалитет. Опште добро је крајњи
циљ. Тако је барем у демократском свету. А Србија тежи
демократији, такав је случај. И тежи, и тежи, и тежи...”
Март: У „Предизборној култури” било је речи о правилима којих се држимо приликом одлучивања о томе

да ли ће се текст о некој акцији или извештај с конференције за новинаре појавити у нашем листу.
Додали смо да „очекујемо да Панчевке и Панчевци широм отворе очи, да сами доносе закључке, али и да се присете претходних надметања овог типа и обећања која су
тада давана. Оно што је најважније, јесте да искористе
своје активно бирачко право у складу са својом одлуком.
Ако не преузму део одговорности и не гласају, неће моћи
једног дана да криве друге уколико им се не допадају њихов град или држава у којој живе. На крају ћемо добити једино што је у вези са изборима сигурно: представнике у
локалној, покрајинској и републичкој скупштини какве
смо сами бирали и стога заслужили”.
Уводник „Дангуба или не” започели смо констатацијом
да је „пре четири године пред локалне изборе изгледало
као да су напредњаци у проблему: повереништво, несугласице и трвења...” Ипак, испало је да „нису лоше прошли,
напротив, бејаху другопласирани. А данас... па, данас већ
у најави ’убијају’, кажу да немају такмаце.
„По свему судећи, локални социјалисти, стари школарци, рођени на руинама комунизма, решили су да преузму
тај пелцер. Ма, није пошалица, ствар је озбиљна. Додуше,
нису социјалисти више у повереништву, има томе скоро
годину дана, али да се међусобно не разумеју – па о томе
певају већ и птићи по гранама ранопролећним.” Било је
ту много примера лоше праксе, али казасмо да се мало
шта може поредити „с гневом, равним ударном таласу
атомске бомбе, што се скупио у бројним члановима странке током годину дана власти председника Дангубића и
свих његових људи, којих, биће, нема много... Експлозија
се још увек није десила, али шиштање бомбе је баш сада
пред изборе ту, чује се са свих страна: из неколико сеоских, као и градских/месних одбора странке.”
Прошао СПС цензус, али са знатно слабијим резултатом него у претходном турнусу.
Април: У недељи пред изборе „погурали” смо грађане
текстом „Изађи, заокружи, не шкрабај!” да не преспавају
гласање. И учесници у политичкој трци су се сложили да
је важно да буде што већа излазност, мада су им пориви за
то били другачији.
„Представници големе, расцепкане опозиције сматрају
да су грађани малодушни, да им је избора преко главе, а
да ће дисциплиновани бирачи напредњака у највећем
броју изаћи на гласање, те да ће тако СНС доћи до високог
изборног резултата; своју шансу виде у већој излазности
односно анимирању апстинената и у томе да их могу убедити да постоји алтернатива најјачој странци, да имају за
кога да гласају.
„С друге стране, функционери СНС-а кажу да опозиција
жели да створи лажну слику како напредњаци сигурно добијају, не би ли тако умртвили присталице владајуће странке, ’одучили’ их од изласка на изборе и тако себи створили
простор за освајање већих процената; због тога есенесовци
позивају грађане да масовно изађу до биралишта.
„Их, сјајно! Коначно слога око нечега: суграђанке и суграђани, послушајте политичаре, али и дежурне филозофе новинаре, и 24. априла прошетајте до гласачких места.
Ево и ’новинарских’ разлога за то: правилно употребљен
гласачки листић, према сопственој одлуци, каква год да је
приликом заокруживања редног броја, истовремено постаје парадигма мирне савести – тиме показујемо да смо
одлучили да чинимо оно што можемо, а зрело доношење
одлука одрасле разликује од недораслих.”
Показало се да је ових других, поново, било у великом
броју...
(Наставиће се)

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Предизборна селекција

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Далеко
је Шведска
Поред крвавих терористичких пирова, светски медији су ових дана пажљиво пратили и догађања испред
(и унутар) пољског Сејма. Наиме, тамошња конзервативна већина недавно је забранила улазак у парламент
свим новинарима изузев државних и
провладиних, што је муњевито изазвало бујицу протеста грађана којима су на души слобода медија и демократија. Многи од њих сматрали
су да овим чином без преседана у
новијој (европској) историји Пољске
власт жели да прикрива своје поступке. На то су реаговали омбудсман, комисија за одбрану демократије и други здравомислећи субјекти
и извршили су снажан притисак на
институције власти.
Притисак, незамислив за нас који
тако сииилно желимо у Европу и заклињемо се (декларативно) у европске вредности, на чијем су пиједесталу медијске слободе. Но пре ће
бити да једину слободу имају таблоиди. И то да до миле воље черече
„домаће издајнике”, „стране плаћенике” и друге знане и незнане мрзитеље.
Чињеница је, међутим, да тако нешто не датира од јуче. Узмимо само
пример Душана Бајатовића. По свој
прилици „доживотни” директор „Србијагаса” остаћe упамћен по лежерности кад год су новинари „Инсајдера” покушавали да од њега извуку
одговоре на важна питања. Руски мезимац је у стилу „не може ми нико

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Лепота ношења ношње.
Прошлог викенда, на три локације
Снимио Владимир Ђурђевић

ништа” остајао хладан као шприцер и на бројне захтеве за остваривање права на слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
Нанизале су се године отада, а он
не само да није ни дрцнуо да одговори већ и даље безбрижно крцка
својих неколико астрономских плата и хонорара.
А законски рок му је био петнаест дана?! Да, да – цигло петнаест,
словом и бројем! И ко није знао, не
само новинари већ свако од нас
има Уставом загарантовано право
да од било ког државног органа затражи било какву сувислу информацију из његовог делокруга. Подвучено – свако!
И кад је неко, било ко, рачунајући
и представнике седме силе, последњи пут то учинио? Или још боље –
кад му је тај захтев услишен?!
Испада да је тешка утопија тако
нешто уопште и покушавати. Закон,
а у ствари цркнуто слово на папиру.
Као и онолика друга... И нико се, попут браће Пољака, због тога ни најмање не секира.
Још грђег поређења ради, на једном медијском панелу недавно је изнет податак да шведски новинари на
приступ јавним информацијама чекају само један дан! И то у најгорим
околностима, а углавном се ради о
свега неколико сати. У преводу, државни упосленици све остављају када им стигне таква „молба” и скачу
ко за узбуну од нуклеарног напада.
Ма, све ће учинити како би јавност
правовремено била информисана.
Е, зато је Шведска у другој галаксији! А и некад јадна Пољска нам је
толико „миља” утекла...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

Код нас само мазохиста може да ужива у пензији.
Док глупи Срби схвате да су бомбардовани за њихово добро,
сви ће умрети од тровања осиромашеним уранијумом!
Много већа елементарна непогода од поплава су политичари
новог таласа!
Ми ћемо ући у ЕУ лимбурга месеца, кад се мајмуни шишају,
по јулијанском календару, а можда и пре.
Моја баба није за таблет. Она је на таблетама.
Отварање нове фабрике касни, јер Сизиф никако да догура
камен темељац.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ГРАЂАНИ СУ СЕ ОДАЗВАЛИ АКЦИЈИ ПРЕДАЈЕ ОРУЖЈА.
ОТКОПАНЕ СУ И РАТНЕ СЕКИРЕ!
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АКТУЕЛНО

Петак, 23. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА ЈЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ ЗАХТЕВАЛО ОД ДОМА ЗДРАВЉА

ПОШТУЈУ ПРОЦЕДУРЕ И НЕГУЈУ
ДОБРУ САРАДЊУ
Данијела Ристовски
Корниц истиче да су
захтеви Градског већа
на месту
Вишкова нема,
„требован” додатни
кадар
Централна тема на седници
Градског већа одржаној 14. децембра била je, као што смо у
прошлом броју већ писали,
одлука чланова тог тела да руководство панчевачког Дома
здравља локалној самоуправи,
као свом оснивачу, достави
финансијски извештај за текућу, као и план пословања за
наредну годину, да измени и
допуни свој статут, али и да
Граду проследи извештај о
стоматолозима који су у септембру узели отпремнине и
отишли као вишак.
Како се, на основу изреченог
на поменутој седници, учинило да постоје извесни проблеми у комуникацији на релацији Дом здравља – локална самоуправа, замолили смо мр
Данијелу Ристовски Корниц, в.
д. директорку Дома здравља,
да разјасни има ли места таквим спекулацијама или су пак
захтеви већника на месту.
– Оно што је од Дома здравља
затражено, сасвим је оправдано. Наиме, обавеза свих установа којима је оснивач Град јесте
да на крају године доставе поменуте извештаје. Градско веће
је затражило да ту обавезу сада
озваничимо и кроз наш статут.
Ми Граду иначе већ достављамо кварталне извештаје, а сада

Заједнички циљ нам је добробит пацијената
просто треба усагласити форму Статута са законом и убудуће припремати и годишње извештаје, што ћемо ми свакако
и учинити. Нама је веома важно да се са својим оснивачем
консултујемо и саветујемо, те
да негујемо добру сарадњу, као
што је то и до сада био случај,
јер имамо заједнички задатак
и исти циљ, а то је добробит
наших пацијената и свих наших суграђана уопште – објаснила је Данијела Ристовски
Корниц.
Критике неосноване
Када је реч о „критикама” које
су се могле чути на седници
Већа да Дом здравља није благовремено обавестио Град о
томе да је око 40 стоматолога
пре четири месеца напустило
установу као технолошки вишак, директорка Дома здравља истакла је да су све процедуре и овде спроведене у складу
са законом.

ЈЕДНА КЊИГА, ЈЕДАН ГРАД

– Тај део приче завршен је
још пре годину дана, када су и
реализовани програми решавања вишка запослених. Извештаји који су тада направљени
послати су свим надлежним
органима. Колико разумем,
постојала је обавеза да се та
документација пошаље само
институцијама на државном,
али не и на градском нивоу. С
друге стране, Граду су достављани квартални извештаји,
тако да је локална самоуправа
имала увид у све измене. Оно
што је сада од нас на седници
Градског већа затражено, јесте
да извештај, који је још у време програма решавања вишка
запослених начињен за државне органе, сада буде прослеђен
и Граду, што ћемо ми, разуме
се, испоштовати – рекла је Данијела Ристовски Корниц.
Пат-позиција
До му здра вља је на ло же но и
да при сту пи са чи ња ва њу

но вог програма за утврђивање
вишка запослених на стоматологији, но Данијела Ристовски
Корниц тврди да таквих програма неће бити, јер вишкова
нема.
– Дом здравља дели судбину
осталих здравствених установа у нашој држави: сви патимо
од хроничног недостатка кадра. Ми смо стога већ требовали радна места, тако што смо
Министарству здравља упутили
молбу, употпуњену извештајем
Завода за јавно здравље, у вези
с тим да заиста постоји потреба за додатним кадром. Треба
напоменути да је наш постоје ћи ка дров ски план са чи њен 2013. године, а добили
смо најаве да ће нови стићи
до марта идуће године. Надамо се позитивном одговору Министарства – истакла је
директорка.
По зна то је већ да Дому
здра вља највише недо стају
педијатри и гинеколози. Данијела Ристовски Корниц каже да је до овог проблема дошло због тога што су пре десетак година обустављене специјализације, те у овом тренутку „плаћамо данак” такве
одлуке. Она је навела да су
по је ди ни ле ка ри не дав но
упућени на специјализације
управо из поменутих области, али да ће морати да прође четири-пет година док они
специјализације и заврше, а у
међувремену ће се у Дому
здравља сналазити као и до
сада, уз наду да ће пацијенти
имати разумевања за пат-позицију у којој се установа тренутно налази.
Д. Кожан

ИЗЛОЖБЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Представљање „Безверја” Стодвадесетогодишњица
Ивана Ивачковића
од настанка „Сеобе Срба”
Манифестација „Једна књига,
један град”, која је представљена на конференцији за новинаре у уторак, 20. децембра,
биће одржана шести пут у нашем граду, од 26. до 29. децембра, у Градској библиотеци, која је и организује. Ове
године током четири дана
представљаће се, слој по слој,
роман „Безверје” Ивана Ивачковића, нашег суграђанина.
У понедељак, 26. децембра,
биће приређено књижевно вече чији је симболичан назив

географских. У свакој од њих
зло има известан начин персонификовања. И зато смо, у
другом делу наслова, рекли да
ће то бити разговор о многим
лицима зла. Можемо да причамо бар на два начина о отелотворењима зла и сазнаћемо то
те вечери – каже Немања Вујић, уредник манифестације.
У среду, 28. децембра, са аутором ће разговарати психолог Жарко Требјешанин. Заједно ће покушати да кроз
Јунгов приступ и Јунговим ре-

Отварање изложбе „Смрти
нема, има сеоба” биће приређено у петак, 23. децембра, у 19 сати, у Народном
музеју, поводом обележавања 120 година од настанка
слике „Сеоба Срба” Паје Јова но ви ћа и 93 го ди не од
осни ва ња На род ног му зе ја
Панчево.
Деветнаест уметника одазвало се на позив нашег музеја, Музеја Војводине и УЛУС-а
и приложило дела инспирисана сликом Паје Јовановића,
која ће остати у власништву
Народног музеја Панчево.
„Верзија која се чува у Народном музеју Панчево насликана је 1895/96. године,
пре довршења исправки на

верзији која се налази у Музеју Српске православне цркве у
Београду. Она нам преноси
првобитну идеју аутора приказујући парадни портрет тадашњег српског друштва, уз
тежњу ка историјској аутентичности истовремено поседује и хероизовану ноту. Народни музеј Панчево је уз помоћ градских власти откупио
ово дело 1971. године од Марије Радојчић из Панчева”,
наводи се у саопштењу.
Дан раније биће отворена
пратећа изложба радова ученика Основне школе „Мирослав Мика Антић” којима је
чувено дело великог сликара
такође било инспирација.
M. M.

БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА
ЧЕЛНИКА ГРАДА
Председник Скупштине
града Тигран Киш и градоначелник Панчева Саша
Павлов упутили су божићну честитку у којој се каже:
„Срећан Божић желимо
драгим суграђанкама и суграђанима који славе овај
празник по грегоријанском календару. Најрадо-

снији хришћански празник дочекајте и прославите у кругу породице, са
својим најдражима и најближима, у љубави, миру и
међусобном уважавању.
Нека вам Божић донесе
личну и породичну срећу,
здравље и напредак на
свим пољима”.

ПРИЈЕМ ЗА ОГЊЕНА ГЛАВОНИЋА

„Дубина два” најбоља на
фестивалу у Фиренци
Редитељ Огњен Главонић
био је гост градског већника
задуженог за културу Немање
Ротара у уторак, 20. децембра. Пријем је организован
поводом последње награде
коју је редитељ добио за свој
документарни филм „Дубина
два”. Наиме, филм је проглашен за најбољи у званичној
међународној конкуренцији
на фестивалу документарног
филма „Festival dei Popoli” у
Фиренци (Италија), који је
одржан у периоду од 25. новембра до 2. децембра.

ће се у блиској будућности
приказивати и у Америци,
Француској, Хрватској, Аустрији, Индији...
Млади редитељ је најавио
снимање свог првог дугометражног играног филма „Терет” за фебруар и март следеће године и открио да ће
се део снимати у нашем граду. Тема којом ће се бавити
слична је теми „Дубине два”.
– „Терет” je играни филм
настао из два чланка које сам
прочитао – један је био о
предметима нађеним у ма-

„Дубина два” је светску
премијеру имала у фебруару
ове године на Берлинском
филмском фестивалу. До сада је приказана на још тридесет фестивала у свету и
освојила је 11 награда, међу
којима су гран-при на фестивалима у Санкт Петербургу, Лондону, Палма де
Мајорки, Каселу, Призрену
и Фиренци. Документарац

совним гробницама, а други
је сведочење возача хладњаче који је превозио лешеве с
Косова до Београда. Ово је
филм о том возачу који није
знао шта превози, о сазнању
истине и шта урадити с том
истином када је сазнате, да
ли је прећутати, да ли деловати, како се с тим носити...
– објашњава Главонић.
M. M.

ПРЕДАВАЊЕ ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋА

Тајна у религији

ПОЗОРИШТАНЦЕ ЋЕ ПУТОВАТИ ПО СЕЛИМА

Конкурсијада
у Кикиригији
„Sympathy for The Devil: представљање”. Гости ће бити писци Марко Видојковић и наш
суграђанин Вуле Журић, који
ће аутора представити кроз
разговор о роману.
Друге вечери, у оквиру програма под називом „Архипелаг вере: о многим лицима
зла”, са аутором ће разговарати публициста Ново Томић.
– Све различите вере и религије можемо да доживимо
као један архипелаг различитих веровања и различитих
традиција – и историјских и

чима причају о злу у човеку,
могућим врстама и симболима зла. „Ђаво на каучу: борба
добра и зла у простору несвесног” назив је ове вечери.
Последње вечери „Глачање
огледала: пут до ’Безверја’”
разговор са аутором ће водити
публициста Александар Жикић. Биће речи о целокупном
опусу аутора који је раније писао публицистичке књиге о
рокенролу и културним феноменима и како је дошло до тога да напише свој први роман.
М. М.

Премијера хумористичке представе, по тексту списатеља Илије Бетинског, под називом
„Конкурсијада у Кикиригији”
биће изведена у понедељак, 26.
децембра, у дворани „Аполо”.
Овај духовити комад поучног карактера инспирисан је
различитим друштвеним питањима с циљем да млађу популацију подстакне на размишљање.
У питању је пројекат панчевачког удружења „Осогово” и јабучког
позориштанца
„Мали
принц”, подржан на конкурсу
Града Панчева, који је замишљен

као путујуће позориште. Наиме, након премијере представа ће бити играна у свих девет
домова културе у панчевачким селима (од 19 сати).
Весели караван кренуће 21.
јануара од Глогоња, а дан касније мали глумци наступиће
у Јабуци. Гостовања у Качареву и Новом Селу на програму
ће бити 28. и 29. јануара; следе Долово и Старчево (4. и 5.
фебруара), као и Иваново (12.
фебруара), а турнеја ће бити
окончана у Брестовцу 18. фебруара.
Ј. Ф.

Предавање „Тајна у религији” Владете Јеротића одржано је у среду, 21. децембра,
у великој сали Градске
управе. Организовали су га
омладински часопис „Видело” и Задужбина Владете Јеротића.
Психотерапеут и књижевник причао је о тајнама настанка живота и смрти, стварања, молитве, мозга, слободне воље, зачећа, љубави.
Говорио је о разним религијама као тајнама, о души, духу и психи, тајнама парапси-

хологија... Истакао је да тајни има и у филозофији, науци, уметности, политици...
Владета Јеротић је специјализирао неуропсихијатрију,
а у Швајцарској, Немачкој и
Француској психотерапију.
Аутор је бројних књига из
области религије, психотерапије, филозофије и психијатрије. Од 1985. као професор по позиву предаје пастирску психологију и медицину на Теолошком факултету у Београду.
M. M.
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СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

РАЗГОВОР С МАРИНИКОМ ТЕПИЋ, НАРОДНИМ ПОСЛАНИКОМ ЛСВ-а

Има ли решења
за халу „Багремар”?

ДЕЛАЊЕ У ИНТЕРЕСУ ПАНЧЕВАЦА

Потпредседница Скупштине АП Војводине Смиљана
Гла мо ча нин Вар га, при падница Српске радикалне
странке, на седници одржаној у уторак, 20. децембра, упитала је Владимира
Ба те за, по кра јин ског се кретара за спорт и омладину, да ли постоји план за
решење проблема недовршене спортске хале „Багремар” у Панчеву.

Образлажући то посланичко питање, она је навела
како је инвеститор хале
Управа за капитална улагања Војводине и подсетила је
како је градња почела на
пролеће 2008, а да су последњи радови обављени у
децембру 2009. године. Истакла је и како је у тај објекат уложено 1,4 милиона
евра, а да је он незаштићен,

да константно пропада и
вредност му пада.
Смиљана
Гламочанин
Варга је напоменула да је
СНС наследио проблеме од
претходне власти, али да
мора да проналази решења,
а не оправдања.
Она је у разговору за „Панчевац” истакла да је Батез потврдио све њене речи и нагласио да Покрајински секретаријат за спорт и омладину

мора добити званичан захтев
од Града Панчева, како би се
решило то спорно питање,
али да то нико из наше локалне самоуправе није урадио.
– Српска напредна странка
је на власти и на локалу и у
АПВ, тако да уколико постоји
воља да се реши овај проблем, могу међусобно да контактирају – подвукла је Смиљана Гламочанин Варга.

С ПРЕДУМИШЉАЈЕМ

Остаде
„безимени” мост
Срамотно, без икаквог објашњења, одбијен је предлог утицајне градске медијске личности да се наш
„безимени” мост преко Тамиша назове по преминулом дечјем песнику Саши
Божовићу.
Невероватна је чињеница да локална самоуправа
није сагледала идеју да
мост, који чак и нема званично име, назове по човеку чије су песме заступљене у антологијама и
уџбеницима.
Подсетимо, ове године,
почетком новембра, Комисији за подизање споменика и одређивање назива улица и тргова Скупштине града Панчева формално је послат захтев, а
само недељу дана раније,
на страници најстаријег
недељника на Балкану,
јавно је апеловано на поменуто надлежно градско
тело да поступи исправно.
Нажалост, сада знамо да је
било безуспешно.

Стиче се утисак да је
Панчево склоно игнорисању фантастичних идеја,
које би, као што је случај и
са овом иницијативом, неизмерно обрадовале многе
наше суграђане. Претпостављамо да би они најмлађи били најсрећнији.
Остаје недоречено шта је
заправо било спорно и
због чега предлог није
усвојен. Замислите само
каква би панчевачка брука
пукла када би у неком другом граду улица, ћошак,
трг или мост понели име
по Саши. Знајте да није
немогуће.
Можда је најпаметније
да се са спровођењем овог
предлога покуша када на
власт дође неко ко цени
Божовићево стварање, а
до тада, ми ћемо се присе ти ти ње го вe пе сме
„Краљ и дворска луда”. То
нам не могу забранити, а
ви размислите зашто смо
се одлучили управо за ово
дело.

Чуо сам за једног краља,
руке тешке попут маља,
с њом је туко на све стране,
војску, слугу и дворане.

Луда седе тад на престо,
краљ на њено дође место.

Његова је дворска луда
улагала много труда
да га смири макар мало...
Краљ му рече: „Ћут, будало,
ти си ту да штапом машеш
и дрвеног коња јашеш
и да будеш глупи Густав,
ниси ту да мењаш устав”.
Ал’ времена мало прође,
до преврата дворског дође.

Краљ сад схвата, сад му јасно,
на његову жалост – касно.
Могућа су и та чуда
да краљ буде дворска луда.
Памти ову причу сада,
јер се с врха лако пада.
Данас горе, сутра доле,
да падови не заболе.
Ако дођеш и на престо,
присећај се овог често:
према свима добар буди,
нарочито према луди.

С обзиром на то да се о панчевачким проблемима све чешће дискутује на седницама
Скупштине Србије, разговарали смо с народним послаником ЛСВ-а Мариником Тепић, која је заслужна за све
локалне теме које су се нашле
пред министрима. Она је константно у контакту с нашим
суграђанима и својим скупштинским делањем показала
је како је могуће бранити интересе Панчева.
Неопходно помоћи Апотеци
Тепићева је недавно посетила
запослене у Апотеци, с циљем
да прикупи што више података који би допринели проналажењу решења за ту установу.
Рекла је како је том приликом
сазнала невероватну информацију да је Градска управа
неко време оспоравала да је
она оснивач, па је било потребно и да се та чињеница доказује. Појаснила је како на
локалном нивоу треба да се
реши финансијски проблем
Апотеке, али да се упркос константном делању њених страначких колега у градској скупштини, не наилази на решење.
– Било је неопходно да се
постави елементарно питање:
како Апотека није у буџету
Града, с обзиром на то да он
јесте њен оснивач? И новосадска апотека има проблема,
али није у блокади, као што је
наша, зато што је град стао иза
ње – изјавила је Тепићева.
Због тога је она 6. децембра
на седници Народне Скупштине Републике Србије министру
финансија Душану Вујовићу
поставила посланичко питање
да ли из буџета Града Панчева
за 2017. годину треба да се
одвоје средства за Апотеку.
– Дакле, уколико та установа треба да буде у буџету, а то
се не уради, биће доступни сви

елементи за тражење озбиљне
одговорности. Тада би било јасно да неко крши Закон о буџетском систему, што би подразумевало озбиљне кривичне
санкције – појаснила је Мариника Тепић за „Панчевац”.
Иако је рок за одговор на
посланичко питање две неде
ље, министар Вујовић га још
увек није доставио.
Иницирати ревизију
међудржавног споразума
Србије и Русије
Тепићева се недавно на скупштинским заседањима бавила
и правном основаношћу радова које НИС обавља у специјалном резервату природе Делиблатској пешчари. У одговору који је добила од Министарства енергетике, наводи
се како АПВ има надлежност у
давању сагласности за такве
врсте радова, али да Покрајина није продужила дозволу
НИС-у, који ју је тражио пре

истека рока, то јест пре краја
2015. године.
– НИС се затим жалио надлежном министарству, као
другостепеном органу. Тадашњи министар Бачевић је поништио одлуку покрајинског
секретаријата и донео решење
којим је одобрио наставак истраживања – прецизирала је
Тепићева.
Казала је како јесте доказано да та компанија има све потребне дозволе за истраживање и да разуме обострани интерес проналаска нафте, али
је додала како се ипак ради о
заштити природног добра које
за Панчевце представља ваздушну оазу, као и да ће тај
чин имати и егзистенцијалне
последице на људе који ту живе.
– Контактирала сам с покрајинским инспекторима који су
били на терену и који су потврдили да та истраживања

која НИС спроводи изазивају
јаке вибрације од којих ће људима пуцати куће. Једини начин је да пробамо да иницирамо ревизију међудржавног гасног споразума Србије и Русије. До тога би требало да дође,
јер постоји још много повода за
његово преиспитивање – рекла
је Мариника Тепић.
Шта је са „Азотаром”?
Она је реаговала и на изјаву
премијера Александра Вучића
на националној телевизији да
је шокиран сазнањима о „Азотари” и да се размишља о приватизацији.
– Желела сам да знам да ли
и ми треба да будемо шокирани, Панчевци пре свега, па
сам му поставила посланичко питање о чему се ту заправо ради. То је једно од питања
на која још увек нисам добила одговор, иако је „пробијен” термин – подвукла је Тепићева.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Усвојен буџет АПВ
Буџет Аутономне Покрајине
Војводине за 2017. годину, који је усвојен на седници Скупштине АПВ у уторак, 20. децембра, већи је од овогодишњег за 10 одсто, то јест за 5,6
милијарди динара.
Јован Лазаров, покрајински
посланик Српске напредне
странке и председник Одбора
за буџет и финансије, говорећи о најбитнијим донетим одлукама, подсетио је како је
2015. године СНС извршио
притисак на Управу за капитална улагања да промени
техничку спецификацију која
се тицала јавне набавке. Навео
је како се на тај начин дошло
до уштеде, јер је било одлучено да се АПВ задужи за око
две милијарде динара, што је
и била процењена вредност
набавке акцелератора за Каменицу 2. Појаснио је како су
на основу промењене техничке спецификације добијени
јефтинији а квалитетније апарати и да је на тај начин уштеђено 500 милиона динара.
– Ову одлуку, која се тицала
само Каменице 2 и набавке
опреме, променили смо тако
да средства која су уштеђена
на тај начин буду распоређена
кроз конкурсе, како за опремање здравствених установа,
тако и за реконструкције. Ми,
покрајински посланици из
Панчева, и менаџмент наше
болнице водимо активне разговоре и указујемо на то колико је хитно да се уреди Интерно одељење болнице. Очекујемо да ћемо након добијања
грађевинске дозволе и решавања правних питања која

имају везе с пројектом реконструкције тог одељења, на
конкурсу који ће бити расписан почетком наредне године,
добити средства, која треба да
износе 415 милиона динара.
Не смем да тврдим да ће сигурно тако бити, али знам да
Покрајинска влада интерно
одељење види као приоритет –
истакао је Лазаров.
Према његовим речима,
овим буџетом биће омогућено
регресирање трошкова превоза ученика и студената, као и
исплаћивање финансијске помоћи од 12.000 динара на месечном нивоу породицама с
троје деце.
– Веома је важно што је у
времену када многи парови
имају проблем са стерилитетом, Влада АПВ пронашла могућност да финансира вантелесну оплодњу за друго и свако

наредно дете – изјавио је Лазаров.
Додао је како је овим буџетом одвојено више новца за
програме збрињавања избеглих
и расељених лица и да су предвиђена средства за бројне инвестиције у високошколске установе, као и додатна улагања у
пољопривреду и водопривреду.
– Битно је што имамо повећање средстава у субвенцијама. Знамо да су пољопривреда
и водопривреда од изузетног
значаја, тако да ће више од
осам милијарди динара кроз
разне видове конкурса бити
подељено у Војводини. На тај
начин ћемо поготово за мала
и средња пољопривредна газдинства осигурати повољне
мере, а с циљем руралног развоја АПВ и ради спречавања
„новосадизације” која је до сада вршена – казао је он.

Лазаров је казао и да је
одвојено 200 милиона динара
за суфинансирање пројеката
које одобрава Европска унија.
Он је рекао да је одлично и
то што је Република Србија
преузела финансирање изградње Жежељевог моста и
зграде РТВ-а, те да је на тај начин знатно растеретила покрајински буџет. Објаснио је
да је захваљујући томе уштеђен износ од 2,4 милијарде
динара, који ће бити употребљен за финансирање капиталних пројеката у свих 45 општина и градова на територији
Војводине.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

Петак, 23. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

НОВАЦ ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
У плану радови
на Кудељарском насипу
Чланови Градског већа прихватили
су предлог ЈКП-а „Водовод и канализација” да измене одлуку у вези с реализацијом друге фазе Програма немачке развојне банке KfW у делу планираних радова који ће бити финансирани новцем од овог кредита.
Предложено је да се следеће године
финансира наставак радова на изградњи фекалне канализационе мреже
у насељу Кудељарски насип новцем
из овог кредита, а да се с друге стране одустане од финансирања набавке
и замене главних затварача на постројењу за пречишћавање воде на
филтер-станици. Ова измена у делу
плана друге фазе реализације Програма немачке развојне банке не значи и да ће „Водовод” од другог посла
одустати. Напротив.
Измена је настала након што је
панчевачко јавно комунално предузеће спровело планиране две јавне
набавке – за изградњу магистралног
водовода за Јабуку и Глогоњ и за реконструкцију и изградњу водоводне
мреже у улицама Димитрија Туцовића и Моше Пијаде, након којих им је
остао вишак новца, и то око 781.000
евра. „Водовод” је предложио да од
тог новца са 163.000 евра финансира
набавку и замену главних затварача
на постројењу за пречишћавање воде
у Панчеву, а да радови на Кудељарцу
буду финансирани од кредита.
– Да би се новац из кредитног фонда најрационалније утрошио и да
предузеће не би дошло у ситуацију да
враћа неутрошени новац, одлучено је
да та кредитна средства усмери за изградњу канализације на Кудељарцу, а
да из сопствених средстава обави замену вентила на филтер-станици, јер
је то далеко мања инвестиција, коју
предузеће може да финансира –

образложила је Ениса Аговић Хоти
из Секретаријата за финансије.
Ова измена не утиче на уговор, јер
су сагласност на њега, пре већника,
дали и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
KfW банка, а вредност и ове нове инвестиције уклапа се у укупно уговорени кредитни износ од 4,7 милиона
евра. „Водовод” за планиране радове
на Кудељарцу већ поседује пројекат и
грађевинске дозволе. Обе инвестиције, свака на свој начин, значајне су за
грађане, а канализациона мрежа у
том делу Панчева проглашена је и за
градску капиталну инвестицију.
Качарево од 1. јануара
на градском водоводу
Када говоримо о водоводу, већник
задужен за комуналну делатност
Александар Стевановић најавио је да
ће Качаревци добити воду из градског водовода 1. јануара 2017. и да су
у току последње процедуралне припреме за тај посао.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Брајовић изабран
за државног секретара

Радови на изградњи мреже у Качареву трајали су годинама. Иако је водоводна мрежа повезана цевоводом с
градском, становници тог северног
села месецима чекају да градска вода
потекне.
– С техничке стране све је спремно
да вода буде пуштена, али остаје још
скупштинска одлука у вези с преузимањем надлежности јер за водоводну
мрежу у Качареву неће бити задужено тамошње сеоско предузеће, већ
наше градско. Након тога, од 1. јануара ће водовод бити пуштен у рад у
Качареву – изјавио је Стевановић.
За безбедност саобраћаја
минимум 22 милиона
Већници су на седници прихватили и
закључак Комитета за безбедност саобраћаја у вези с планом коришћења
средстава у 2017. години. Очекује се
да ће од наменских средстава, од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје, буџет овог комитета следеће
године износити око 22 милиона динара. Ове године је то тело на располагању имало укупно 32 милиона динара (17 милиона динара пренето је
из 2015. године). Комитет користи
новац за побољшање безбедности саобраћаја на територији града, па је
тако у плану куповина уређаја за детекцију психоактивних супстанци у
крви возача за полицију.
М. Димитрић

ОДБОР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА
ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ

Одата почаст Ромима
страдалим на Стратишту
Поводом 16. децембра, Међународног дана сећања на Роме страдале у
Другом светском рату, одржана је комеморативна свечаност испред спомен-обележја Стратиште код Јабуке,
у организацији владиног Одбора за
неговање традиција ослободилачких
ратова Србије. На том месту је убијено око 12.000 Рома, Срба и Јевреја.
Венце и цвеће су положили и почаст страдалим Ромима одали
представници Националног савета
ромске националне мањине, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, делегације амбасада: Русије, Немачке,
Ирана, Канаде, Пољске, Словеније,
Босне и Херцеговине и Украјине,
представници Војске Србије, Канцеларије ОЕБС-а и Града Панчева,
као и потомци страдалих Рома.
Помоћник министра за борачка
питања Милан Поповић поручио је
да је жртва – жртва, без обзира на
боју коже, као и да се људи не смеју делити по вери и националности,

– Изгубили су своје главе, невино,
због једне сулуде политике која није водила ничему, па не могу и не
смем дозволити да се то понови.
Надам се да сви заједно са мном
имате снаге да се одупремо том злу
– поручио је Митровић.
Градоначелник Панчева Саша
Павлов рекао је да друштво не сме
дозволити било какву врсту расне нетрпељивости, дискриминације или
неког другог насиља.
– Наша мала заједница, као што је
Панчево, али и као што је држава Србија, уважава националне различитости, много придаје националној
толеранцији и развоју људских права
и слобода као основног темеља демократског друштва. Дубоко у нашем
друштву мора да остане чињеница
сећања и поштовања жртава, јер једино на такав начин нећемо заборавити оно што се дешавало. Да се више никада не деси – рекао је Павлов.
После церемоније полагања венаца, интонирања химне Србије „Боже

јер је човечност оно што нас чини
људима.
– Врхунац геноцидног страдања у
Другом светском рату и јесте био
одвајање жртава на оне вредне, немачке жртве и оне мање вредне,
или безвредне жртве у окупираним
земљама. Саосећамо с болом Рома,
јер они су једнако страдали народ
на овим просторима као Срби и Јевреји – поручио је помоћник министра у Панчеву.
Заменик председника Националног савета ромске националне мањине Србије Живојин Митровић
рекао је да је он један од припадника тог народа коме су преци страдали, као и да је 80 одсто Рома невино страдало у том рату.

правде” и међународне химне ромског народа „Ђелем, ђелем” и одавања почасти одржан је уметнички
програм, у којем су наступили музичари састава „Амаро дел”, као и
глумци Иван Јефтовић и Ива Стефановић.
Међународни дан сећања на Роме страдале у Другом светском рату
обележава се 16. децембра у знак
сећања на 16. децембар 1942, када
је Хајнрих Химлер издао наредбу за
упућивање Рома у концентрационе
логоре.
Бројна су стратишта невиних цивила Срба, Рома и Јевреја широм
наше државе: Старо сајмиште, Бањица, Јајинци, Ниш, Лесковац и
Панчево.
M. Д.

НАША АНКЕТА
КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД ГРИПА?

Превентива само понекад помаже

Влада Србије поставила је 19. децембра генералног секретара Удружења новинара Србије (УНС) Нина
Брајовића за државног секретара за
информисање и медије у Министарству за културу и информисање Србије.
Министарство је саопштило да верује да су дугогодишње новинарско и
уредничко искуство, професионални
ангажман у УНС-у и бројна добијена
признања најбоља препорука за обављање одговорне функције државног
секретара за информисање и медије.
Како је наведено, именовањем државног секретара створени су неопходни услови за решавање свих отворених питања у области јавног информисања, уз пуну сарадњу Министарства са струковним удружењима, регулаторним и саморегулаторним телима, медијским професионалцима и
осталим релевантним чиниоцима.
Нино Брајовић је био председник
УНС-а у два мандата. Дипломирао је
на Факултету политичких наука. На
Телевизији Београд радио је од 1983.
до 1992, где је био уредник циклуса
емисија „Отворени студио” и „Теме
и дилеме”. Такође, био је уредник и

водитељ политичког магазина „За и
против” (ЗИП), једне од најгледанијих
емисија ТВ Београд, специјални извештач с Косова и Метохије, из Словеније и Хрватске (1987–1991), уредник
главне информативне емисије „Дневник” и унутрашњополитичке редакције РТС-а. Јавни сервис је напустио
1992. и од тада је радио као слободни
новинар. Потом је био главни и одговорни уредник часописа „Новинарство”. У Влади Сремско-барањске
области под управом УН био је секретар за информисање. Писао је за више
листова („Вечерње новости”, „ТВ новости”, „Дани”, „Борба”, „Линк”).
У оквиру обележавања 3. маја,
Светског дана слободе медија, засновао је у Србији акцију „Пет минута
громогласне тишине”. Покренуо је
оснивање потпорног фонда УНС-а
„Добрица Кузмић” и фонда „Јован и
Јеша Пантелић”.
Двоструки је добитник годишњих
награда Телевизије Београд. Добитник је УНС-овог годишњег признања
„Светозар Марковић” и био је члан
Управног одбора Савеза новинара Југославије, односно СНСЦГ од 2000.
године.
М. Д.

Д. ТОДОРОВИЋ

М. ВУКЧЕВИЋ

На територији јужног Баната потврђено је да постоји вирус грипа. У међувремену је, поред Панчева, потврђен и
на територији Алибунара и Вршца.
Тим поводом смо питали суграђане
који је најбољи начин да се човек заштити од вируса, као и да ли oни
имају проблема с њим.
ДРАГАНА ТОДОРОВИЋ,
референт у суду:
– Ја лично тренутно немам таквих
проблема, као ни чланови моје породице. Превентиве ра ди, током
зимских дана увек уносим више вита мина, и то природ ним пу тем.
Сматрам да би здравство морало да
буде боље организовано, а поготово
у овом периоду, када има много заражених.
МИОДРАГ ВУКЧЕВИЋ,
хемијски техничар:
– У овом периоду увек ради превентиве узимам више меда, лимуна
и осталих извора витамина. Уколико заиста има много заражених, мислим да је немогуће потпуно се изо-

И. КОСТИЋ

М. ШАРАЦ

ловати, али свакако здравство треба
да буде боље организовано, поготово
у Панчеву.
ИВАНА КОСТИЋ,
инжењер технологије:
– Ја немам проблема с грипом, као
ни моја ћерка, која има девет година,
а никада није користила антибиотике. Једемо све, а током школске године и ових хладнијих дана купујем
витаминске сирупе. У њеном разреду
велики број деце не долази на наставу, али и боље је тако, да не би заразили и друге ученике.
МАРКО ШАРАЦ, студент:
– Чуо сам да је проглашена епидемија грипа, и то на територији целог
јужног Баната. Ја заиста не користим никакву превентиву, а и тренутно немам здравствених проблема. Изолација би на неки начин
спречила ширење вируса, тако да је
најбоље да они који су болесни,
остају код куће. Проблем су и чекаонице у амбулантама, које су пуне и
кад нема епидемије.

Д. ЈАРИЋ

М. ГОЛУБОВИЋ

ДАНИЦА ЈАРИЋ, правник:
– Користим превентивне методе,
али ништа не помаже када су сви
болесни. Највећи проблем су вртићи, у којима се неадекватно води
рачуна приликом примања деце на
чување током дана, па се зараза
шири. Све почиње од диспанзера,
где лекари издају потврде за децу
која нису здрава, стога родитељи
зарад општег здравља треба да мисле и на оне који шаљу здраву децу
у вртиће. Вероватно је исти случај
и у школама и сматрам да сви који
су болесни треба да се изолују и одлеже.
МИОДРАГ ГОЛУБОВИЋ, пензионер:
– Ја немам проблема с грипом
уопште, јер сваке године примам
вакцину. Мислим да је то одлично
решење, које би многима помогло.
Ретко ко се одлучује на тај корак, а
заиста је делотворно. Иако постоје
људи који се противе вакцинацији,
сматрам да нису добро упознати с
њеним позитивним дејством.
Анкетирала С. Првуљ
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ИСПЛАТА СТУДЕНТИМА

РЕШЕНО СТАМБЕНО ПИТАЊЕ ЧЕТРНАЕСТ ПОРОДИЦА

Новац за превоз

ИЗБЕГЛИЦАМА КРОВ НАД ГЛАВОМ

Градска управа обавештава
студенте који су остварили
право на регресирање трошкова превоза да је новац из
буџета АП Војводине за ову
намену издвојен. Новац за
превоз за период од јула до

септембра ове године студенти могу подићи од 25. децембра на свим шалтерима
Банке „Поштанска штедионица” и „Поште Србије”, а
неопходно је да са собом понесу личну карту.

ЗА „СРБИЈАГАС” 150 МИЛИОНА

„Грејање” се
кредитно задужује

Чланови Градског већа одобрили су ЈКП-у „Грејање” да
се кредитно задужи 150 милиона динара, тј. 1,2 милиона евра.
То јавно комунално предузеће искористило би овај новац у сврху измирења обавеза
за испоручени гас за грејну
сезону 2016/2017, с роком
отплате од десет месеци и
грејс периодом од четири
месеца. Динамика отплате
кредита би била месечна, у
шест рата. То предузеће би
обавезе на отплату главнице,
камате и трошкова повлачења кредита измирило из сопствених прихода.
У образложењу ове одлуке
чуло се да панчевачко „Грејање” сваке године долази у исту

ситуацију с обзиром на то да
му трошкови за гас стижу на
наплату за период грејне сезоне, тј. за шест месеци, а само
предузеће наплату од корисника обавља током 12 месеци.
Трошкови камата код банака
за кредит нижи су од законске
затезне камате која би се овом
предузећу обрачунавала због
евентуалног кашњења у плаћању гаса добављачу „Србијагасу”, па се већ неколико година „Грејање” кредитно задужује за плаћање гаса.
Обавезе од прошле године, из претходног кредита
за исту намену, узетог од
Бан ке „Ин те за” у мар ту,
предузеће је измирило на
време – констатовано је на
седници Градског већа.

РЕЗУЛТАТИ ЈЕСЕЊЕ ЖЕТВЕ И СЕТВЕ

Приходи изнад просека
И ове године је градски Секретаријат за пољопривреду прибавио анализу у вези с јесењом
бербом пољопривредних култура и сетвом пшенице на територији града Панчева.
Према подацима које су
Градској управи доставили пољопривредна предузећа и
удружења, као и земљорад-

Принос сунцокрета је ове
године 3,5 тона по хектару,
што је за око пет одсто више
од трогодишњег просека, па
су индивидуална газдинства
остварила у просеку принос
већи за пет одсто, а предузећа и задруге за око два одсто.
Принос соје је 2,4 тоне по
хектару, па је за око четири

По 9.500 евра за
кућу са окућницом
и 1.500 евра за
адаптацију
Бесповратна средства
Комесаријата
за избеглице
и миграције Србије
Куповином кућа стамбено питање решило је, 21. децембра,
четрнаест избегличких породица. Њима је градоначелник
Саша Павлов, у малој сали,
уручио уговоре о додели бесповратне помоћи за куповину
сеоске куће са окућницом, које су том приликом потписали
градоначелник с једне, продавци некретнина с друге и
корисници, то јест избеглице,
с треће стране.
Свечаном уручењу купопродајног уговора претходило је
закључење документа о гранту
Града Панчева с Комесаријатом за избеглице и миграције
Републике Србије и владином
Јединицом за управљање пројектима „Истраживање и развој”. Висина гранта који је наша локална самоуправа добила
за помоћ избеглицама износи
154.000 евра.
Избеглице су тако за решавање једног од најважнијих
животних питања добиле по
9.500 евра. Ови људи су на територији Србије за ту суму
новца нашли куће са окућницом које су биле на продаји и
на овај начин су их купили.
Добили су и по 1.500 евра за
најнужније улагање и адаптацију.

Нови власници с којима смо
разговарали нису крили задовољство и сви су нам рекли да
су „скинули велики терет с леђа”. Већина је куће купила у
Старчеву, Банатском Новом
Селу, Глогоњу и Панчеву, а две
породице су одлучиле да се
одселе нешто даље, па су будући дом пронашле у селима око
Крагујевца и Сечња.
Градоначелник Панчева Саша Павлов изјавио је да наша
локална самоуправа свих ових
година покушава на разне начине да помогне тим људима,
пре свега у сарадњи с републичким комесаријатом.
– Ми ћемо наставити да
пружамо помоћ и надам се да
ће већ следеће године почети
изградња осам нових стамбених јединица у Глогоњу, а радићемо и на обезбеђивању помоћи и за расељене с Косова и
Метохије – најавио је градоначелник.

Град ће ускоро расписати
јавни позив за куповину грађевинског материјала, а у плану
је и да избеглице чија деца похађају други, трећи и четврти
разред средње школе добију
помоћ од по 40.000 динара –
најавио је Миленко Чучковић,
члан Градског већа задужен за
социјалну политику.
Од 1991. године Панчево је
примило око 15.000 избеглица, а по попису из 2004. године на територији Панчева их
је било 12.000. Тренутно има
око 1.000 из бе глих и око
1.600 интерно расељених људи. Према подацима панчевачког Повереништва за избе гли це, у ме ђу вре ме ну су
они или узели наше држављанство или су се одселили
из Панчева. Они који су одлучили да остану, то су учинили
претежно захваљујући панчевачком бувљаку, јер су ту нашли посао.

У јуну 2016. године у Републици Србији било је 29.457
избеглица (20.334 из Републике Хрватске и 9.080 из Босне и
Херцеговине).
Према подацима и проценама Комесаријата, у земљу порекла се из Србије вратило:
око 69.500 лица у Републику
Хрватску и око 79.000 у Босну
и Херцеговину и остале републике бивше СФРЈ. У треће земље је отишло око 46.000 лица, а процењује се да је око
40.000 људи умрло.
Европска унија је од 2001. године за решавање питања избеглица и интерно расељених лица у Србији донирала више од
74 милиона евра, укључујући
изградњу стамбених јединица
и монтажних кућа за социјално
становању у заштићеним условима, донирање пакета за економско оснаживање, организовање обука и пружање бесплатне правне помоћи.

ЗАКОН ЗА „ПЕТРОХЕМИЈУ”

Држава преузима трећину дуга
Влада Србије пустила је ове
недеље у скупштинску процедуру на усвајање по хитном
поступку Предлог закона о
преузимању обавеза „ХИП–
Петрохемије” а. д. према привредном друштву Нафтна индустрија Србија а. д. и претварању тог дуга у јавни дуг Републике Србије.
Држава ће (како смо раније
писали) исплатити дуг „Петрохемије” од 105 милиона
евра Нафтној индустрији Србије. Како је наведено, „Петрохемија” НИС-у укупно дугује нешто мање од 31,4 милијарде динара, а 105 милиона
евра, односно скоро трећину
тог дуга, преузеће држава Србија.
Како стоји у овом предлогу
закона о „Петрохемији” и
НИС-у, обавеза државе Србије
је да дуг буде исплаћен у шест
рата, то јест на по шест месеци, до 15. јуна 2019. Прва рата

од 20 одсто дуга биће исплаћена до 31. децембра. Током
2017. и 2018. биће исплаћено
по 32 одсто дуга (по две рате),
а исплата дуга ће се завршити
2019. године, када ће бити још
преосталих 16 одсто дуга пла-

ћено НИС-у. Новац за исплату
дуга „Петрохемије” биће обезбеђен из републичког буџета.
Дуг „Петрохемије” према
НИС-у настао је током више
година када је НИС испоручивао примарни бензин, основ-

ну сировину за рад „Петрохемије”.
Претварање обавеза „Петрохемије” у јавни дуг неопходно је
да би се обезбедио нормалан рад
тог предузећа и наставила његова реорганизација у складу с међународно преузетим обавезама.
Овим законом Влада Србије
пружа подршку „ХИП–Петрохемији”, а његово хитно доношење
и примена условљени су потребом за што бржим наставком реорганизације „Петрохемије”.
Влада је предвидела да НИС
може своја потраживања од
државе по основу дуга „Петрохемије” за испоручени бензин
уступити другом правном или
физичком лицу.
Укупан дуг „Петрохемије”
НИС-у 30. новембра 2016. био
је око 31,38 милијарди динара.
„Петрохемија” од 2014. редовно измирује текуће обавезе, а у 2015. и 2016. је имала
добит.

КРАЈЕМ ДЕЦЕМБРА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ничке задруге, јесења жетва
пољопривредних култура и сетва озимих усева завршена је с
приносима нешто већим у односу на трогодишњи просек.
Укупан остварен просечан
принос меркантилног кукуруза је 10,26 тона по хектару,
што је за око 30 одсто више од
трогодишњег просека, колико
су и остварила пољопривредна предузећа, земљорадничке задруге и индивидуална
газдинства.
Укупан принос шећерне
репе је 62 тоне по хектару,
што је за око 28 одсто више
од просека. Пољопривредна
предузећа и земљорадничке
задруге су имали већи принос
за око 21 одсто, а индивидуална газдинства су остварила
око 34 одсто већи принос.

одсто виши од просека, а направила су га индивидуална
газдинства.
Када говоримо о пшеници,
она је посејана на укупно
8.680 хектара. Од тога су пољопривредна предузећа и земљорадничке задруге посејали 3.900 хектара, а остатак
пољопривредници. Трогодишњи просек је за око пет одсто виши.
У материјалу који се 20.
децембра нашао и пред градским већницима, наводи се и
да је дубоко орање за пролећну сетву извршено на укупно
49.946 хектара, колико је и
планирано, као и да су климатски услови били повољни, а да су агротехничке мере примењене у довољној
мери.

Лицитација државних ораница
Градска управа расписала је
16. децембра оглас за јавну
лицитацију у другом кругу за
давање у закуп и на коришћење пољопривредног државног
земљишта.
Државне њиве се налазе у
катастарским општинама у Банатском Брестовцу, Банатском
Новом Селу, Долову, Глогоњу,
Иванову, Јабуци, Омољици,
Панчеву и Старчеву.
На ли ци та ци ји ће за ин те ре со ва ним па о ри ма би ти

Страну припремила

Марина
Димитрић

по ну ђе но 1.300 хек та ра др жав них ора ни ца.

Почетне цене за лицитацију
крећу се од 4.000 до 26.000

динара по хектару државног
пољопривредног земљишта.
Највећа парцела која се налази у огласу је површине преко
200 хектара.
Обилазак њива је заказан за
20. децембар, од 10 сати, а јавно надметање ће бити обављено 26. децембра, у 10 сати, у
великој сали градске куће.
На сај ту Гра да www.pancevo.rs на ла зе се фор му лар
за при ја вљи ва ње, спи сак
нео п ход не до ку мен та ци је,
као и ин фор ма ци је о то ме
ко има пра во да уче ству је на
ли ци та ци ји. Рок за при ја вљи ва ње и под но ше ње до ку мен та ци је ис ти че 23. де цем бра у 15 са ти.
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pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕН ДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ДИСЦИПЛИНА
Вешедневна забавна
авантура
НИС дочарао
посетиоцима значај
и позитиван утицај
обновљивих извора
енергије
Фестивал науке, који је и ове
године одржан уз подршку
компаније НИС, десети пут је
окупио на Београдском сајму
радознале младе истраживаче
и заљубљенике у науку. Под
слоганом „Чиста десетка”, ова
најзначајнија регионална научна манифестација завршена
је 18. децембра.
Компанија НИС, као једна
од водећих енергетских компанија у региону, посебну пажњу поклања одрживом развоју и зеленој енергетици и
због тога је четврту годину заредом НИС генерални спонзор Фестивала науке. Важна и
веома популарна научна смотра ове године је прославила
свој јубилеј уз учешће више
стотина научника и научних
демонстрaтора. Они су се својски потрудили да свет науке
приближе посетиоцима на занимљив и забаван начин.
Више од педесет поставки
омогућило је добру научну забаву и авантуру, а међу њима је била и занимљива интерактивна
лабораторија компаније НИС
посвећена еволуцији енергије.
Енергија знања
Кроз научне експерименте, тематске радионице, као и интерактивни приказ научних занимљивости НИС је посетиоцима дочарао значај и позитиван утицај обновљивих извора
енергије на животну средину.

Поред тога, нафтни гигант је
на фестивалу науке представио своја достигнућа и пројекте који доприносе енергетској
ефикасности, као и мере које
НИС предузима у области заштите животне средине.
– Фестивал науке својим
концептом и садржином у потпуности обухвата све вредности које и сами настојимо да
промовишемо, а то су образовање, наука и неговање правих
вредности код младих. Свесни
значаја научнообразовних пројеката и потребе да што већем
броју младих пружимо шансу
да пронађу себе кроз науку, наставићемо да улажемо у овакве
и сличне пројекте – изјавила је
Сања Лубардић, заменик генералног директора и директор
Функције за односе с јавношћу
и комуникације НИС-а, поводом учешћа руско-српске компаније на овогодишњем научном фестивалу.
Као компанија која се ослања
на примену нових технологија
и иновација у свим областима
свог пословања, НИС је сагледао значај Фестивала науке као
манифестације која је посвеће-

на промоцији науке и образовања. У складу с корпоративним
слоганом „Будућност на делу”,
НИС традиционално подржава
пројекте и иницијативе који
доприносе развоју научног потенцијала заједнице у којој
компанија послује.
Заједници заједно
Недавно је НИС упутио јавни
позив грађанима да се укључе у
истраживање путем анкете (на
интернет адреси www.nis.eu) с
циљем сагледавања потреба у
локалним заједницама с којима сарађује, а њени резултати
биће основ за будућа улагања
НИС-а путем програма „Заједници заједно”.
Надлежни у овој компанији
истичу да заједно можемо
створити боље и лепше услове
за квалитетнији живот у локалној заједници и зато позивају Панчевце да учествују у
овом истраживању и помогну
НИС-у да што боље сагледа
потребе града Панчева.
НИС сваке године потписује
споразуме о сарадњи с представницима десет општина и градова у Србији: Новог Сада, Панчева, Зрењанина, Кикинде, Новог

Бечеја, Житишта, Кањиже, Србобрана, Ниша и Чачка. Реч је о
новчаној подршци непрофитним установама за реализацију
пројеката из области спорта,
културе, науке, заштите животне
средине и помоћи социјално
угроженим категоријама. О избору пројеката одлучује комисија коју чине представници регионалних власти, НИС-а, као и
локалне угледне личности.
Нафтна индустрија Србије
је још 2009. започела реализацију програма подршке локалним заједницама, који је
из године у годину унапређиван. Готово 900 милиона динара уложено је у око 864 пројекта који су помогли развој
локалних заједница, олакшали
функционисање бројних установа и унапредили рад културних, образовних и спортских
институција.
С друге стране, НИС поклања
много пажње промоцији правих
вредности и унапређивању средине у којој послује. Подршка
образовању остварује се кроз програм „Енергија знања”. Преко
програма „НИС шанса” до сада је
запослено више од 670 младих.

НОВОГОДИШЊА АКЦИЈА „ЗЕЛЕНИЛА”

Сачувајмо јелке
ЈКП „Зеленило” сваке године пред новогодишње и божићне празнике организује
еколошку кампању у оквиру
које се грађанима нуде на
продају јелке с бусеном на
Зеленој пијаци. Цена стабљике зависи од величине
јелке и креће се од 700 до
2.300 динара.
Према речима директора
„Зеленила” Данила Бјелице,
то јавно предузеће преко десет

година организује новогодишњу продају јелки, са идејом
да подсети грађане на значај
очувања јелки, како би се на
тај начин допринело очувању
животне средине. Како је рекао, „Зеленило” ће у оквиру
ове акције организовано и
бесплатно преузимати јелке
од суграђана до 16. јануара,
уколико они нису у прилици
да их засаде након новогодишњих и божићних празника.

ЗА ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ

Нови партнери

БАНАТСКО СУНЦЕ ЗА СВЕ

Соларни панели у Машинској школи
Представници панчевачке локалне самоуправе и Јавног комуналног предузећа „Грејање”
посетили су у понедељак, 19.
децембра, Машинску школу
Панчево, у оквиру кампање за
промоцију међународног пројекта „Банатско сунце за све”.
Том приликом су ученици ове
школе били у прилици да
практично виде конкретну
примену обновљивих извора
енергије. Према речима Ненада Дојчиновића, професора
групе стручних предмета у
Машинској, ова посета је имала вишеструки значај.
– Ученици наше школе су
имали могућност да се упознају с применом соларних
панела за загревање санитарне топле воде и да сазнају колико је употреба обновљивих
извора енергије важна у данашњем добу када је планета
угрожена прекомерном употребом фосилних горива. Ђацима

смера техничар мехатронике
ова презентација омогућила је
да виде практичну примену
једног мехатронског система
и да се упознају с моделом
управљања соларним панелима за добијање топле воде –
рекао је професор Дојчиновић
за „Панчевац”.

За потребе едукације и промовисања вредности употребе
обновљивих извора енергије
набављено је специјализовано
возило које на себи има монтиран преносиви соларни систем за загревање санитарне
воде. Прошле недеље су Анђела Вила, пи-ар менаџер про-

јекта „Банатско сунце за све”,
и Владимир Маринковић, инжењер из ЈКП-а „Грејање”,
представили предности коришћења соларне енергије у
Гимназији „Михајло Пупин” у
Ковачици, у Средњој стручној
школи „Васа Пелагић” у Ковину и у Машинској школи Панчево.
Да подсетимо, локална само у пра ва је кра јем мар та
пред ста ви ла про је кат „Ба нат ско сунце за све”, који
фи нан си ра Европ ска уни ја
кроз ИПА програм прекограничне сарадње Румуније и
Србије. Европска унија је подржала реализацију у октобру 2015. године и обезбедила око 700.000 евра. Циљ
про јек та је да се оства ри
енергетска ефикасност и да
се кроз кон кре тан при мер
укаже на потребу коришћење ал тер на тив них из во ра
енергије.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ НАГРАДИО УСПЕШНЕ ЂАКЕ

Признање за талентоване Панчевце
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину приредио је
у среду, 21. децембра, свечаност у згради Владе Војводине у Новом Саду, на којој су
додељена признања и новчане
награде ученицима основних
и средњих школа из Војводине
који су у школској 2015/2016.
постигли врхунске резултате
на међународним и републичким научним и уметничким
такмичењима. Свечано уручење награда војвођанским талентима одржано је у холу
Бановине и то је била прили-

ка да се најбољи ђаци у области ма те ма ти ке, фи зи ке,
технике, језика и књижевности, ликовне, балетске и музич ке умет но сти пред ста ве
јавности.
Специјалну награду је добило осам ученика који су остварили врхунске резултате на међународним научним и уметничким такмичењима. Међу
њима je и двоје Панчеваца: Даница Зечевић и Марко Шушњар, полазници панчевачког
Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”. Поред њих,

АП Војводина је наградила и
панчевачке математичаре Алексу Константинова, Михајла Симића, Татјану Јакшић и Николу
Булатовића, физичарку Марту
Бошњак и младог историчара
Веселина Врачара. Међу награђенима Панчевцима су и Софија Филипов, Марија Димитријевић, Стефан Михајлов, Вук
Голубовић, Никола Ракоњац и
Ђорђе Грба, као и тамбурашки
оркестар Музичке школе „Јован Бандур”.
До бит ни ци по кра јин ских
награда били су и њихови

професори односно ментори
Бобан Маринковић, Наташа
Чалуковић, Соња Чукић, Миомир Станивуковић, Милутин Којић, Велика Вучуровић, Зорица Алексић, Ђенђи
Варга, Александра Михајловић, Илија Веселиновић, Миодраг Тасић, Младен Стефановић, Санела Благојевић и
Михајло Јовић.
Покрајински секретаријат
за спорт и омладину и Покрајинска влада додељују ова признања у континуитету од 1995.
године.

Панчевачке основне и средње школе, као и вртићи, и
ове године ће моћи да се
прикључе великој еколошкој
кампањи „За чистије и зеленије школе у Војводини”.
Реч је о програму који је пре
седам година покренут са
идејом да се у школама и локалним заједницама широм
Војводине подигну свест и
лична одговорност за бригу о
животној средини. Недавно
је у влади АП Војводине потписан споразум с новим
партнерима, тако да ће војвођански малишани и у
школској 2016/17. бити у
прилици да дају допринос
развоју еколошке свести на
територији наше покрајине.
Потписници овог документа
истакли су да формирање
еколошке културе није нимало лак задатак и да је због
тога програм „За чистије и
зеленије школе у Војводини”
веома битан.
Ову еколошко-едукативну
кампању покренули су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине и Покрајински секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у сарадњи с Покретом горана Војводине, а од
ове године партнери су им и
Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство

и саобраћај и RECAN – фонд
за повраћај и рециклажу лименки. Сарадња ће се интензивирати у сегменту едукације у области заштите животне
средине и енергетске ефикасности.
Према речима надлежних
у Покрајини, овај едукативни програм, иако је намењен
васпитно-образовним установама и остварује се углавном у њима, има ширу улогу
у заједници. Јачање свести,
дугорочно побољшање односа целокупног становништва
према животној средини и
стварање чистијег и зеленијег амбијента основни су задаци кампање.
До сада, током ових седам
година, 373 предшколске
установе, основне и средње
школе учествовале су у овој
акцији, а додељене су 222 награде за најуспешније реализоване активности. На овогодишњи јавни позив одазвале
су се 84 васпитно-образовне
установе, а резултати избора
најуспешнијих биће објављени до 5. јуна 2017. године.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Tрикови
за савршен изглед

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако се саме сређујете за најлуђу ноћ, ови савети помоћи
ће вам да у њој заблистате.
Након туширања на тело нанесите миришљави бутер, а
на лице одговарајућу крему
у зависности од типа коже.
Потом се позабавите прво
косом, а затим шминком.
Уколико имате дугу косу,
можете везати високи реп и
ставити светлуцаву новогодишњу траку или украс за
јелку и тиме задобити симпатије осталих. Плетенице
су сада баш модерне без обзира на то да ли су класичне,
у бохо стилу или опуштене.
Локне никада не излазе из
моде. Увијте косу фигаром
или папилотнама, а потом је
растресите и нанесите лак са
шљокицама. Ако немате такав лак, употребите обичан,
а пре тога поспите по коси
штрас за нокте.
За суву кожу лица најбоље
је користити ББ крему или
течни пудер. Ако вам је кожа масна, обавезно након

течног пудера нанесите и
онај у праху. Црвенило на
лицу прекријте зеленим коректором, јер зелене боја неутралише црвену. Руменило
се наноси на врх јагодица
што ближе очима. Ружичасте нијансе руменила пристају светлој пути, средње
тамној одговара боја брескве, а код тамне пути треба
нанети црвенкасто-наранџасте тонове. Smokey eyes је и
даље веома модеран начин
шминкања очију. Да би линија ајлајнера изгледала
што природније, преко ње
помоћу штапића нанесите
мало креме, а потом је лагано обришите. То ће створити
замрљани изглед и савршено ће се стопити са сенком
коју сте нанели пре ајлајнера. Да бисте оптички повећали усне, белом оловком
исцртајте контуре у жељеном облику и величини, затим их уоквирите оловком у
боји ружа и на крају нанесите кармин. Можете додати и
мало сјаја у средини усана и
тако добити на волумену.
Маскара је обавезна. Обрве
истакните адекватном бојом
сенке или оловке.
Сипајте у неку бочицу с
распршивачем киселу воду
и с раздаљине од 30 центиметара попрскајте лице.
Овај трик замењује скупе
фиксаторе. Шминка ће тако
трајати цело вече. Уживајте
у улепшавању.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Кекс куглице

Петак, 23. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МАРИНА КУРИЉ, КООРДИНАТОРКА У УДРУЖЕЊУ „НА ПОЛА ПУТА”

ДЕСЕТ ГОДИНА НА ПРАВОЈ СТАЗИ
Удружење „На пола пута” ове
године прославило је леп јубилеј – десет година постојања и
активног рада. Од свог оснивања ово удружење континуирано пружа услугу становања уз
подршку за особе са интелектуалним тешкоћама, за коју је
и лиценцирано. Обележавање
јубилеја само је један од повода за разговор с Марином Куриљ, главном координаторком
овог удружења.
ПАНЧЕВАЦ: Како је осмишљена услуга становања уз подршку и коме је она намењена?
М. КУРИЉ: Циљ те услуге је,
пре свега, стварање животних
услова у којима особе са интелектуалним тешкоћама могу
да живе у складу са својим годинама, потребама и могућностима, у заједници у којој су
одрасле, без ризика од смештања у институцију. Услуга је
намењена свим особама са интелектуалним тешкоћама, укључујући и оне с Дауновим синдромом, аутизмом и другим
первазивним поремећајима,
које су пунолетне и које долазе
из примарне или хранитељске
породице. Ове године, уз финансијску подршку Министарства за рад и у партнерству с
Градом, основана је друга кућна заједница у оквиру које се
реализује та услуга. Удружење
пружа и услугу помоћи у кући
за особе са интелектуалним тешкоћама, за коју такође поседује лиценцу. Ове године пружали смо је како у самом граду, тако и у насељеним местима – Омољици и Јабуци, и то
уз финансијску подршку Министарства за рад, Покрајинског секретаријата за здравство и Града.
• Посебну пажњу посвећујете радно-окупационим активностима. Реците нам нешто
више о томе.

– Ту врсту активности организујемо у оквиру радног центра, који се налази у Улици
ослобођења 19. Ту чланови
удружења праве накит и украсе, ткају, украшавају предмете
разним техникама и тако даље. Суграђани ће ове рукотворине моћи да виде и купе на
„Новогодишњем базару”, који
ће бити приређен од 28. до 30.
децембра на платоу испред
Градске управе.
• И ове године сте били врло
активни. Подсетимо се пројеката које сте реализовали.
– Недавно је у Културном
центру премијерно изведена
представа „Књига отисака”, у
којој глуме чланови нашег
удружења. Ово нам је четврта
представа у последње четири
године, а овог пута су нам финансијску подршку пружили

Министарство културе и информисања и Град. Оно што
представља релативно иновативан приступ према популацији са интелектуалним тешкоћама јесте – самозаступање. Реч је о радионицама
на којима се чланови удружења, заједно с младима из
опште популације, оснажују
да пре по зна ју и аде кват но
изразе своје потребе, уче о
људ ским пра ви ма, ве жба ју
вештине јавног излагања и
слично. Током 2016. радионице самозаступања реализовале су се у партнерству с
Домом омладине, а финансијску подршку нам је и у томе пружио Град. Лепа вест је
да је Министарство омладине и спорта подржало реализацију тог пројекта и у наредном периоду, при чему ће

се пројектне активности проширити, па ће њима бити обухваћени и панчевачки средњошколци.
• Удружење за своје чланове
организује и спортске и културне активности?
– Тако је. У партнерству с
Фитнес-клубом „СМС фитнес”, а уз финансијску подршку Града, реализоване су
спортско-рекреативне активности, фитнес, за наше чланове. Од маја, захваљујући сарадњи с тренером Иваном
Живков и клубом „Комбат
игл”, тренирају и карате, а у
октобру су добили жути појас.
Поред тога, реализујемо и музичке радионице у сарадњи са
студијом Моја маштаоница
„Срцуленце”. Захваљујући Покрајинском секретаријату за
спорт и омладину, удружење
је ове године обезбедило средства за опремање простора у
којем ће се одвијати радноокупационе активности, радионице самозаступања, родитељски клуб, састанци...
• Какви су вам планови за
наредни период?
– За следећу годину обезбеђен је пројекат од стране аустралијске амбасаде под називом „Активни почетак”. Он
предвиђа сет активности за
децу са сметњама у развоју и
њихове родитеље, као што су
индивидуални рад с дефектологом, односно психомоторна
реедукација и третман у сензорној соби, затим спортске
активности, музичке радионице и родитељски клуб. Сви они
који су заинтересовани да се
прикључе нашим активностима, било да припадају популацији са интелектуалним тешкоћама било да су то чланови
њихових породица, добродошли су и могу контактирати с
нама путем телефона 341-960
или 060/068-96-59.

ОДРЖАН 24. „ЖЕНСКИ ДАН”

Како спречити/смањити стрес

Да ли сте чули за кејк-попсе?
То су колачићи на штапићу који су освојили свет.
Свима су занимљиви и
привлачни, а посебно деци. Припрема је једноставна, само је важно наћи добар рецепт. Зато вам
поклањамо овај добро испробан, а ви одлучите да
ли ћете их стављати на

штапиће или служити у
корпицама. Варијације су
дозвољене у смислу промене врсте кекса, уља или
крем сира. Једини проблем је у томе што је тешко задржати се само на
једној куглици. Ипак, будите пажљиви уколико
сте на дијети, јер су врло
калоричне.

Састојци: 250 г интегралног кекса без шећера, 125 г немасног крем сира, 100 г црне чоколаде и једна супена кашика кокосовог уља.
Припрема: Самељите кекс у сецку, па убаците крем сир и наставите миксање док се добро не сједини. Од ове масе направите 25 куглица исте величине. Велики тањир обложите кесом
или фолијом, па поређајте куглице. У сваку забодите пола штапића за ражњиће. Ставите куглице у замрзивач да се добро заледе. У микроталасној отопите чоколаду и уље, један минут, на
најјачој температури. Затим мешајте да се добије једнолична
маса и да се сва чоколада истопи. Умачите куглице у чоколаду
држећи их за штапић. Поновите поступак док не потрошите све
куглице. Пошто су куглице хладне, чоколада се одмах стеже.
Ако желите да служите куглице без штапића, пажљиво извуците штапић и спустите куглицу у папирну корпицу тако што ћете
рупицу од штапића окренути надоле. На собној температури куглице се брзо одледе и одмах могу да се једу.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.

Да петнаест жена, од којих се
већина међусобно не познаје,
може провести дивно послеподне у пријатном и надасве
корисном трочасовном дружењу уз разговор и едукативне
активности и вежбе, доказано
је, између осталог, и у суботу,
17. децембра, у читаоници
Градске библиотеке, где је
одржан 24. „Женски дан”.
Рекосмо – између осталог и
тог дана, јер оваква атмосфера
влада на сваком „Женском дану”, а догађај се реализује најмање једном месечно на различитим локацијама, како у
нашем граду, тако и у околним селима. Ако још нисте
имале прилику да посетите
„Женски дан”, обавезно то
учините првом следећом приликом, јер ћете тамо научити
неке занимљиве ствари, а уз то
ћете стећи и нове пријатељице. Сви догађаји су бесплатни,
па вам је за учешће потребна
само добра воља да учините
нешто за себе.
Према речима Марине Балаж, чланице организације
Женска мировна група Панчево (ЖМИГ), која заједно са
Маријаном Јовић и Марином
Субашић организује „Женски
дан” од 8. марта 2014, и то по
узору на онај београдски, концепт догађаја је једноставан –
реч је о различитим радионицама које једном месечно
приређују жене за жене.
– Циљ „Женског дана” јесте
да побољша лични раст и развој
жена и девојака. На догађај долазе жене различитих година,
интересовања и образовања. Теме су сваки пут различите и
груписане су у три категорије –

прва је везана за тело, у смислу
плеса, вежбања, зумбе, аеробика, затим имамо уметничку категорију – декупаж, сликање,
прављење накита од папира, а
трећа категорија обухвата лични раст и развој, разговоре о самопоуздању, сигурности, поверењу и слично, али и учење вештина као што су прављење
блога, намештање бицикала
или писање пројеката – истакла
је Маријана Јовић.
Последњи „Женски дан” у
овој години био је посвећен
темама из треће категорије, а
са учесницима је радила Јелена Мемет, феминисткиња и
мировна активисткиња из
Крушевца и једна од оснивачица и председница Алтернативног центра за девојке из

тог града. Јелена је од 2013.
године и тренерица радионица за интегрисану безбедност,
а управо о тој теми је и говорила прошле суботе.
– На радионици смо се упознале са пет стратегија бриге о
себи – физичкој, емоционој,
релацијској, менталној и духовној. Оне нам помажу да се
носимо са свакодневним стресом у животу, као и да превенирамо сагоревање. Кроз низ
вежби учеснице су научиле
како да ослушкују своје тело,
како да те поруке прочитају и
како да у односу на закључке
до којих су дошле смање ниво
стреса с којим се суочавају –
објаснила је Јелена Мемет.
На овом догађају, као и на
претходним, прикупљани су и

потписи за петицију за проглашење 18. маја за дан сећања на
жене жртве насиља, а посетитељке су могле и да купе ангажовани часопис „Лицеулице”
из Београда. Пројекат је реализован у партнерству с Домом омладине, а финансијски
га је подржао Град. Информације о свим досад одржаним
радионицама у оквиру пројекта „Женски дан”, али и најаве
наредних догађаја, можете
пронаћи на „Фејсбук” страници „Женски дан Панчево”.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ

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

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

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

САМО СУБОТОМ

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

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

ЗАКАЖИТЕ СВОЈ ТЕРМИН

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР , НАЈБОЉА УСЛУГА
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НОВА АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

НА БАВАНИШТАНСКОМ ПУТУ 20. ДЕЦЕМБРА

Одузети дуван
и нафтни деривати

МИНИСТАРКА ПРАВДЕ ПОСЕТИЛА
ГРАДИЛИШТЕ НОВОГ ЗАТВОРА
Када се заврше
радови, као чувари
ће се запослити
незапослени
из Панчева
Највише новца дала
Развојна банка
Савета Европе

Панчевачка полиција је у
три акције запленила више
од тоне дувана и 650 литара
нафтних деривата, због чега
ће поднети кривичне пријаве против једног двадесетде ве то го ди шњег и јед ног
че тр де сет де ве то го ди шњег
мушкарца из околине Ковина, као и против двадесетосмогодишњака из Вршца и
три де сет че тво ро го ди шњег
Панчевца.

Када крајем идуће године буде
била завршена изградња новог
затвора у Панчеву, он ће моћи
да прими чак 500 лица која су
лишена слободе. То је три пута више од садашњег капацитета затвора у Његошевој улици, у коме је тренутно притворено 160 осуђеника.
Подједнако је значајно и то
што ће у новом затвору који се
гради у Панчеву бити запослено најмање 250 чувара, јер се
очекује се да ће сви бити из
Панчева. Ови подаци су се чули 20. децембра, када су наш
град посетили министарка
правде Нела Кубуровић, директор Управе за извршење
кривичних санкција Милан
Стевовић и гувернер Развојне
банке Савета Европе Ролф
Венцел. Они су обишли градилиште новог затвора и изјавили да су задовољни динамиком којом се изводе радови.
Подсећамо да је Развојна
банка Савета Европе већински
финансијер изградње новог
затвора, па је Венцел посетио
Панчево како би се уверио докле су стигли радови.
– Изградња новог затвора ће
значајно поправити ситуацију
када је реч о смештају осуђеника.

Приликом претреса на више локација на подручју Ковина полиција је пронашла и
одузела више од 1.000 килограма сушеног дувана у листу. Током контроле једног
путничког возила у Вршцу
откривено је више од 50 килограма резаног дувана.
На путу Ковачица–Панчево
заустављен је комби у којем
је било више од 650 литара
нафтних деривата.

УСТАВНИ СУД ДОБИО НОВЕ СУДИЈЕ

Међу изабранима
и Панчевци
На пред лог пред сед ни ка
Ср би је, ме ђу но вим су ди ја ма Устав ног су да ко је су
иза бра не ових да на на ла зе се и на ши су гра ђа ни –
до не дав ни про фе сор Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду
Ми лан Шку лић и до ско ра шњи пред сед ник Апе ла ци -

о ног при вред ног су да Ми ро слав Ни ко лић.
Ова вест је изазвала позитивне реакције међу свим
Панчевцима који имају неке
везе с правосуђем зато што
обојица важе за професионалце и политички некомпромитоване људе.

У СУБОТУ У ПОДНЕ

Откривање споменика
у Градском парку
У суботу, 24. децембра, у 12
сати, у Градском парку (преко
пута кафеа „Хедонист”) биће
откривено спомен-обележје
учесницима ратова 1991–
1999. године из нашег града
и околине који су изгубили
животе.
Ову акцију је иницирао
Градски одбор организације
„Српски ратни ветерани”, а на
спомен-обележју ће бити утиснуто 69 имена и презимена.
„Позивамо породице погинулих, Градску управу,

Сада их је у затворима широм
Србије око 10.700, а максималан капацитет је 9.500 – истакла је министарка Кубуровић.
Она је похвалила Развојну
банку Савета Европе због тога
што је та монетарна институција до сада уложила много
новца у Србији и што је, између осталог, финансирала отварање школа и болница.
Ролф Венцел је најавио да
Развојна банка намерава да
финансира и изградњу нове
деч је бол ни це у Тир шо вој,
која треба да почне идуће године. Додао је да је изузетно
за до во љан због ви ше не го
до бре са рад ње ин сти ту ци је
коју представља с премијером Вучићем и Владом Србије.

Саша Павлов, градоначелник Панчева, изјавио је да након пресељења Окружног затвора из Његошеве Панчево
више неће бити једини град у
Србији у коме је затвор у центру.
Он је додао да ће се након
измештања затвора из Његошеве улице створити услови
да зграда у којој се он налази
добије хуманију сврху и да се
искористи за музеј, место за
организовање културних догађаја или нешто треће.
– Испоставило се да је пројекат за кишну канализацију
скупљи од првобитно планиране вредности, али видећемо
да бар део новца издвојимо из
буџета и да тиме помогнемо
реализацију. То планирамо,

ПРЕДАВАЊЕ У „АПОЛУ”

Какве опасности вребају на интернету?

градоначелника, представнике војске и полиције, сва
сродна борачка удружења,
ратне команданте и командире, грађане нашег града,
свештенство које ће освештати спомен-обележје и
све друге. То ће бити историјски дан за наш град, јер
су имена страдалих годинама била у тами”, пише у најави овог догађаја коју је Октавијан Секешан из „Српских ратних ветерана” објавио на „Фејсбуку”.

Иако је планирано да буде
одржано само једном, предавање под називом „Безбедност
деце на интернету”, које су организовали Хуманитарна организација „Светионик“ и Дом
омладине у сарадњи с Фондацијом „Тијана Јурић”, реализовано је у нашем граду чак
два пута у истом дану. Дворана „Аполо” била је у среду, 14.
децембра, премала да прими
око двеста заинтересованих
посетилаца одједном, па су
предавање, подељени у две

групе, слушали ученици
основних школа „Јован Јовановић Змај”, „Мика Антић” и
„Васа Живковић”, школе „Мара Мандић”, као и чланови
удружења „На пола пута”.
Ова интерактивна радионица део је пројекта „Тијана
клик”, који се спроводи у школама широм Србије, а на њој
су говорили Игор Јурић, оснивач и председник Фондације
„Тијана Јурић”, и Михаела
Немет, едукаторка у тој фондацији. Предавачи су присутној

деци, наставницима, психолозима и педагозима пружили
важне информације о безбедном коришћењу интернета, с
посебним акцентом на његовој злоупотреби, било да је врше малолетници било да се
она спроводи над малолетним
особама. У фокусу је био и један од најопаснијих видова
злоупотребе у данашње време
– такозвано „он-лајн завођење”. Иза ове конструкције
крију се заправо педофилија и
замке које педофили праве.

МУП НАЈАВЉУЈЕ ВОЗАЧИМА

На улицама ће бити више саобраћајне полиције
Током божићних и новогодишњих празника саобраћајна
полиција ће интензивирати

управљању возилима под дејством алкохола, везивању сигурносних појасева и поседо-

„пресретачима”, полицијским
возилима без обележја.
Министарство унутрашњих
послова апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе, јер у наредном периоду неће бити толеранције за оне који их буду
кршили.
Током ове године у Србији
је откривено више од 300.000
прекршаја због прекорачења
дозвољене брзине кретања возила на путу, а из саобраћаја је

искључено око 50.000 возача
под утицајем алкохола.
Написано је 160.000 казни
због некоришћења сигурносног појаса, као и 17.000 казни због прекршаја прописа о
техничкој исправности возила
и непоседовања прописане
опреме у возилу.
Иначе, ових дана су објављени резултати акције „Исправно возило – безбедно возило” која је спроведена током
новембра. Од 5.000 возила,

КА ДА ЋЕ У ПАН ЧЕ ВУ ПРО РА ДИ ТИ КА МЕ РЕ?

контроле на улицама и путевима – најавило је Министарство унутрашњих послова.
Највише ће се пратити у којој мери се возачи придржавају прописа о брзини кретања,

јер на Баваништанском путу
живи доста наших суграђана –
додао је Павлов.
Подсећамо, нови затвор у
Панчеву простираће се на површини од 24.000 квадрата и
имаће десет зграда. Шест је
већ при крају, а преостале четири биће завршене до краја
идуће године. Сав потребан
намештај (кревете, душеке,
столове, столице, ормане итд.)
направиће затвореници у другим затворима у Србији.
Када је реч о новим затворима у Србији, до сада су саграђени „Алкатраз” у Пожаревцу (2005. године), два
објекта у оквиру КПЗ-а у
Сремској Митровици (2008.
године) и нови затвор у Падинској Скели (2011. године).

вању комплетне опреме у возилима.
Брзина кретања ће се мерити током дана и ноћу ручним радарима, камерама и
уређајима за мерење брзине у

На телевизијским станицама се већ неколико дана рекламира да је у новом броју ревије за аутомобилизам и саобраћај САТ објављен списак локација на којима су постављене
камере за снимање саобраћаја у градовима широм Србије.
На том списку нема Панчева, зато што камере у нашем граду још увек нису прорадиле. Иначе, постављене су пре четири године (!) и до сада је више пута најављивано да ће
почети да „лове” несавесне возаче.

колико их је током њеног трајања прегледано у центрима за
технички преглед широм Србије, утврђено је да 37 одсто
није било исправно. Чак 34
одсто возача обухваћених
овом акцијом возило је с неисправним кочницама, 12 одсто
њих није имало исправне системе за управљање, а код 31
одсто је утврђено да им је неисправна сигнализација.
Током сличне акције организоване у јулу прегледано је
5.000 возила, а 39 одсто је било неисправно. Најчешћи
проблеми су били с кочницама (у 37 одсто случајева), фаровима и мигавцима (31 одсто), као и са уређајима за
управљање возилом (16 одсто).
За бесплатну проверу техничке исправности возила
највише су били заинтересовани власници старијих аутомобила који су сумњали да
она имају неки квар.

Говорило се и о лажном представљању, злоупотреби личних података у дигиталном
свету и фотографија на друштвеним мрежама, као и о врбовању у секте.
– У последње време присутан је тренд пораста корисника интернета све ниже старосне доби. Велики број деце се
масовно укључује на друштвене мреже, при чему су она неспремна да се суоче са опасностима које вребају у виртуелном свету. Пројекат „Тијана
клик” учи децу практичним
механизмима заштите на интернету, док се родитељи и
просветни радници едукују
како да препознају штетан
или недозвољен садржај и како да прате понашање деце на
интернету – истакао је Игор
Јурић.
Основци су имали прилику
да током догађаја искажу своје
мишљење или поставе питања
у вези са ситуацијама које су
предавачи представили. Приче су употпуњене и великим
бројем примера из свакодневног живота, што је на присутне
оставило снажан утисак.
Хуманитарна организација
„Светионик” најављује да ће се
сарадња с Фондацијом „Тијана Јурић” наставити, а извесно
је да ће циљ наредне заједничке активности бити да се млади боље упознају с различитим облицима насиља.
Д. К.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Треба појачати многе службе, али не можемо
ништа да урадимо без новог кадровског плана.
Др Данијела Ристовски Корнић,
специјалиста медицине биохемије

ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ОДЛАЗЕЋОЈ ГОДИНИ

ОБЈЕКТИ САДА У СОЛИДНОМ СТАЊУ,
НЕДОСТАЈЕ КАДАР
У плану инвестиције
у Долову, Омољици,
Старчеву
И убудуће педијатри
и гинеколози?
Крај године је време за сумирање стања у разним областима. Један од највиталнијих
сегмената живота у селима је
здравствена заштита, коју грађани остварују у амбулантама
под управом Дома здравља.
Непопуњена места?!
Та установа добила је почетком октобра новог вршиоца
дужности директора – то је др
Данијела Ристовски Корниц,
специјалиста медицинске биохемије.
– Обишла сам све амбуланте и могу рећи да су оне у релативно добром стању, па је
сада веома битно наставити
њихово одржавање. Сагледали
смо све потребе и, рецимо, поједине зграде захтевају што
хитније кречење и замену столарије. На врх листе приоритета ставили смо Омољицу,
где је објекат нужно прикључити на канализациону мрежу
и решити проблем дотрајале
електроинсталације. То се односи и на Старчево, где би требало променити столарију, керамику... Пожељно је уредити
и просторије с великом флуктуацијом људи, као што су чекаоница или соба за интервенције. Све то прецизније ћемо
знати када израдимо планове
за наредну годину – навела је
директорка Дома здравља.
Од крупнијих инвестиција
на помолу је и следећа фаза
реконструкције доловачке амбуланте, на којој су прошле

Банатски Брестовац: По налогу Месне заједнице радници
ЈКП-а „Комбрест” оградили
су великим тујама гробље наспрам фудбалског игралишта. Изградња паркинга испред Цркве Вазнесења господњег је при самом крају.
Банатско Ново Село: Промоција књиге под називом „Банатско Ново Село, људи и догађаји” одржана је у суботу,
17. децембра, у просторијама
Дома културе. Бесплатни
превентивни прегледи биће
спроведени у суботу, 24. децембра, између 8 и 10 сати, у
згради Месне заједнице. Велики годишњи концерт свих
фолклорних група, оркестара
и удружења биће приређен у
среду, 28. децембра, од 18.30,
у локалној хали спортова.

И омољичку амбуланту чека умивање
године, након решења дугогодишњих перипетија у вези са
имовинским статусом, започети радови. Република је обезбедила финансијска средства,
па се наставак посла очекује
већ почетком наредне године.
– Велики, можда и највећи
проблем имамо с недовољним
кадром. Треба појачати многе
службе, пре свега лекарску,
али су нам руке још увек везане одлуком државе о забрани
нових запошљавања у државним институцијама. По том
питању не можемо ништа урадити док не добијемо кадровски план, а последњи је рађен
још 2013. године. Тако, када
неко оде у пензију, то прописано место не можемо да попунимо – рекла је Данијела
Ристовски Корниц.
Можда и возила
С друге стране, лепа вест је
да ће, по свој прилици, бити

настављен програм који финансира Град Панчево, а односи се на доласке педијатара и
гинеколога у сеоске амбуланте, које у просеку дневно посети двадесетак пацијената.
– Пројекат се заиста добро
показао, јер на тај начин обезбеђујeмо доступност здравствене заштите најосетљивијем делу популације, попут
деце, а ништа мање није важно ни то што ће жене са села и надаље бити прегледаване у свом месту. Педијатри
долазе у сва места, а гинеколози у пет. Када је реч о лабораторијама за анализу узорака
крви, и ту се ситуација поправља: у 2016. години успели
смо да, не рачунајући Иваново,
покријемо и два престала места – Брестовац и Глогоњ. Ради ефикаснијег теренског рада, то јест због хитних интервенција, у плану је и набавка
возила, која тренутно постоје

само у Глогоњу и Качареву. Ту
су и неизоставно редовно одржавање опреме, као и набавка
апарата за мерење притиска,
инхалатора, отоскопа... Уо сталом, када се за таквим
стварима укаже потреба, то
решавамо истог момента. У
овом периоду вироза најважније је то што су амбуланте
опскрбљене санитетским материјалом, појачан је и кадар
људима из града, а ради се и
прековремено – истакла је
нова директорка.
Дом здравља је започео и
едукативне обиласке вртића
како би малишанима била
приближена сама здравствена
струка, што ће бити настављено почетком нове године. Поред тога, акције које подразумевају бесплатне превентивне
прегледе у новембру су наишле на добар одзив грађана, а
баш ових дана на програму су
Јабука, Долово и Ново Село.

ИЗАШЛА КЊИГА О НОВОМ СЕЛУ

Сачувана богата историја места
Ако неко у прсте познаје Ново
Село, онда су то публициста
Илије Баба и професорка и
нoвинарка Милена Јовишић.
Поред тога што се ревносно
старају о две сеоске задужбине, они су пре извесног времена одлучили да заједничким
снагама направе и књигу о
свом месту. Након дана и дана
темељног и студиозног рада
недавно су коначно успели у
својој креативној намери, што
су и званично предочили јавности на скупу у суботу, 17.
децембра, у Дому културе.
Том приликом најпре су
отворене практично две изложбе: на једној су приказани
документа и фотографије Завичајне збирке Стевана Ђаконовића, чији је аутор, поред

Месне актуелности

његове унуке, поменуте Милене Јовишић, и Александра Јаковљевић, кустос-етнолог Народног музеја Панчево, док су
у оквиру друге поставке представљени делови српске и румунске ношње и још неки експонати из Сеоске спомен-собе,

којом управља Илије Баба, заједно с Бајом Живковићем.
Сама промоција књиге под
називом „Банатско Ново Село,
људи и догађаји” одржана је
недуго затим у малој сали Дома културе, који је био и партнер у пројекту подржаном на

градском конкурсу. Израду
овог дела финансијски су подупрли и локална месна скупштина, Национални савет румунске националне мањине у
Србији и петнаест предузетника и појединаца из Новог Села.
Књига на српском и румунском језику прати развој места од постанка па до данашњих дана. И све то на триста
осамнаест страна у тринаест
поглавља, а свако почиње
страницом у боји са обиљем
фотографија.
Поред аутора, на промоцији
су говорили и Гордана Топић,
испред издавача – удружења
„БНС 1765”, и професор др
Мирча Маран, историчар, који је написао предговор о овом
делу.

Долово: Позоришна представа за децу „Прва журка” јабучког позориштанца „Мали
принц” одиграна је у суботу,
17. децембра, у Дому културе. Дом културе и ЈКП „Долови” обележили су славу
Свети Никола. Бесплатни
превентивни прегледи биће
спроведени у петак, 23. децембра, између 8 и 10 сати, у
згради Месне заједнице.
Глогоњ: Ових дана почеће
радови на крпљењу ударних
рупа у Утринској улици и деловима улица Ослобођења и
Првог маја. Новогодишња
дечја представа биће изведена у недељу, 25. децембра, од
10 сати, у Дому културе.
Иваново: Комунални радници засадили су младице
украсног дрвећа испред Месне заједнице. Дечја новогодишња представа „Деда
Мразов рођендан” биће изведена у петак, 23. децембра, у
Дому културе, када ће малишанима бити подељени пакетићи. На истом месту ће у
уторак, 27. децембра, од 18
сати, бити одржан хуманитарни концерт школске деце, с циљем да се помогне
једној оболелој малој суграђанки.

Јабука: Центар за превенцију
Дома здравља спровеo je бесплатне превентивне прегледе
у среду, 21. децембра, у Месној заједници. Стендап комедија биће изведена у петак,
23. децембра, од 20 сати, у
Дому културе. На истом месту
у уторак, 27. децембра, у 18
сати, биће отворена изложба

радова деце и жена с новогодишњих радионица, а позориштанце „Мали принц” извешће представу „Деда Мраз
почетник”.
Качарево: Представа под називом „Пластика” изведена је
у петак, 16. децембра, у Дому
омладине. На истом месту у
недељу, 18. децембра, одржан
је традиционалан концерт
ученика који похађају музичку и балетску школу. Свечана
скупштина Месне заједнице
биће одржана у понедељак,
26. децембра.
Омољица: Након три дана
обуставе рада због епидемије
грипа настава у школи је
нормализована.
Радници
ЈКП-а „Зеленило” радили су
на конзервацији црвенолисне букве у парку. Због радова на електричној мрежи у
уторак, 27. децембра, од 9 до
16 сати, струје неће бити у
делу села од Трга Светог Саве према Иванову.
Старчево: Оснивачка скупштина удружења винара и
виноградара одржана је у суботу, 17. децембра, у свечаној сали Месне заједнице.
Исте вечери је приређен једанаести Фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди”.
Подела пакетића поводом
Светог Николе за децу од три
до шест година уприличена
је у понедељак, 19. децембра,
на Тргу неолита.

КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ У КАЧАРЕВУ

„Пластика”
за смех до суза

ОДРЖАНИ ЈЕДАНАЕСТИ „ГАШИНИ АКОРДИ”

Награде отишле у Ариље и Загреб
Једанаести међународни Фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди” одржан је у суботу,
17. децембра, у Дому културе у
Старчеву, а поред поменуте
установе, у организацији манифестације учествовао је и Креативни културни клуб.
Најпре је легендарни оторинорокенролог Брани слав
Чудноређе

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ђековић Ђека, као овогодишњи
председник жирија, поздравио
присутне, а потом је уследио ревијални наступ победничког састава с последњег фестивала,

сачињен од младих полазника
панчевачке школе „Гитарта”,
које је предводио њихов учитељ
Зоран Илић.
У такмичарском делу се, са
по три нумере, представило
дванаест извођача из земље и
иностранства. Након тога, док
су сабирани гласови осмочланог стручног жирија, публику је
урнебесно духовитим песмама
забављао загребачки кантаутор
Мики Солус, још један од некадашњих лауреата фестивала.
На крају су јавно представљени сви гласови жирија и
публике у категорији за најбољу интерпретацију, што је по

евровизијском моделу пажљиво испраћено на видео-биму,
на којем се, већ на пола гласања, јасно видело да је убедљиво највише поена сакупио Ice
Cream Man или Мића Поповић из Ариља. Иза бриљантног
блузера нашао се оригинални
виртуоз из Загреба – Огњен
Башић, под псеудонимом Чудноређе, а трећи је био трочлани састав „Хотел Македонија”,
чији је фронтмен познати мајстор ироније и мултиуметник
– Иван Тобић из Смедерева. И
награда за најбољу ауторску
песму отишла је у Хрватску –
луцидном Башићу.

Као у стара добра времена
тражено је место више у препуној сали Дома омладине у
Качареву у петак, 16. децембра, када су познате глумице
Сузана Петричевић и Нела
Михајловић маестрално извеле позоришну представу
„Пластика”.
Бројна публика имала је
ретку привилегију да ужива
у савременој причи, препуној неочекиваних заплета и
комичних ситуација. Реч је о
случајном сусрету двеју жена
у „најбољим годинама”, потпуно супротстављених карактера, које су се у исто време затекле у теретани. Поред
свих разлика, за обе је зајед-

ничко то што покушавају да
поправе оно што је живот покварио и да, на све начине,
пронађу пут до корекције тела и духа.
Првакиње нашег глумишта
успеле су да до суза насмеју
Качаревце, који су често овацијама прекидали наступ.
Представу је организовао
Дом културе, а већ у недељу,
18. децембра, та установа
уприличила је у поменутом
простору традиционалан концерт качаревачке деце која
похађају музичку и балетску
школу. Ученици су том приликом приказали завидан
певачки, свирачки и играчки
потенцијал.
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Музика
Петак, 23. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: џез вече. Наступају: Јелена Јововић (вокал), Драган Ћалина (клавијатуре), Милан Павковић (контрабас) и Никола
Бановић (бубањ).

Изложбе
Петак, 23. децембар, 19 сати, Народни музеј: отварање изложбе „Смрти нема, има сеоба”, поводом обележавања 120
година од настанка слике „Сеоба Срба” и 93 године од оснивања Народног музеја.
Понедељак, 26. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе радова Жарка Томина, поводом 42 године стваралаштва.

Представе
Понедељак, 26. децембар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: представа „Конкурсијада у Кикиригији” удружења „Осогово” из Панчева, Удружења аматерског позоришта
„Мали принц” из Јабуке и Дома омладине, коју је подржао
Град Панчево.

Књижевност
Понедељак, 26. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: књижевно вече „Sympathy for The Devil: представљање”, у оквиру манифестације „Једна књига, један град”,
на којој ће се представљати роман „Безверје” Ивана Ивачковића. Учесници: писци Марко Видојковић, Вуле Журић и
Иван Ивачковић.
Уторак, 27. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: књижевно вече „Архипелаг вере: о многим лицима
зла”, у оквиру манифестације „Једна књига, један град”, на
којој ће се представљати роман „Безверје” Ивана Ивачковића. Учесници: публициста Ново Томић и аутор Иван Ивачковић.
Среда, 28. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: књижевно вече „Ђаво на каучу: борба добра и зла у простору несвесног”, у оквиру манифестације „Једна књига,
један град”, на којој ће се представљати роман „Безверје”
Ивана Ивачковића. Учесници: проф. др Жарко Требјешанин,
психолог, и Иван Ивачковић, аутор.
Четвртак, 29. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: књижевно вече „Глачање огледала: пут до ’Безверја’”,
у оквиру манифестације „Једна књига, један град”, на којој
ће се представљати роман „Безверје” Ивана Ивачковића.
Учесници: публициста Александар Жикић и аутор Иван
Ивачковић.

ТИНЕЈЏЕРСКИ РОМАН МИРЈАНЕ УЗЕЛАЦ

НЕОБИЧНА ПРИЧА
СА СРЕЋНИМ ЗАВРШЕТКОМ
Ауторка: писање
за децу изазива
најлепша осећања
Књига која нас
враћа у детињство
„Жижи”, тинејџерски роман
који је проглашен за најбољи
у овој години на конкурсу
„Порталибриса” (који је и издавач ове књиге) „Врата књиге”, а написала га је наша суграђанка Мирјана Узелац,
представљен је у четвртак, 15.
децембра, у читаоници Градске библиотеке.
Разговор са ауторком „о
свему оном чега у књизи има
и нема, о књижевности за децу и омладину и за све оне који се тако осећају...” водио је
панчевачки књижевник Вуле
Журић. Он је нагласио да је
књига садржајно необична и
да код нас нема много такве
књижевности.
– Мирјана се врло храбро
ухватила укоштац да исприча
једну причу, која није баш ни
тако једноставна јер има много „рукаваца”, много ликова,
да савлада то и да од почетка
преко средине разреши оно
што треба да се разреши у том
роману и да се он заврши, па,
како другачије него срећно... –
каже Журић.
Узелчева објашњава да, док
је писала књигу, није размишљала ни као дете ни као одрасла и да, када ствара, „има
неке искрице које је поведу

ШКОЛА КАРИКАТУРЕ

После летње – зимска
Након летње школе карикатуре Николе Драгаша Дом
омладине је одлучио да организује и зимску, коју ће такође
водити млади карикатуриста
и илустратор. Прво окупљање
ће бити 14. јануара следеће године, а радионице су намењене деци узраста од шест до
петнаест година, одржаваће се

у просторијама Дома омладине сваке суботе од 10 до 12 сати и биће бесплатне.
Пријављивање деце може
се обавити путем имејла
који је отворен на сајту Дома омладине karikatura@
domomladinepancevo.rs, а
телефон за информације је
013/311-315.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Хиљадити спрат”
Кетрин Макги
Нико није знао да ли је пала, или је гурнута, или је,
притиснута тежином неизговорених тајни, одлучила
да скочи.
Година је 2118. Највиши
спратови велелепне куле
резервисани су за имућне,
прелепе и неумољиве. На
самом врху, на хиљадитом
спрату, живи Ејвери Фулер,
лепотица која има све, а
жели само једно – нешто
што ће заувек остати закључано у њеном срцу. Али Ејвери није једина с тајном.
У чудесној метрополи
иновације и снова свако нешто жели… а свако има и
нешто да изгуби. Док скривене жеље излазе на видело, а лажи и издаје се нагомилавају, савршени свет
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некуд” и не зна где ће завршити.
– Имам једну звездицу и онда се око ње направи читава
прича. Мене је Жижи водила,
нисам ја њу – просто сам јој се
препустила. Неке ствари су аутобиографске – вечито прескачем неке капије, неке плотове. Али то је детињство које
смо ми имали, детињство у коме сте одлазили и када сте се
враћали, све то сте преживљавали. Ујутро када бих се пробудила, никада нисам знала да
ли сам сањала или ми се
стварно десило. Стално сам у
глави имала неке слике, стално завршавала неке романе,
филмове, стално ми се нешто
дешавало... – прича књижевница.

Ауторка сматра да се најлепше осећамо у детињству,
да смо тада најбезбрижнији,
најискренији... Закључује да
писање за децу мора бити
искрено и да изазива најлепша осећања.
– Деца су она која се искрено радују животу. Размишљају
једноставно: један и један су
два. И то је најлепше што код
деце свако зашто има зато.
Жижи је настала просто из неке потребе да поново преживите оно што сте некад као деца преживели. Она је главни,
кључни лик, међутим и други
ликови око ње су помало необични и сви они имају проблеме с којима се боре. Али оног
момента када треба помоћи,
нешто урадити, они су ту сви

један за другог – објашњава
Узелчева.
На Журићеву констатацију
да су дијалози у књизи веома
добри, ауторка одговара да добро разуме речник данашњег
детета зато што смо сви ми помало остали деца, да су у њој
„остали” неки добри људи из
детињства.
– Сваки добар човек у вама
„остаје”, а ја имам ту срећу
да сам „пуна” добрих људи –
закључује ауторка.
За крај, Мирјана Узелац се
нада да ће писати и наставак
књиге. Каже да ће Жижи „морати да искочи, јер је она као
алергија – стално вас тера да
се чешете”, тако да, ако хоће
да се ослободи „чешања”, мораће поново да пише „Жижи”.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ИВАНКЕ РАДМАНОВИЋ

Вечити путник који трага за одговорима
Нова књига Иванке Радмановић „Где је моја кућа” представљена је у петак, 16. децембра, у Свечаној сали Народног
музеја.
Песникиња је до сада писала углавном љубавну поезију,
а стихови који чине ову збирку су рефлексивни. Књига се
састоји из шест циклуса, а сваки од њих почиње по једном
причом. Кроз те прозне текстове се провлачи симбол воде, која означава пролазност,
неминовност, страхове, али и
снагу.
– Намера ми је била да постигнем одређену динамику и
да истовремено произведем у
читаоцу трагалачки немир,
ишчекивање, изненађење... Док
сам писала, водиле су ме три
мисли. Прво, писала сам из
перспективе особе која је у
једном тренутку отишла далеко

из свог дома. Нити је туђина
постала нова кућа, нити је повратак донео потпуно смирење, те отуда постоји то осећање неприпадности вечнога
путника, који се зато окреће
ка прошлости, трагајући за
одговорима. Друга перспектива је потпуна и физичка и духовна отуђеност, искљученост,
свеколика осама која је све више присутна у савременом

свету, а трећа идеја је да се
трагајући можемо вратити себи, својој суштини, души и узвишеној љубави – објашњава
Иванка Радмановић.
Књижевница Гордана Влајић каже да Иванкине песме
описују узајамну отуђеност и
наша несусретања са сопством.
– Збирка „Где је моја кућа”
окупила је наизглед тихе песме

и неколико прича које својом
рефлексивношћу, садржајном
дубином и поетским кадровима вриште од емоција, терајући читаоца да упркос интензивно узбурканим сензацијама, наћуљи уши и отвори ум.
Иванкину сада већ препознатљиву нарацију одликује аутентичан ритам складних и
истанчано естетизованих израза који теку лагано, не допуштајући предах, све до ушћа
књиге. Рекла бих да наслов
„Где је моја кућа” никако није
вапај, али јесте опомена и
подсећање на мудрост коју
пренебрегавамо подређујући
је навикама, журбама, извитопереном поретку вредности...
– прича књижевница Гордана
Влајић.
Издавачи збирке су ИП „Прометеј” и Удружење књижевника
Србије.

„ДИВАНХАНА” СВИРАЛА СЕВДАЛИНКЕ

Фузија различитих музичких жанрова
недодирљивих становника
врха куле почеће да се урушава, све док се не заврши
трагедијом.
Јер ко високо лети, ниско пада.

Два читаоца који до среде, 28. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта је закључано у вашем срцу?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Хиљадити спрат” Кетрин
Макги. 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.

Сарајевски састав „Диванхана” одржао је концерт у среду,
14. децембра, у дворани Културног центра. Бројна публика
је слушала највише песама с
његовог последњег албума
„Зуква”, који обухвата разноврсну музику Балкана. За простор земаља бивше Југославије објавио га је београдски
„Multimedia Music”, а за светско тржиште „ARC Music” из
Велике Британије.
– Зуква је назив за аутохтону јабуку која расте на простору Босне и Херцеговине. Специфична је по томе што има
дубоке корене и богату крошњу и на њу се могу калемити
друге биљке. Слично нешто заправо и ми радимо – калемимо

Балкана. Али највећи акценат
стављамо на нашу урбану традиционалну песму и наш традиционални мелос, познатији
у свету као севдалинка – објашњава Наида Чатић, вокал
бенда.
„Диванхана” се не опирe ни
утицају џеза, попа и класичне
музике двадесетог века. Чланови бенда су се окупили почетком 2009. године, док су
били студенти на Музичкој
академији у Сарајеву.
друге музичке жанрове на нашу богату музичку традицију
и тако стварамо уникатни
производ и фузију различитих
музичких жанрова. На албуму

„Зуква” се налазе песме с балканског подручја – нисмо се
фокусирали само на севдалинку, него гледамо да обрадимо и традиционалну музику

Стране припремила

Милица
Манић
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ИНТЕРВЈУ: ИВАН ИВАЧКОВИЋ, АУТОР РОМАНА „БЕЗВЕРЈЕ”

НАШ ЛИК ЈЕ ЂАВОЛСКИ
Овогодишња манифестација
„Једна књига – један град” биће посвећена роману „Безверје” панчевачког писца и публицисте Ивана Ивачковића и
одржаваће се од 26. до 29. децембра у Градској библиотеци. Тим поводом разговарали
смо са аутором овог дела.
• У питању је роман за чије је
читање потребна потпуна концентрација и свакако се ради о
другачијем Ивачковићу, о новом ауторском печату...
– Нисам желео да напишем
нешто што ће се допасти свима и што свако може лако да
растумачи. Напротив, хтео
сам да напишем књигу за коју
су потребни извесна интелектуална кондиција и одређена
предзнања.
• За тему сте одабрали добро и зло.
– Да. Додуше, више зло него
добро. Дакле, тему која је вечита, ону која ће постојати докле год буду постојали људи.
Истини за вољу, то неће бити
још дуго, ако свет настави
правцем којим је кренуо. Каквој се судбини, осим најгорој,
може надати планета на којој
је, колико јуче, најмоћнија земља бирала свог вођу између
једног циркусанта – кандидата крупног капитала и једне
обезљуђене жене – кандидата
ратног лобија?
• На крају „Безверја” откривате идентитет јунака књиге и
испоставља се да је то један
италијански песник из осамнаестог века. Али чини се да је
у ствари ђаво најважнији лик?
– Управо тако. Ђавола у
„Безверју” најпре затичемо
као дрчно и гласно биће, а потом као уморног, разочараног
и дезоријентисаног старца.
Помало налик на расцепљеност какву су према њему

имали романтичари, он је у
овој књизи и биће које симболизује понор и ужас зла и поносни побуњеник против тираније и божје намере да сва
створења третира као своје
приглупе робове.
• Ђаво се на почетку „Безверја” приказује као привиђење болесног човека, али се при
крају појављује као стварна
особа и показује неке људске
особине. Да ли у томе постоји
симболика?
– Постоји јер, поред осталог,
видимо да он има људски лик,
а то значи да је и обрнуто, да је
наш лик ђаволски. Ђаво чак у
„Безверју” тврди да је он наш
праотац, да је он оно најдубље,
исконско људско и да је створио свет, а да је Бог ту обавио
само физички део посла. Другим речима, да је Бог у стварању света био нека врста калфе.
• Да ли ви верујете у Бога
или сте атеиста?

– Не верујем у организовану
религију, али верујем у силу
вишег реда која води тачно и
детаљно књиговодство о ономе
што чинимо током овоземаљског живота, па нам, кад се тај
живот заврши, разрезује казне
и награде. „Безверје” нема
много лепих речи за ту силу.
Много више има замерки на
њен рачун и зато ми понекад
није било сасвим пријатно да
пишем ову књигу. И сад осећам извесну нелагоду. Претпостављам да је то она врста нелагоде о којој је говорио Пекић
када је изашло „Време чуда”.
Укратко, могло би се рећи да
верујем у Бога.
• На који начин верујете,
шта за вас значи вера?
– Пре свега, то је, бар у мом
случају, вера у доброту. Савест
и доброта су облици божјег
присуства у нашем овоземаљском животу. Неверници – не
нужно атеисти, да не буде забуне

– јесу људи слободни од савести и доброте. Нема Бога, мисле они, па је све, укључујући и
злочин, дозвољено. Али, као
што знамо, то су компликоване
ствари. Најпре, шта је злочин?
Да ли је, рецимо, убиство нужно злочин? Да наведем један
баналан пример: да ли неко
стварно мисли да би било лоше
да је завера против Хитлера успела и да је био убијен? И да
би, у том случају, заверенике
требало казнити због убиства?
С друге стране, скоро свакодневно смо сведоци ужасних
злочина које чине они који се
представљају као верници и
који баш у име свог божанства
недужним људима режу вратове и разносе их бомбама. Међутим, то није вера. То је наказна симулација вере иза које
стоје ескадрони смрти по фанатизму још гори од оних које
је предводио Хитлер.
С. Трајковић

ДЕСЕТА ИЗЛОЖБА „НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА”

Зашто не идемо у галерије?
Јубиларна, десета изложба
„Нових технологија”, која ове
године носи назив „Inverse”,
отворена је у уторак, 20. децембра, у Галерији савремене
уметности.
Уместо опипљивих радова,
посетиоци су затекли поруке
исписане на зидовима Галерије.
– Идеја овогодишњег пројекта била је да се публици која није уметничка представи
рад уз каталоге „Нових технологија”, да се уради анкета и
да се дође до одређених резултата, изјава, неког материјала,
од којег је направљена и ова
изложба – каже Ивана Маркез
Филиповић, уредница визуелних уметности у Галерији савремене уметности.
Поставка је резултат анкете
коју је ауторка овогодишње
концепције Марија Каузларић спровела уз помоћ новинарке Драгане Николетић.
Њих је занимало зашто су галерије празне, зашто у њима

нема публике, да ли људи разумеју савремену уметност и да
ли их она занима. Публике
није било много ни овог пута,
али је изложба изазвала дискусију о теми, а мишљења су
била сукобљена.
– У галеријама се скупљају
људи који се познају, колеге
уметника, пријатељи, а праве

публике, којој је уметност намењена, нема, она је изостала.
Одлучили смо да се с девет
каталога од претходних година оде људима, на њихова
радна места у Панчеву. Идеја
је била да не будемо ми селектори, нити неко стручно лице,
већ публика, народ, онај ко је
конзумент. Резултати које смо

добили су, донекле, очекивани. Пријатно изненађење је
било да су сви показали велику отвореност и интересовање
да о томе причају. И да су то
разумели као јако важно и да
их донекле гризе савест што
таквих садржаја нема више у
њиховом животу, да осећају то
као неки недостатак, да је то
потреба коју имају. Генерално
тешко приступају садржајима
савремене уметности, па сам
покушала да им их тумачим,
приближим, објасним. Добро
су разумели о чему се ради,
ишчитавали су радове. Из тих
разговора смо извукли све оно
што је било битно, што је било
карактеристично и то смо исписали на зидовима Галерије
– објашњава ауторка.
Изложба ће бити отворена
до 30. децембра, па све оне које занима шта су, углавном,
разлози за слабу посећеност
галерија, могу да сврате и погледају.

КЊИЖЕВНИ КЛУБ„ПРОТА ВАСА ЖИВКОВИЋ”

Сумирање протекле године
Го ди шња про мо ци ја књи жев ног клу ба „Про та Ва са
Живковић” одржана је у среду, 14. децембра, у читаоници Градске библиотеке. Том
приликом су песникиње Милица Аранђеловић, Ружица
Томић, Нада Ранковић, Марина Тот и Хелена Станковић
прочитале по три песме из
збирки које су објавиле ове године. Књижевница Нада Малек се представила трима приповеткама из последње књиге,
а Стеван Васић је говорио део

из свог најновијег драмског
текста, који је већ постављен
на сцену.
Књижевни клуб „Прота Васа
Живковић” основан је пре две
године, а пре нешто више од
годину дана је и званично регистрован. Броји 18 сталних
чланова, међу којима су и
млађи и старији књижевници.
Ове године је седам чланова
клуба издало књиге, а штампан је и зборник с радовима
шездесетак песника из Србије
и иностранства.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Равнотежа”
Светлане Слапшак
„Три романа у једној књизи, то је ’Равнотежа’ Светлане Слапшак. Пастиш,
пародија и сведочанство
чине овај роман јединственим у савременој литератури нашег региона”, сматра Драган Великић.
У роману „Равнотежа”
говори се о женама у Београду за време рата у бившој Југославији. Не прихватајући да им у њихово
име убијају суграђане, рођаке, пријатеље и синове,
оне их скривају од мобилизације. Милица, једна од
њих, принуђена је да прекуцава рукопис великог националног писца како би преживела кризу деведесетих.
Тражећи начин да се ментално удаљи од посла на који је
присиљена, она истовремено
пише и роман-пастиш угледајући се на приповедни
поступак и стваралаштво
сестара Бронте.
Одбијајући сваки вид интеграције у ново, разорно
друштво безумља и зла,
Милица и њене пријатељице својом креативношћу и
храброшћу покушавају да
се одупру насиљу и хаосу
који их окружује. Кроз мноштво духовитих и ироничних дијалога овај роман трага за одговором на питање

како у једном неуравнотеженом друштву одржати
сопствену равнотежу.
Светлана Слапшак (1948,
Београд) завршила је класичну гимназију у Београду, где је дипломирала, магистрирала и докторирала
на Одељењу за античке студије на Филозофском факултету. Била је један од
уредника сатиричног часописа „Фронтистерион”, који је забрањен и уништен
већ с првим бројем. Писала је колумне у многим часописима, као и на порталу
„Пешчаник”. За књигу есеја добила је награду „Мирко Ковач” 2014. године.

Два читаоца који до среде, 28. децембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта вас држи ’у равнотежи’?”, наградићемо по једним примерком књиге „Равнотежа” Светлане Слапшак. 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
Кројачи среће
Ивана Јаћимовски,
новинарка
КЊИГА: Књига коју је написао Јован Дучић о срећи, о
љубави, о жени, о пријатељству, о младости и старости,
о песнику, о херојима и пророцима јесте „Благо цара
Радована”. Цар Радован је
цар царева и само лудаци,
чији је он цар, знају путеве
који воде у његово царство.
О царевом благу сањају песници, хероји, пророци и
краљеви који хоће да владају силом љубави и силом
мржње. Изрека каже да је
сваки човек ковач своје среће, а Дучић сматра да је човек увек сам ковач своје несреће. Све недаће су дело
човеково, чак и болест. За
сваку човечју несрећу криви
су лакоумност, гордeљивост,
глупост или порок. Зато Дучић каже да несреће нису
случајне, док срећу јесу.
Стари филозофи су прославили пријатељство, јер су
пријатељи ти с којима делимо срећу. Дучић пише о
пријатељству сећајући се
шта су о томе говорили антички мислиоци, па је издвојио сјајну Сенекину изреку: „Живи с људима као
да те Бог гледа, а говори с
Богом као да те људи слушају”. Пишући о животним
вредностима и о моралним
начелима, Дучић нам дарује
ризницу блага утканог у
књигу о судбини.
ПРЕД СТА ВА: „Успа ван ка
за Вука Ничијег” је роман

црногорске ауторке Ксеније
Поповић. Главни ликови су
троје младих људи који су
одрасли у дому за децу без
родитељског старања. У
представи је акценат на томе како се млади који не
знају своје порекло, своје
родитеље и своје корене суочавају са свакодневним
проблемима и како се институције односе према таквим људима.
ФИЛМ: „Фокус” је драма,
комедија и романтика. Вил
Смит глуми вештог преваранта који је у стању да сваког увери у шта год пожели.
Вил једног дана упознаје лепу плавушу која му тражи да
је научи свему што зна. Она
је радила као његов помоћник и тако је савладала тајне овог заната. Њихов циљ
је био скренути људима пажњу са онога што је њима
двома циљ у том тренутку.
Варајући, људи су заједно
зарадили много новца.
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АФЕРА БЕЗ СУДСКОГ ЕПИЛОГА?

ПОВОДОМ СКУПШТИНСКЕ РАСПРАВЕ О ЈЕДНОМ ЗАКОНУ

Заборављен случај
„нова депонија”

ХОЋЕМО ЛИ ПРИВАТНИЦИМА
ПЛАЋАТИ КОМУНАЛИЈЕ?

Хоће ли случај „нова депонија” и нестанак око 5.000 кубних метара шљунка добити
судски епилог?
Крајем априла прошле године у Градској управи је
одржана конференција за
новинаре на којој је обелодањено да је на новој депонији
нестало око 5.000 кубних метара шљунка, у укупној вредности од пет милиона динара. Он је био насут још 2008.
године, а да га нема довољно, утврђено је седам година
касније!?
Резултати испитивања које
је поводом сумњи да нешто
није у реду претходно урадила фирма „Геоид” на захтев
„Хигијене” на целој површини депоније показали су да је
просечна дебљина шљунка
31 центиметар, уместо да буде 50.
Иако је претходни градоначелник Панчева Павле Раданов тада изјавио да је о
свему обавестио Полицијску
управу у нашем граду и Више јавно тужилаштво, ни
дан-данас нико није позван
на одговорност.
Према информацијама које смо добили у Вишем јавном тужилаштву, случај „нова депонија” је из Панчева,

на основу одлуке Апелационог суда у Новом Саду, пребачен у надлежност Вишег
суда у војвођанској престоници, што значи да се суд у
нашем граду више не бави
њиме.
Подсећамо, због открића
у вези са шљунком на новој
депонији одложени су завршетак радова на њој и њено
пуштање у рад, а овај проблем је решен само захваљујући шведској агенцији, донатору новца за депонију,
која је пристала да помогне
завршетак радова са 440.000
евра.
Бивши градоначелник
Павле Раданов је тада изјавио да је препоручио да се
привремено обуставе радови на депонији док се не
уради вештачење којим би
се утврдило да ли је до слегања слоја шљунка дошло
природним путем, или је
из градског буџета 2008.
године плаћено више, а насуто знатно мање шљунка
од првобитно планиране
количине од 14.400 кубних
метара.
То вештачење је обављено,
али је јавности остало непознато све што се након тога
дешавало.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Само да буде фер
Није ми преостало ништа
друго него да на овај начин,
преко новина, покушам да се
изборим за фер третман у
поступку који ће одлучити о
томе коме ће после мог развода припасти мени највредније благо: моја деца. Јако
сам забринут, јер имам сазнања да је у Центру за социјални рад у Панчеву већ све
договорено око тога да децу
судски добије моја бивша супруга!
Човек у ког имам поверења рекао ми је, а после тога
ми и показао папире, да је
старатељство над његовим
сином, пошто се развео, добила његова бивша жена уз
помоћ разрађене шеме. Објаснио ми је да човек који се
у Центру за све пита оном
родитељу који га „убеди” да
деца треба баш њему да припадну, увек препоручи истог
адвоката (у питању је женска

особа), која онда нађе начин
да и судију увери у то како
да пресуди. Стално се у том
ланцу понављају исти људи
и зато свако може да донесе
исти закључак: све раде у договору. А да су се они препознали, у то сам сигуран. Волео бих и да се они јаве новинама и оповргну моја сазнања.
Немам много новца. Верујем да правда и право постоје. Уплашио сам се када сам
увидео да ће моја бивша жена ангажовати баш ту госпођу адвоката, коју су већ нападали на улици због њених
комбинација. Мени је важно
само да све буде фер и бојим
се да неће бити тако. Из разумљивих разлога сам замолио новинаре да не потпишу
писмо мојим именом.
Име и презиме
познати редакцији

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Све је илузија
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли бисте изабрали љубав или гламур. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Одабрана” Кире Кес за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Увек љубав и само свеобухватна љубав док не променимо цео свет. А гламур... бацам
преко рамена.” 064/9694...
„Мала соба три са три, а у
соби ја и ти. Држиш ме за руку, а додирујеш моје срце.
Ако се то зове љубав, бирам
љубав.” 062/1656...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање колико илузија има утицај

на стварност. Они ће освојити по један примерак књиге
„Замка” Мелани Рабе.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Судара се са стварношћу,
некад чеоно, некад ланчано.
Кад се отме контроли, не поштује ограничења брзине,
првенство пролаза, улеће у
кривине. А живот – друм
клизав.” 064/3856...
„Свако стварност тумачи
другачије, што доказује да је
стварност заправо једна велика илузија. Кад год вас неко изнервира, сетите се тога.” 064/2803...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

Да ли ће држава
увести конкуренцију
јавним комуналним
предузећима?
Стручњаци кажу
да би од тога могло
да буде више
штете него користи
Уколико посланици то подрже
на расправама које се ових дана воде у Скупштини Србије, и
приватници ће добити право
да се баве комуналном делатношћу.
У том случају ће им бити
омогућено да преузимају постојећа јавна комунална предузећа као концесионари, на
одређени период, или да управљају њима кроз модел јавноприватног партнерства, сразмерно износу новца који су
уложили, заједно с државом.
Од петооктобарских промена 2000. године више пута се
причало о овој теми, али сада
се отишло најдаље, због наше
обавеза да прилагодимо функционисање комуналног сектора правилима која важе у државама Европске уније.
Они који су за увођење конкуренције постојећим комуналним предузећима сматрају
да од тога може бити само користи и да ће, уколико промене
заживе, грађанима бити понуђене квалитетније комуналне
услуге. У том случају ће, по

Може ли се снабдевање водом поверити неком другом?
њиховом мишљењу, за директорска места морати да се бирају проверени стручњаци, а
не као до сада кадар који су
именовале партије.
Запошљавање само на основу страначких књижица више
неће бити могуће ни када је
реч о службеницима, па ако се
усвоје измене овог закона, више неће бити могуће да постоје јавна комунална предузећа
у којима има знатно више административаца него обичних
радника.
Међутим, има и оних који
сма тра ју да ни је све та ко
идеално и да би од увођења

конкуренције државна комунална предузећа имала само штету.
– Требало би о томе питати
нашег оснивача, локалну власт.
То је пре питање за њу. Колико
је мени познато, у неким земљама на Западу је управљање
водоводима поверено приватницима и искуства нису била
нимало повољна. Због тога је та
делатност после тога поново поверена државним комуналним
предузећима – изјавио је директор ЈКП-а „Водовод и канализација” Александар Радуловић.
Идентично мишљење има и
Данило Бјелица, директор
„Зеленила”.

– Када је реч о конкуренцији комуналним предузећима
којима управља држава, сматрам да никако не би требало
приватизовати сахрањивање
грађана и одржавање гробаља.
Када је реч о продаји погребне
опреме, ни до сада није било
спорно да то буде омогућено и
приватницима. Што се тиче
других комуналних делатности предузећа попут „Зеленила”, моје лично мишљење је да
би ту требало све да остане као
и до сада. На пример, неки
град и локална власт у њему
много боље знају које су њихове потребе за кошењем и одржавањем зелених површина и
много лакше би могли да организују обављање тих послова
од неког приватника. Њему би
било важно само оно што би
му било профитабилно. Међутим, да не буде неких неспоразума, понављам да је то моје
лично мишљење – изјавио је
Бјелица.
Поводом измена закона о комуналној делатности у нашим
медијима су објављена упозорења неких стручњака по којима приватницима никако не би
требало дозволити да управљају комуналним предузећима,
јер би им најважнија била зарада. Због тога би, како они сматрају, драстично подигли цену
услуга које би пружали грађанима и инсистирали би на њиховој редовној наплати, а занемарили би улагања у одржавање
комуналних система.

ИНВАЗИЈА ВИРУСА НА ЈУЖНИ БАНАТ

Грип се шири, епидемије засад нема
» Наставак са стране 1
Др Светлана Јовановић је објаснила да у нешто „мирнијим” периодима током зиме
сваки лекар у предшколском
током смене прегледа у просеку око 35 пацијената. Међутим, тај број већ данима је
много већи. У једној смени раде по три лекара и сваки прими најмање педесеторо деце.
Исто тако је и у другој смени,
а преко пута – у Диспанзеру за
школску децу, код једног лекара јави се и по шездесеторо
основаца и средњошколаца.
Ситуацију компликује и то
што чак и сами лекари почињу да се разболевају.
– Код нас преовлађују вирозе. У просеку од 50 вироза, у
око четири-пет случајева, на
основу клиничке слике, јавља
се сумња на грип. Чак и тада је
врло мало случајева компликација у смислу преласка у пнеумонију. Савет родитељима је
да, уколико дете добије температуру, не трче код лекара већ
првог дана, већ да дођу уколико она буде врло висока и потраје три-четири дана. У међувремену треба да скидају тем-

пературу, да дају деци чајеве и
да користе спреј или пастиле
против болова у грлу. Ако је
температура драстично висока,
ако деца кашљу непрекидно током дана и ноћи, презнојавају
се и лоше изгледају, бледа су и
малаксала, тада се лекару треба јавити одмах. Иначе, када
деца дођу с благим симптомима, већи је ризик да ће се у чекаоници пуној вируса далеко
озбиљније разболети – истакла
је др Дренка Билбија Симић,
педијатар и начелница Службе
за здравствену заштиту деце.

Она је нагласила и да се до
краја текуће недеље, односно
до петка, 23. децембра, очекује и долазак око 300 деце
коју треба прегледати ради
одласка на рекреативну наставу и изразила забринутост
што због њиховог присуства у
близини извора заразе, што
због чињенице да су сви лекари и овако више него преоптерећени.
На Дечјем одељењу Опште
болнице нема значајнијих одступања када је реч о броју деце која су тамо смештена, али

зато је драстично повећан број
оне деце која тамо одлазе на
преглед током дежурства. Начелник тог одељења др Слободан Продановић истакао је да
лекари током ноћи прегледају
и по више од четрдесеторо деце, а уобичајени број прегледа
је између 15 и 20. Продановић
истиче да је проблем у томе
што многи родитељи доводе
децу на Интерно и онда када
за то нема оправданог разлога, те апелује на њих да то не
чине, како би лекари могли да
се посвете другим озбиљније
угроженим пацијентима, којима је њихова помоћ потребнија.
Слична ситуација ових дана
влада и у Служби хитне медицинске помоћи, где лекари готово сваке вечери прегледају
65–70 пацијената, међу којима половину чине деца. Проблеми с горњим респираторним органима праћени високом температуром преовлађују код малишана, док су код
старијих присутне и тегобе
узроковане високим притиском и други кардиоваскуларни проблеми.
Д. Кожан

ПРЕДСТАВА И ПАКЕТИЋИ

Изненађење за прваке с Тесле
Месна заједница Тесла приредила је 20. децембра, у својим просторијама, новогодишњу представу за све ђаке прваке с територије тог панчевачког насеља.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Прваци из основних школа
„Исидора Секулић” и „Ђура
Јакшић” обрадовани су новогодишњим пакетићима које
им је поделио Деда Мраз.
Руководство Месне заједнице је за ту прилику припремила 200 поклона, које су поред
малишана који похађају први
разред, добила и деца из специјалне школе „Мара Мандић”.
М. Д.

Петак, 23. децембар 2016.

ВОЗИЛА

ГАРАЖЕ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Тесли. 063/849-54-32.
(232786)

ПРОДАЈЕМ, пунто . 2009 .
Власник, одличан . 064/16947-83. (СМС)

ИЗДАЈЕМ нове гараже у центру, Карађорђева 43, роло
врата. 063/323-584. (233104)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто 1.2,
2003. годиште. 063/325-972.
232872)

ИЗДАЈЕМ гараже на Котежу
1. 069/409-83-42. (232977)

ФОЛКСВАГЕН џета, регистрован, рено 4 ГТЛ, регистрован, опел суза нерегистрован. 064/438-66-06.
(232867)
НА ПРОДАЈУ ауди А3, металик сив, 1.9, турбо дизел,
1997. годиште, вреди.
063/744-28-66. (233150)
ЛАНЧИЈА ипсилон, 2006, металик црн, регистрован до јуна 2017, одлична, продајем.
064/294-81-53. (233139)
СКУТЕР пијађо фри, бео, са
кофером и ветробраном.
064/149-24-70. (232983)
ЈУГО корал 55, 2004, атестиран плин, црвен, регистрован, одличан. 064/142-55-93.
(232928)

ГАРАЖЕ издајем, центар,
Жарка Зрењанина, Котеж један, дебеле врата. 061/22516-43. (233052)

АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних, програмирање даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28. 353463. (233016)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и
половни делови од веш-машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.

ОГЛАСИ

ПРАСИЋЕ продајем.
064/172-44-10, 372-768.
(232790)
СУВА липа, метарска, за пчеларе, повољно. 063/849-5432, продајем. (232786)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв.
065/543-24-64. (232916)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(232911)

ПРОДАЈЕМ прасиће, могућност услужног клања, Војловица, Борачка 1. 342-819,
064/306-87-33. (2329849

СТОЛОВИ, столице, сточићи,
витрина, комода, фотеље, кауч, полице, грејалице.
065/353-07-57. (232879)

ПРОДАЈЕМ тв LG, 55, у супер
стању, цена 3.000 динара.
063/774-58-06. (232994)

ПРОДАЈЕМ пећ крека весо у
одличном стању. 064/191-0665. (232880)
ПРОДАЈЕМ црни лим за чамац 2 мм дебљине. 064/24888-92. (232893)
МАШИНЕ за шивење, сто за
пеглање, ибердек, ендлерице.
065/665-75-10. (231822)
ПРОДАЈЕМ товне свиње, раса вијетнамке. 064/458-6629, 013/643-132. (232894)

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ стални откуп свих врста возила, катализатора и осталих секундарних сировина, продаја половних делова. 066/409-991,
069/203-00- 44. (231549)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05,
060/040-90-21. (232917)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ берач змај 222 и
шпедитер две и по тоне.
063/190-36-81. (232875)

КРЕКА пећ, два комада и трпезаријски сто. 331-958,
063/361-529. 232972
ПРОДАЈЕМ троседе, кауче,
гарнитуре, регале, мост + регал, сто + столице, спаваћа
соба, комплет, ел. шпорет, ТА
пећи, теписи, амерички плакар, разно. 063/107-78-66.
(232970)

БАГРЕМ исечен и исцепан на
подају. 064/357-82-08.
(232943)

КЛИО 1.2, 16 В, 2004, петора
врата, све од опреме, на име.
064/130-36-02. (233099)

ВОЗИЛА

БОШ котао за централно грејање, гасни, 24 кв, нов.
065/200-62-24. (232934)

ПРАСИЋИ од 20 до 30 кг, крмача за клање, јаре. 065/96192-14. (232940)

КЛИО 1.5 ДЦИ, 2002, троје
врата, клима. 064/130-36-02.
(233099)

ТАМИЋ кипер 75, Б категорија, 1985. годиште, 1.600
евра. 063/804-07-85. (233131

ЋУРКЕ на продају, од 6 до 10
кг, повољно. Тел. 013/344206. (232990)

ОДВОЗ шута и других непотребних ствари. Песак, сејанац. 064/144-88-44. (232974)

ПУНТО 1.2, 2001, петора врата, све од опреме, прешао
95.000 км. 064/130-36-02.
(233099)

ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет,
2006, петора врата, фул
опрема, на име. 064/130-3602. (233099)(233099)

ПРОДАЈЕМ антидекубитни
душек, мало коришћен, повољно. Професионални роштиљ на плин. 063/171-2990. (233003)
ПРОДАЈЕМ два кауча са механизмом, половно, две половне фотеље, регал, половни гардерробни + стаклена.
064/493-00-67. (233006)

БРИКЕТ. 064/142-42-93. (и)
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ТОВНИ ћурани на продају,
повољно. 064/357-82-08.
(232943)
ЗАМРЗИВАЧИ 410, 310 л,
фрижидери, веш-машине.
065/665-75-10. (233882)

НА ПРОДАЈУ млади ован и
товне ћурке. 064/137-95-41.
(232897)

ОГРЕВНО дрво, буква, багрем, цер. Босанац. 064/35782-08. (232943)

КУПОПРОДАЈА

СВИЊСКЕ полутке, меснате,
кућна достава, прасад, услужно клање. 065/614-74-40,
064/317-35-29. (232898)

БАГРЕМОВА и церова дрва
на продају. 060/603-32-32.
(232943)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ живе пилиће товне 140 дин/кг, заклани 220
дин 060/019-75-04. Виолета
(СМС)
ПРОДАЈЕМ шест дрвених
столица. 064/866-21-18.
(233034)
ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрва,
ражањ. Повољно.
064/997-79-09.
(230107)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.200, столови од 3.000, кревети од
9.000, кухињске клупице од
7.000, судопере 3.500. Стара
утва. 060/600-14-52.
(232284)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу.
Омољица. 064/380-54-37.
(232899)

ПРАСИЋИ, свиње, овца, детелина, слама, кукуруз, вага
до 200 кг. Петефијева 113.
323-123. (232939)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице,
фрижидери, замрзивачи, ТВ
из Немачке. Гаранција.
062/824-23-21. (232857)

ШПОРЕТИ, кадице, прозор,
душек, двоглед, дурбин, телевизор, витрину, клупе.
064/635-77-42. (233064)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, као нове, достава, монтажа, гаранција. Новогодишња акција. 062/892-15-00.
(232866)

НА ПРОДАЈУ мењачница у
граду. 062/504-440. (233068

КОКЕ носиље, 150 динара
комад, тритикал 20 динара
килограм. 060/054-67-70.
(232926)
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
Милан, 064/169-68-54. (234)
БАГРЕМОВА и церова преостала дрва на продају.
060/603-32-33. (233067)

ПРОДАЈЕМ цреп кикинда
272, у солидном стању, 10
динара, 500 комада.
063/821-08-09. (2330939

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих врста.
064/366-57-87, 335-930.
(233116)

КУЋА, није за рушење, на 8
ари, Панчево, Јове Максина
31, погледај па позови –
064/813-00-21. (229435)

ПРОДАЈЕМ јуницу стеону,
осам месеци и теле старо четири месеца. 064/380-56-30,
632-151. (233071)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, старе: играчке, сатове, слике, стари новац, фигуре и остало. 335-974,
063/705-18-18. (233116)

НА ПРОДАЈУ кућа од 100 м2,
у центру Панчева, на Корзоу,
може и за издавање, искључиво као пословни простор
агенције, канцеларије.
023/857-069, 023/857-315,
064/575-57-04. (231565)

ПРАСИЋИ, балирана детелина на продају, Новосељански
пут 175, Мића. 064/303-2868. (233084)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, нова
кухиња 10.000 динара. 371568, 063/773-45-97. (233078)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

СВИЊЕ на продају. 064/19388-49. (233063)
ВЕШ-МАШИНА, комбиновани фрижидер, угаона гарнитура, тросед мојца, телевизор
51 цм, регал, трпезаријски
сто са столицама, кварцна
грејалица, комода, ципеларник, сточићи. Тел. 063/86182-66. (233051)
НА ПРОДАЈУ свиње, прасад и
два мушка телета. 064/96060-99. (233053)
ПРОДАЈЕМ стилски намештај, ручни рад, масив орах.
Повољно. 063/309-535.
(233037)
ПРОДАЈЕМ регал, трпезаријска витрина, веш-машина,
сто, шест столица. 065/34485-77. (233040)
ПРАСИЋИ, 25 – 30 кг, товљеници 80 – 150 кг. Могућност
клања. 275-30-49. (233041)
ОРМАРИ, кревети, сто, столице и друго, у одличном
стању. Тел. 354-079. (233043)
ХОДАЛИЦА за одрасле, лагана, скоро нова, Немачка,
продајем. 064/294-81-53.
(233139)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, од 2 до 6 кв, достава,
монтажа, гаранција. 06436657-87, 335-930. (233116)
НА ПРОДАЈУ кревети на
спрат, веш-машина, комода
витрина, сто и столице, шанк,
нов бојлер, двосед, тросед,
дневни сточићи, округли сто,
ципеларник, угаона клупица,
француски лежај, фотеље.
064/155-38-13.
(233123)
ПРОДАЈЕМ добар електрични шпорет алфа. 013/251-4266. (233110)
НАЈЛЕПШИ новогодишњи
поклон, нова дуга равна браон бунда од америчког визона. Повољно. 060/151-85-44.
(233112)

КУПУЈЕМ метални или пластични чамац од 5 - 6 м до
300 евра.
Моб. 063/173-11-90
(СМС)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(233150)

КУПУЈЕМ све врсте возила до
3.000 евра. 065/809-11-83.
КУПУЈЕМ бакар, месинг, славине, акумулаторе, белу технику, каблове. 060/521-9340. (232946)
КУПУЈЕМ полован намештај,
половне плинске боце, и све
остало разно. 066/900-79-04.
(232889)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ кућу са 10 ари
плаца, Горњи град. 064/13332-02. (231849)
ПРОДАЈЕМ две куће у Војловици са воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (232435)
ЊИВА 33 ара, Скробара, на
путу за Црепају, 3.000 евра.
065/852-71-99. (232250)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
у Качареву. Тел. 601-281.
(232522)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац
8 ари, Козарачки просек.
060/601-60-23. (232625)

ДОЊИ ГРАД, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (232575)

ПАНЧЕВАЦ

СРЕЂЕНА кућа 30 м2, мало
двориште, Маргита, 12.000.
хитно. 060/086-42-41.
(232864)
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САЛОНСКИ стан 98 м2, I, подрум, гаража, сређен, Доњи
град, 50.000. 064/153-14-03.
(231906)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, екстра локација, укровљена кућа 156 м2 +
поткровље, сва инфраструктура, прелеп распоред, све
ново и квалитетно, власник,
1/1. 063/637-673. (232907)

СТАН, 36 м2, једнособан, нова Миса, Приморска 27, нов
усељив, 19.000 евра.
063/804-07-85. (231824)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 60 м , 4
ара, реновирана, усељива.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(232925)

ТЕСЛА једноипособан, код
пијаце, 45 м2, I спрат, ТА грејање, продајем. 063/873-6159. (233111)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5 ари,
продајем/мењам за панчевачки стан. 064/928-89-68.
(232932)

НОВИ, 21 м2, центар, 10.000;
52 м2, Тесла, 22.000.
063/845-47-46. (233111)
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ОМОЉИЦА, 130 м2, 7 ари,
31.000. (679), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(233000)
ШИРИ ЦЕНТАР, 180 м2, 4
ара, три стамбене јединице
јединице, 70.000 (679),
„Трем” 01, 332-031, 063/83623-83. (23300)
ПРОДАЈЕМ плац 4.42 ара,
Маргита, укњижено, власник.
065/502-43-17. (232989)
ТЕСЛА, кућа у мирном делу,
80 м2, канализација, трофазна, делимична замена.
(470). „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (232996)
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СТАРА МИСА, Банијска, 11,3
ара плаца, 23.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(233032)
СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68
м2, на 10 ари, 42.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(233032)
ПРОДАЈЕМ дворишну кућу,
шири центар, 44 м2, изолација, трофазна струја, ПВЦ, ЕГ,
цена 23.000. 064/850-70-60.
(233025)
СТАРЧЕВО, Шумице, 220 м2,
2.5 ари, 40.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (233018)
ПОЧЕТАК Војловице, лепа
кућа 115 м2, 7.5 ара, 36.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(233032)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, викендица 25 м2, помоћне просторије, 64 м2, све легализовано на 14 ари воћњака и баште, 15.000 евра. 063/77142-24. (2331139
75 АРИ уз асвалт, северна зона, близу Скробаре. 066/354791. (233097
ПРОДАЈЕМ ланац и по земље, Долово. 319-754,
061/153-34-61. (233077)
КУЋА 50 м2, на 9 ари плаца,
Панчево, Пелистерска.
065/410-97-34. (233084)
ПРОДАЈЕМ 75 м2 + 80 м2, кућа, 22.000 евра, Војловица.
061/174-34-98. (233085)
КУЋА, Миса, 70, нова, 7.30,
само 19.500; Стрелиште, кућа, рушење, 6 ари, договор.
063/744-28-66, „Милка М”.
(233150)

МИСА, 40 м2, 14.000; 60 м2,
19.500. 063/377-835.
(232552)
ТАМИШ КАПИЈА, двособан
68,5 м2, III спрат, поглед на
реку, власник, 1/1. 062/272510. (232772)
НА ПРОДАЈУ стан, 84 м2, Котеж 2, без посредника, VI
спрат. 065/398-98-99.
(232724)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића,
двособан стан 62, са централним грејањем, лифтом и
прелепим погледом на Тамиш. 063/786-98-86.
(232569)
ПРОДАЈЕМ реновиран стан
60 м2, III спрат, лифт, центар.
Тел. 060/724-17-25. (232919)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 45
м2, ЦГ, функционалан, Радова зграда. 064/133-54-18.
(232905
НОВА гарсоњера, са терасом, 20 м2, Моше Пијаде 43.
063/728-36-78. (232915)
ЦЕНТАР, 53 м2, II, гас, двособан, реновиран, 31.000, 64
м2, двоипособан, 43.000, 74
м2, трособан, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (232925)

ОМОЉИЦА, две куће, 4.75
ари, само 14.500. 063/74428-66, „Милка М”. (233150)

ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
33.500; 68 м2, двоипособан,
36.000. „Гоца”, 063/899-7700. (232925)

ХИТНО продајем плац 114
ари код Мотела „Зрно”, Новосељански пут. 065/283-5301. (233138)

ТЕСЛА, 37 м2, I, ЦГ, једнособан, 22.000; 45 м2, двособан,
23.500. „Гоца”, 063/899-7700. (232925)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 24.000; 68 м2, двоипособан, 40.000. „Гоца”, 063/89977-00. (232925)

НОВОГРАДЊА, четворособни, 80 м2, II; двособан, 58 м2,
I. (188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (232998)

КОТЕЖ 1, мањи двособан, 45
м2, 27.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(232948)

ТЕСЛА, кућа две стамбене јединице, 62.000; Златибор, викендица, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4693)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, двособан, 28.000; 64 м2, 33.500; 90
м2, троипособан, 50.000.
063/899-77-00. (232925)

НОВА МИСА, једноипособан,
I, ЦГ, 24.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (232998)

СТРЕЛИШТЕ, двособан комфоран, 61 м2, 29.500. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (232948)

СТАРЧЕВО, центар, нова кућа, 200 м2, укњижена, 14
ари, 43.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (233044)

НОВА МИСА, нови станови,
Приморска 26, близу школе,
54 и 38 м2. 064/264-02-02.
(232998)
ХИТНО, Содара, двоипособан, 72 м2, ЦГ, ВПР, 41.000.
(679), 332-031, 063/836-2383. (23300)
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ТЕСЛА, 80 м , 3.5 ари, укњижена, ЕГ, 43.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (233044)

ПЛАЦ 12 ари ари, кућа 34 м2,
за рушење, Дубока бара.
060/400-50-10. (232962)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово, без
посредника, 16 ари, 150 м2.
063/153-37-70. (232954)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, 57 м2, Савска 14/27, власник, солидан,
26.000. 060/321-53-60.
(230178)
УЖИ центар, станови 53 -120
м2, 600 – 850 евра/квадрат са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(228184)

ЈАБУКА, кућа, 100 м2, повољно. 063/765-82-60. (232975)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг мученика 18. Тел. 064/167-04-77.
(232973)
ПРОДАЈЕМ пола куће са две
стамбене јединице јединице
и припадајућим плацем, од
1.78 ари у Улици Милке Марковић. Нови Свет. 064/32638-37. (232964)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
26.500; 62 м2, 31.500; 74 м2,
трособан, 47.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(232925)

СТАН, екстра, новоградња,
Ослобођења, код пијаце, 110
м2, два паркинга, тераса,
остава, власник. 064/295-5095. (232982)

ЦЕНТАР ШИРИ, 25 м2, једнособан, намештен, хитно,
18.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(232925)

ЈЕДНОСОБАН, генерално реновиран, Содара, одмах усељив. (470). „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (2329969
ДВОСОБАН, ЦГ, 62 м2, Стрелиште, одмах усељив, 28.500.
(470). „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (232996)

КУЋА, шири центар, договор
са инвеститорима. Тел.
062/196-53-04. (233007)
ПРОДАЈЕМ више плацева 4,
8 и 15 ари, повољно.
064/009-94-34. (233008)
ПЛАЦ на Баваништанском
путу, 57 ари, до пута објекат,
вода, струја.
065/507-09-94.
(233008)

КОД Турске главе, кућа 120
м2, дворишни стан 40, 2 ара,
51.000. (238), „Тесла некретнине, 064/668-89-15.
(23300)
ПРОДАЈЕ се плац 22 ара, Јабучки пут, мала Караула.
063/296-007.
(ф/2101)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на 11
ари, 25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(233032)
КАРАУЛА 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(233032)

УЛИЧНИ део куће, Горњи
град, на продају. Контакт
063/873-61-59. (233136)

ДВОСОБАН, ЦГ, 62 м2, Стрелиште, одмах усељив, 28.500.
(470). „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (232996)

СТРОГИ центар, двособни,
ТА, 27.000 – 35.000, одмах
усељиви. (470). „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (232996)
ДВОИПОСОБАН, Тесла, квалитетно реновиран, алу столарија, купатило, ЕГ, одмах
усељив, две терасе. (470).
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (232996)

ПЛАЦ, 5.5 ари, грађевинско
земљиште, продајем.
065/201-66-39. (233132)
КУЋА, нова, усељива, 58 м2,
2.5 ара плаца 1/1, 13.000
евра. Тел. 063/804-07-85, договор. (232824)
КУЋА, 200 м2, нова, спратна,
ЦГ, 4 ара плаца. 1/1, Б. Јединства, 51.000 евра, договор. Тел. 069/723-682.
(232824)

СОДАРА, двособан, укњижен, 26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (232998)

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

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком хотелу. Власник.
062/880-31-94. (232960)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
27.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(232948)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
30.000; једнособан, 19.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232976)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2, 62
м2, двострано орјентисан,
34.000 евра. (470). „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(232996)
КОТЕЖ 2, 62 м2, III, ЦГ, усељив, 31.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (232998)

НАЈЛЕПШИ двособни и трособни станови, Котеж 2.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(233032)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2, двособан, 22.000; 55 м2, 26.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (232976)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2, II,
усељив, 30.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(233032)

КОТЕЖ, 45 м2, 25.000, једноипособан, 54 м2, 29.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (232976)

РОБНА кућа, двоипособан,
63 м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(233032)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
код пијаце, мењам за мањи у
згради. 062/806-92-69.
(232944)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ, повољно, замена за мањи.
(470). „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (232996)

КУЋА 120 м2, са помоћним
објектима, 3 ара плаца, 1/1,
стара Миса, Козарачка, реновирана, 17.000 евра, договор. 063/804-07-85. (233131)

ТЕСЛА, двоипособан, 61 м2,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII, ПВЦ,
сређен, два лифта, 26.000.
(679), 332-031, 063/836-2383. (23300)

СТАНОВИ
ИЗУЗЕТНО плац 220 м2, Аксентија Максимовића,
12.500, власник.
061/324-40-85.
(233015)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, ЦГ, 28.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(232998)

АГЕНЦИЈА (238), „Тесла некретнине” посредује у куповини и продаји станова и кућа. 064/668-89-15. (232948)
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КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
III, Војвођански булевар,
31.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (233036)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, једноипособан,
дворишни, 47, гаража,
24.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (233032)

ПРОДАЈЕМ стан, 54 м2, новоградња, паркинг, плин, енергетски, укњижен. 063/309535. (233037)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
38 м2, ТА, III, 20.700. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(233032)

ПРОДАЈЕМ лукс сређен стан
на Тесли, 52 м2, 29.000 евра.
064/444-42-90. (233017)

ЦЕНТАР, двособан,52 м2, први спрат, ТА, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(233032)

СОДАРА, двоипособан, комплет сређен, 61 м2, ВПР,
37.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(233018)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
комплет реновиран, 48 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (233032)
КОТЕЖ, једноипособан, 45 +
12 м2, 24.000; једноипособан,
45 м2, 26.500. (097), 064/34805-68. (233032)
КОТЕЖ, једноипособан, 39
м2, 19.000; двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (233032)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, киндер зграда,
46 м2, ВПР, 27.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (233018)

СТАН 45 м2, Котеж 2, Кикиндска, IV спрат, ЦГ, усељив. 063/272-152. (233038)
50 КВМ, Зелена пијаца, архив, поткровље, 7.000 евра.
061/114-11-34. (233042)
ДВОИПОСОБАН стан на Содари, 65 м2, V спрат, ЦГ. Тел.
354-079. (233043)

СТРУЧНО саветовање, куповина стана, продаја стана,
израда уговора, процена непокретности, Консалтинг тим
„Елпис” удружења. 061 /32440-85. (232015)
СОДАРА, трособан, 38.500,
троипособан, 42.000, војне
двоипособан, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4693)
ТЕСЛА, двособан, ТА, II
спрат, 29.000; Самачки, гарсоњера, 11.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4693)
ЦЕНТАР, четворособан,
70.000; двоипособан, 50.000;
двособан, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4693)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, хитно. 061/178-11-66.
(233148)

7. ЈУЛА, 56 м2, ПР, 18.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09. (233018)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, II,
30.000. (636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(233018)

НОВОИЗГРАЂЕНИ станови,
Ц. Лазара, једноипособан, 48
м2, трособни, 65 м2. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(233044)
КОТЕЖ 2, једнособан, 46 м2,
ЦГ, 25.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (233044)

САМАЧКИ, 18.5 м2, I, одличан 11.500; дворишни до
улице, Доњи град, 10.500.
063/744-28-66. (233150)
ЦЕНТАР, двособан, I, 40, нов,
укњижен, 32.000; III , ТА,
26.500. „Милка М”, 063/74428-66. (233150)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
58, 27.500, сређен, шири
центар, сређен, ТА, 27.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(233150)
ЦЕНТАР, трособан, 78, II,
39.000; Хотел „Тамиш”, нови,
одлична градња. „Милка М”,
063/744-28-66. (233150)

НОВОСАДСКА, 50 м2, високо
приземље, реновиран, 30.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (233032)
КОТЕЖ. Гарсоњера, 28 м2,
19.500, двособан, 56 м2,
36.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (233032)

ТЕСЛА, двособан, II, 50,
24.500; трособан, IV, 61,
31.000. „Милка М”, 063/74428-66. (233150)
ЦЕНТАР, стан и локал у вертикали, укупно 60 м2, 41.000,
договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(233018)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38
м2, ВШ, ЦГ, усељив, 24.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (233044)

ТЕСЛА, трособан, 70 м2,
36.000; једноипособан, 38 м2,
21.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (233032)

СТРЕЛИШТЕ, двособан 56 м2,
IV, ЦГ, сређен, две терасе,
31.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (233044)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, потпуно
сређен, укњижен, власник.
064/260-05-34. (233124)
НОВА МИСА, једнособан већи, новији стан, 34 м2.
060/034-20-04. (233082)
СОДАРА, војна зграда, двоипособан стан, 63 м2, ЦГ, II
спрат, 38.000. 062/431-827,
063/693-696. (233087)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, 28.000; двособан, 46 м2,
23.000 евра; гарсоњера 21
м2, 13.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(233032)
МИСА, једнособан, 35 м2,
16.000; троипособан, 123 м2,
42.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.(232754)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72
м2, II, 39.000; 62 м2, 33.000.
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (233036)

КОТЕЖ 2, двособан, 53,
28.000; Котеж 1, двособан,
59, 32.000. „Јанковић”, 348025. (233044)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 40,
21.000; Содара, једнособан,
37, договор; Тесла, 26, ЦГ,
17.000; Стрелиште, двособан,
49, новији, договор.„Јанковић”, 348-025. (233044)
ПРИЛИКА, понуда двособног
стана (са плодоужиртком
старијег лица), 18.800, Удружења „Елпис”. 061/324-4085. (233015)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
на Котежу 1, ЦГ, 32 м2, власник. Тел. 063/822-87-67.
233062)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар
Стрелишта, ЦГ, тераса, подрум, 13.000. 064/635-77-42.
233064)
МЕЊАМ двособан стан у
центру, 62 м2, за две гарсоњере. 064/927-53-03.
(233066)
КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (233136)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, 28.000; једнособан 32 м2,
20.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (233036)

ЦЕНТАР, двособан, приземље, 46 м2, ТА, 22.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (233054)

ЦЕНТАР двоипособан, 64 м2,
ТА, III, тераса, 35.000.(677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (233136)

СОДАРА, двоипособан, 64
м2, I, ЦГ, 37.500. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.

КОТЕЖ 1, Ослобођења, V,
лифт, једноипособан, ЦГ,
26.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (233054)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2 + тераса, V, ЦГ, 21.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (233136)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2, VI,
ЦГ, 17.000. „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (233036)

ИЗДАЈЕ се намештена соба,
Содара, за ученике и студенте. 064/439-40-89. (232890)

ПЕНЗИОНЕРИ, понуда за
Вас. Куповина стана са вашим плодоужитком (остајете
у стану), доживотно издржавање, пуна правна сигурност.
„Елпис” удружење, 061/32440-85. (233015)
ЦЕНТАР, Петра Драпшина,
двособан, IV/V, ЦГ, 32.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (233054)
ПРОДАЈЕМ стан, двособан,
од 60 м2, без посредника.
062/345-958. (233055)

СТРЕЛИШТЕ, издајем једнособан намештен стан.
060/152-88-55. (233095)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан. 013/355-537,
065/335-55-37.
(233109)
ИЗДАЈЕМ намештену собу са
употребом купатила и кухиње. 013/355-537, 065/335-5537. (233109)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО трособан, четворособан стан, Карађорђева,
центар. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (233054)

ТЕСЛА, издаје се комплет намештен двособан стан, близина „Авива”. 062/600-365,
064/482-18-14. (232881)
ИЗДАЈЕМ стан, центар, двособан, комплетно намештен,
ТВ, интернет, кабловска, 300
евра са урачунатим трошковима. 063/693-944, 063/693291. (ф)

ДВОСОБАН празан стан, Тесла, без ЦГ, звати после 17
сати. 065/415-42-87.
(233057)
ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем, близу бувљака, може
магацин или сервис, 100
евра. 069/333-19-39.
(232026)
СТАН, двособан, намештен,
празан у кући, близу школа,
пијаца, аутобуска. 061/22516-43. (233052)

ИЗДАЈЕ се једноипособан
стан са грејањем, кабловска,
СББ, интернет, засебан улаз,
Стрелиште, Стевана Сремца
14, близу Авива. Тел: 069/32051-42 и 400-090. (СМС)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70
м2, III, ЦГ, усељив, 40.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (233044)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, 66 м2, први спрат,
29.500 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(233032)

ДВОСОБАН комплетно намештен стан на новој Миси.
066/370-202, Милош.

ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан. 064/813-03-97.
(233125)

ИЗДАВАЊЕ

КОТЕЖ 1, двособан, 48 м2,
ВП, ЦГ; тераса, усељив,
28.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.

СТРЕЛИШТЕ, двособан, комплет преуређен у двоипособан, V, 63 м2, 35.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (233018)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, две терасе, VII, 24.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (233136)

ИЗДАЈЕМ већи стан на Миси.
060/087-84-75. (232538)

СТАНОВИ

ЦЕНТАР, већи једнособан, 47
м2, ВП, ЦГ, тераса, усељив,
27.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(233044)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двоипособан, 70 м2,
36.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (233032)

ЦЕНТАР, једноипособан, 37
м2, IV, ЕГ, новији, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (233136)

СТАН, део куће, посебан
улаз, 2 ара плаца, реновирано, 50 м2, 11.000 евра, договор. 063/804-07-85, стара
Миса, Козарачка. (232824)
СОДАРА, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, сређен, 37.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (233044)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.000; двособан, 49 м2,
24.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (233032)
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СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85
м2, VII, новија градња,
42.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (233136)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум,
27.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (233136)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП, ЦГ,
тераса, одмах усељив,
18.500. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (233136)
КОТЕЖ 2, дуплекс, 84 м2, тераса, укњижен, 35.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (233136)

КУЋА за издавање, комплет намештена. Тел. 063/841-16-27.
БЕСПЛАТНО двособан стан
старијем брачном пару, уз
малу помоћ у кући, Спортски
центар. 063/849-54-32.
(232786)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан намештен стан на Котежу 2.
Тел. 011/397-23-86, 064/38261-63. (232618)

ИЗДАЈЕМ дворишни полунамештен стан, стара Утва, 50
евра- 064/577-34-90.
(232120)

НАМЕШТЕНА гарсоњера, Содара, ЦГ, клима, интерфон,
телефон, усељива од 1. јануара 2017, обавезан депозит.
064/140-15-39. (233001)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у центру Панчева. 060/333-52-60.
(232587)

ЦЕНТАР, Гимназија, две просторије издајем. 061/114-1134. (233042)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта. 064/959-98-83.
(232742)

80 КВМ, Макси, Дом омладине, продајем, 18.000 евра,
издајем 120 евра. 061/11411-34. (233042)

ЛОКАЛ 25 м2, У Његошевој,
за издавање, 300 евра.
063/755-81-09. (232467)

ПРОДАЈЕМ два локала са
станом, целина и стан дворишни, центар. 063/802-79-07.
(233102)

ИЗДАЈЕМ локал 33 и 65 м2,
Милоша Обреновића 9.
065/461-11-46. (232870)

ИЗДАЈЕМ халу радионица,
магацин, камионски прилаз,
нова Миса. 063/265-161.
(233096)

СТРОГИ центар, издајем локал 27 м2, у Улици Сокаче, у
раду 17 година, бутик Helios.
Слободан од фебруара.
063/130-04-07. (232169)
ЛОКАЛ за издавање, 30 м2, .
Д. Туцовића 87. Тел.
063/841-16-27. (232475)
ИЗДАЈЕМ локал у центру Јабуке, преко пута школе.
064/444-66-88. (232480)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН простор од 150
до 300 м2, у граду, села не,
купујем. 063/816-77-96.
ПРОДАЈЕМ локал у центру,
96 м2, договор. 064/329-4840. (233072)
2

МАГАЦИН, 500 м , са канцеларијама, екстра локација,
хитно, повољно. 062/105-2012. (233022)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијацу. 060/351-0356. (232909)
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ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу на Зеленој пијаци.
Предност особама од 30 година. 061/201-29-32.
(232877)
КАЗИНУ „Kolosseum game”
потребне девојке за рад. CV
са фотографијом слати на
bojan976@icloud.com
069/220-27-07. (233065)

ПОСАО
ПОНУДА

ФИРМИ Карапанко срб д.о.о.
потребан радник-ца, са познавањем рада на рачунару и
интернет продајом - комерцијалном. Све додатне информације на телефон 069/
561-09-99. (СМС
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац”, потребне раднице за
рад за роштиљем. 063/89755-04. (232803)

ПРОДАВНИЦА здраве хране
на продају, у раду.
062/658-100.
(233060)
ПОТРЕБНЕ конобарице за
рад. 069/220-27-07. (233065
ПИЦЕРИЈИ „Баден-Баден”
потребан конобар, предност
имају особе пријављене шест
месеци на бироу. 063/10873-88. (234037)

ПОТРЕБАН пекар и помоћник са искуством. 064/12009-42. 233048)

ПОТРЕБАН физички радник
са Б категоријом. Дисконт
пића, 013/333-679. (233134)

ПОТРЕБНА радница за кафе
билијар Панчево, Книћанинова 37. 062/227-771.
(233009)

ПОТРЕБНА радница за рад у
пицерији. 065/512-13-91.
(233117)

ПОТРЕБНА радница са искуством у трговини, СТР „Pro
Trade”.
069/303-20-09, звати до 15
сати. (232859)
ПОТРЕБНА млађа особа
транспортно-шпедитерској
фирми, са познавањем немачког или енглеског језика.
060/613-74-08. (ф/2102)
ПОТРЕБНИ радници и конобарица Coffe перионици
„Пионир”. 069/108-06-54.
(23134)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни
пица мајстор и раднице за
палачинке. 063/820-87-61.
(233121)

ПОТРЕБНЕ конобарице са
искуством, за рад у пивници.
064/685-53-56. (233081)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
инсталација, разводних табли. Мића, 064/310-44-88.
(232357)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА влажних
кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13.
(229077)

ПВЦ- АЛУ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-2509. (231885)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95. (232202)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-8476. (231896)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
венецијанери, комарници,
уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00. (232529)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43.
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НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
услуге неге по најповољнијим
ценама, 24 сата. 061/600-5141. (232938)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало,
најповољније. 065/361-13-13.
(233103)
ПОМОЋ старијим лицима,
одговорна и савесна особа.
Тел. 311-861, 063/812-06-89.
(233079)
ОБАРАЊЕ стабала и откуп
стабала дрва, рушења, чишћења, тавана, подрума, итд.
064/122-69-78. (2330890)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, утовари шута, одношење непотребних
ствари, обарање дрвећа.
060/035-47-40. (233080)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(233059)
ДИМЉЕЊЕ меса и прерађевина. 063/179-01-78.
(233069)
СРПСКИ језик, припрема
пријемних за основце и средњошколце, предавач са дипломом Филолошког факултета. 062/813-35-66.
(233031)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ГИПС плоче, кнауф, ригипс,
ласерска нивелација, спуштени плафони, преградни зидови, АМФ, каскаде, суфити,
лукови, детаљи, изолација
поткровља. 069/222-26-03.
(232649)
СРПСКИ, часови за основце,
средњошколце, студенте.
Припрема пријемних, контролних. 064/462-37-64.
(232873)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарија.
062/382-394.
(232913)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(232933)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а. 064/866-20-70.
(232504)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, поправке старих, замена табли, бојлери. 060/52193-40. (232945)

СЕЛИДБЕ и превоз робе, могућност хладњаче, са или без
радника. Џаја,
065/403-58-43.
(232930)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, вентили, славине, одгушење канализације
одмах. 063/269-173.
(232942)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353569, 066/405-336, 061/60394-94. (233047)
ВРШИМО све врсте физикалије, утовар/истовар робе,
селидбе, сечење, цепање дрва, кошење, копање, чишћење подрума, тавана и шупа и
сл. Дејан, 061/626-14-50.
(233136)

ТАПЕТАР, који пресвлачи намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(233005)
ЉУДИ возе под дејством алкохола, јер не желе да се кући, врате без кола. Позовите,
064/070-19-90, доћи ћемо,
одвести вашој кући ваш ауто
и вас. (232995)
ЕЛЕКТРИЧАР. 063/898-6877. (232996)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(232970)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, кошење и крчење.
064/196-17-32. (233141)

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), 013/665220, 063/847-74-38. (232372)
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СЕЛИДБЕ, превоз друге, робе, Панчево даље, цена договор. 013/366-843, 063/19322-29. (232714)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, канализације, замене, поправке.
013/331-657, 064/495-7759,063/777-18-21. (232836)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, канализације, замене, поправке.
013/331-657, 064/495-7759,063/777-18-21. (232836)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18.
(229033)
ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (230299)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника, повољно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (232196)
СЗР „МАКИ”, постављање,
хобловање, полирање и лакирање. Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-4531. (231104)
ПОПРАВКА веш-машина, судо-машина, сушара, замрзивача, фрижидера, овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300,
063/771-24-16.
(232230)

ПЕРФЕКТ, зидање, малтерисање, керамика, кречење фасада, бетонирање, кровови.
063/122-14-39. (232115)
СЕРВИС телевизора, разних
електроуређаја, електричар,
аутоелектричар, уградња, поправка ауто-радија. 063/80001-96. (2329149)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, ролозаштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (232906)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила
и санитарија, све за воду, 024, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (232903)
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас. 064/334-8564, 063/811-98-32, Поповић.
(232865)

ИСПРАВЉАМ алу-фелне,
Панчево, Радничка 1-а.
063/240-591. (232924)
ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање, Панчево, Радничка
1-а. 063/240-591. (232924)
КРОВОВИ, поправке, мењање црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-2000. (232937)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, све за воду, 0024 сата, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-4509, 061/348-20-00. (232937)
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 чекови-

ма и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (232974)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(232974)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,

064/444-66-74. (232974)
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, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(232974)
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СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније. Иван. 063/107-78-66.
(232974)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/107-7866. (232974)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправке старих, нових
кровова, фасаде. 013/664491, 063/162-53-89. (232992)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно.
063/709-44-97. (232184)
ИЗДАЈЕМ стан на Златибору,
центар. 063/892-38-33. (4693

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (233114)

РАЗНО

Последњи поздрав вољеној

МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен жели да
упозна жену или девојку до
40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат.
013/352-203. (232921)

ПАНЧЕВАЦ
ВЛАДИ
СТАНИШИЋ
Никада те нећемо
заборавити.
Од сестре СТАНИМИРКЕ,
зета РАДОЈИЦЕ,
братанице БОЈАНЕ
и братанца МИРОСЛАВА
с породицом

Најдража наша

(136/233163)

ВЛАДА СТАНИШИЋ
СЕЋАЊЕ
Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те
сачувати од заборава, јер смрт је јача од живота,
али не и од љубави према теби.
Ћерка МАРИЈА и супруг ВЕСЕЛИН

Последњи поздрав

(135/233162)

МИЛАН
ЈАКИМОВСКИ

АНЂИ

Последњи поздрав драгој колегиници

2008–2016.
Вољени не умиру.

од сестре ЉИЉЕ и зета ПЕРЕ с децом
(44/232958)

(12/212175)

Последњи поздрав нашој драгој

АНЂЕЛИЈИ РАДОСАВАЦ
СТАМЕНОВИЋ

АНЂЕЛИЈА СТАМЕНОВИЋ
1950–2016.

АНЂЕЛИЈИ
СТАМЕНОВИЋ

Без речи смо и без слова да искажемо тугу што више ниси с нама.
Чинила си наш живот радоснијим, лепшим и садржајнијим.
Твоји: СТАНКО, УМА, РАВИ, АКАШ, СВЕТЛАНА, ХЕМАНТ,
АЛЕКСАНДРА и ДРАГАН

од колега пете генерације ХТТ школе

(76/233030)

Последњи поздрав драгој

Моја

бака ЕВИЦА
отишла је.
Сећам је се с великом љубављу и великом тугом.

Њена КОРАНА
(105/233101)

АНЂЕЛИЈИ
СТАМЕНОВИЋ

(123/233146)

Нашој драгој ујници,
снаји и шурњаји

АНЂЕЛИЈИ
СТАМЕНОВИЋ

Брат ЗОРАН, снаја
ГОРДАНА и сестрићи
ЉУБОМИР и ГОРАН

последњи поздрав
од МИРЈАНЕ, ЈОВАНЕ,
ДАРКА, БОЖАНЕ
и ТОМЕ

(75/233027)

(73/233027)

Последњи поздрав драгој баки

МИЉИ ШЕРЕР

Поштовани

ЂУРА
КОЛАРОВ
ПАРГАР

Породица ГРУЈИЧИЋ
и ЈАГОДИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ЂУРИЦА
и БРАНИСЛАВ

(74/233027)

(118/233143)

21. децембра 2016. преминула је наша драга

МИЉА ШЕРЕР
1928–2016.

Поштовани

ЂУРА
КОЛАРОВ
ПАРГАР

од унуке СУЗАНЕ
с породицом

Последњи поздрав од
сина МИЛАНА, снаје
МИЉЕ, кумова,
родбине и пријатеља

1940–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(116/233137)

(115/233137)

(119/233143)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавам све пријатеље да је 18. децембра 2016. преминуо

Један од последњих аутентичних шмекера овога града, музичар, спортиста, писац, што неко рече уметник живота и надасве добар човек

Последњи поздрав

СОФИЈА
(121/233140)

ЖЕЛИМИР КРУШКА
отишао је на далеки пут без повратка.
Жељане легендо почивај у миру...
За тобом тугује твој капетан
ДРАГАН КАПЕТАНОВИЋ с породицом

ЖЕЛИМИР ЖЕЉКО
КРУШКА

Последњи поздрав

(90/233052)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Син ВЛАДИМИР КРУШКА
(122/233146)

НАДИ

ЖЕЉКУ

Последње збогом нашој

великом човеку и нашем искреном пријатељу.
МИЛКА и МАЈА БОЖОВИЋ
(25/232917)

НАДИ

од ујне МАРИЈЕ,
ЗОРАНА и ОЈДАНЕ
с децом
(133/233185)

Последњи поздрав
СЛАВКО МРДАЉ
с породицом

НАДИ ТОДОРОВСКИ
рођ. Ђуровски
1953–2016.
Супруг БОЖИДАР, ћерка РАДМИЛА с породицом и син МИЛОШ
Сахрана је обављена 21. децембра 2016. на гробљу у Јабуци, у 14
сати.
(86/233075)

Последњи поздрав

(131/233185)

Последњи поздрав

НАДА ТОДОРОВСКИ
рођ. Ђуровски
1953–2016.

НАДИ

Мајка,
Боли... волимо те заувек.
РАДМИЛА, ПЕЦА, УРОШ и САРА
(87/233075)

НАДИ

рођ. Ђуровски
1953–2016.

од ЈЕЛИЦЕ
и ДРАГАНА с децом

НАДИ

(127/233185)

Мама,
Волим те највише.
Твој МИКИ
(88/233075)

Последњи поздрав драгој сестри

од ЉИЉЕ и ЗВОНКА
с породицама

НАДА
ТОДОРОВСКИ

(132/233185)

ЕВИЦА СМИЉАНИЋ
Последњи поздрав

Наша добра и племенита

рођ. Милеуснић

рођ. Ђуровски

преминула је 20. децембра 2016, у 91. години.
Сахрана ће се обавити у четвртак, 22. децембра 2016. године, у 15 сати, на гробљу
Котеж у Панчеву.

ЕВИЦА СМИЉАНИЋ

НАДИ

1926–2016.
преминула је 20. децембра 2016.
Хвала јој за сваку топлу реч и искрени савет.
Син ЖАРКО, унука КОРАНА са МИЛОШЕМ,
снаха ЛАЛА и прија МАРИЈА
(103/233101)

(134/233185)

Последњи поздрав мојој Нади

Наша драга и пожртвована

НАДА ТОДОРОВСКИ

од СЛАВИЦЕ
с породицом

С поштовањем и тугом син ЖАРКО
СМИЉАНИЋ и кћи БЕБА БАЦКОВИЋ
с породицама
(102/233101)

Тужна мајка МАРИЈА

НАДИ
Сестра ЉУБИЦА,
зет ДРАГАН, НЕША
и ЂУКИ

(125/233185)

Последњи поздрав

(126/233185)

Последњи поздрав драгој сестри

Наша драга мајка, бака и ташта
од МИРЕ
и ДРАГОМИРА с децом
(130/233185)

НАДИ

Последњи поздрав стрина

ЕВИЦА СМИЉАНИЋ

РАТКО
СТЕФАНОВИЋ

НАДИ
СРЂАН, БОБАН и МИЦА
(89/233075)

последњи поздрав куму,
а породици искрено
саучешћеЈЕФТА и НЕНА
(117/233140)

од СТОЈКЕ с децом

преминула је 20. децембра 2016.
Оставила је велику тугу и празнину у нашим срцима.
Ћерка БЕБА, унуке ТИЈАНА и НАТАША, зет
МИЛАН и прија МИЦА
(104/233101

НАДИ
Сестра ДРАГИЦА,
зет СТОЈАДИН,
СЛАВКО и САЊА
с породицама
(129/233185)

(128/233185)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Петак, 23. децембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С великом тугом и болом, обавештавамо родбину и пријатеље да се 14.
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14. децембра 2016. заувек нас је напустио пријатељ

децембра 2016. упокојио наш драги супруг, отац и деда

РАДОЉУБ
ГЛИШИЋ РОЂА
С поштовањем
породица КОРАЊИЋ

Тужни поздрав пријатељу наше породице протојереју

(62/233002)

протојереј РАДОЉУБ ГЛИШИЋ

3
Последњи поздрав поштованом

1959–2016.

РАДОЉУБУ ГЛИШИЋУ
Опело је обављено 16. децембра 2016, у Храму Свети Сава, а испраћај

МИЛАНОВИЋИ – МИРКО, ГОРДАНА,
МОМЧИЛО, ФИЛИП, ГАВРИЛО, САРА, ИНКА
и НЕБОЈША

на Новом гробљу у Панчеву.
Овим путем се захваљујемо свештенству, родбини, кумовима, пријатељима и познаницима што су својим присуством помогли нам да пребродимо ове тешке тренутке.
Нека ти Господ подари царство небеско.
Твоји најмилији: супруга ЈЕЛИЦА, ћерка МИЛИЦА,

(97/233089)

протојереју
РАДОЉУБУ
ГЛИШИЋУ
Породици најискреније
саучешће.
СТАНКО, КАТИЦА
и ДУШАН

Поносни на то што смо били пријатељи, опраштамо се од нашег

(33/232941)

синови СИНИША, СТЕФАН и БОГДАН, зет АЛЕКСАНДАР,
снаје ЈОВАНА и МАЈА, унуци СЕРГИЈЕ и ВУКАН и шурак СРЕЋКО
(66/233011)

попа РАДЕТА
19. децембра 2016, у 71. години, преминуо је
наш вољени

Последњи поздрав
Његови ТУЦАКОВИ

РАДОЉУБ
ГЛИШИЋ

(64/23300)

Куме, нека су анђели са
тобом.
Породица НИКОВИЋ

деда МИЛЕНКУ

ВАСА СУБИЋ

(98/233090)

РАДОЉУБ ГЛИШИЋ
Ожалошћени: супруга МИЛИЦА,
син БОРКО и унук СТЕФАН

од ТАЊЕ, ИВАНЕ, СИНИШЕ,
МИКАНЕ и СОФИЈЕ

(83/233055)

(63/233004)

Шта рећи после дивних дружења, прелепих незаборавних путовања...
Збогом велики духовни Оче
Породица ЛАУШЕВ
(124/233151)

Мом вољеном деди

Свом пријатељу

Нашем драгом пријатељу

Последњи поздрав драгом синовцу

РАДОЉУБ
ГЛИШИЋ
Нека ти је вечно царство небеско.

ВАСИ СУБИЋУ
Последњи поздрав од унука СТЕФАНА
(84/233058)

СТАНИМИРУ
РАМЊАНЦУ

МИЛЕНКУ
УВАЛИНУ

Вечни покој и царство небеско, верујући у васкрсење
и живот вечни.
Породица РАШКОВИЋ

(67/233011)

(114/233130)

Последњи поздрав брату
последњи поздрав од
пријатељице ИВАНКЕ
КРУНИЋ из Баваништа

од стрица ЖАРКА,
сестре НАТАШЕ
и сестрића БОРИСА

(4/232860)

(11/232887)

РАДОЉУБУ ГЛИШИЋУ

Твоји пријатељи РАТКО
и БРАНКА ТАУШАН

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 12. децембра 2016. године, у 74. години, преминуо наш драги

16. децембра преминула је наша

ВАСИ СУБИЋУ

СТАНИМИР
РАМЊАНЦ

Сестра ЉУБИНКА
ДРАКШАН
с породицом

Остајеш увек у нашем
сећању.
Пријатељи
из „Кошаве”; САВА,
ЖИКА, ЗОКА, ШЕЛЕ,
ЗОРАН, РУШКА
и ДАЦА

(51/232969)

(71/233011)

СТАНИМИР
РАМЊАНАЦ

СРЕТЕНКА
МИЛАНКОВ

Комшије из Љубомира Ковачевића 12

електричар
1933–2016.
Последњи поздрав
ујаку од БАТЕ
ШАПУРИНЕ
с породицом
из Баваништа

1943–2016.
Сахрана је обављена 14. децембра 2016. године,
у 13 сати, на гробљу Герзово, Република Српска.
Ожалошћена супруга ЈАЊА и остала родбина
и пријатељи

(78/233034)

(5/232861)

(6/2328639)

Комшинице наша, почивају у миру!

ЈОВО БУБЊЕВИЋ
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Петак, 23. децембар 2016.

С великом тугом и болом опростили смо
се од наше драге супруге, мајке, свекрве и
баке, рођене 1934. године, сахрањене 17.
децембра 2016, на Старом православном
гробљу у Панчеву

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

Последњи поздрав драгом брату, стрицу и
шураку

Топло и искрено се захваљујемо целокупном
особљу одељења ортопедије Опште болнице у
Панчеву на њиховој људскости и љубазности.
Посебну захвалност др Михајлу Митровићу на
несебичном труду и професионалном односу,
који је уложио приликом лечења наше покојне
мајке Драгице Сујић.

Породица СУЈИЋ
(35/232947)

ДРАГИЦА СУЈИЋ
рођ. Царан
Мајка је најлепша бајка, а бајке живе вечно.
Њени најмилији: супруг ЂУРА, син
БАНЕ, снаја ЈЕЛЕНА и унуке ДАНИЈЕЛА
с породицом и ВЕСНА

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

КОСАРЕ
ЗУБОВИЋ

РАТОМИРУ
СТЕФАНОВИЋУ

1934–2016.

од СВЕТЛАНЕ, НЕНАДА, ИВАНА,
ЈЕЛЕНЕ и БУДИМИРА

Ожалошћени: супруг
МИТА и ћерка ЉИЉА
с породицом

(119/233126)

(34/232947)

Последњи поздрав

14. децембра 2016. престало је да куца срце наше драге супруге, мајке, баке и прабаке

Последњи поздрав драгом брату и сестрићу

(32/232936)

14. децембра 2016. године престало је да куца срце моје драге сестре и тетке

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

СТАНКЕ РАКИЋ
админ. радник фактуриста

Колектив Опште болнице Панчево

тетка
ДРАГИЦИ

(100/ф-2103)

РАТОМИРУ
СТЕФАНОВИЋУ

ПЕРИ
ВЕСЕЛИЋУ

од породице ЖУЈОВИЋ

Вољени не умиру.
Породица
ЖИВАНОВИЋ

(54/232959)

(53/232978)

Последњи поздрав брату и ујаку

15. децембра 2016. заувек нас је напустила наша драга мајка, бака и
свекрва

ПЕРИ
ВЕСЕЛИЋУ
од сестре ЉУБИЦЕ,
ЛАЗЕ и ОЉЕ
(49/232964)

ПЕТАР ВЕСЕЛИЋ

1934–2016.
Сестра ЈОВАНКА
и сестрић ДЕЈАН

Његови најмилији
(111/233127)

Последњи поздрав нашој драгој куми

16. децембра 2016. нас је заувек напустио наш
драги отац

(31/232935)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА ПАНИЋ
ДАРА
1939–2016.
У срцу, мислима и сновима вечно остаје са нама.

МАРКО ВУЛОВИЋ
2002–2016.

ОЛГИ ПАНИЋ

1948–2016.

Много нам недостајеш.
Последњи поздрав зету

Ожалошћени: син ДРАГАН и ћерка БРАНКА
с породицама
(41/232954)

14. децембра престало
је да куца племенито
срце наше мајке, баке и
прабаке

КОСАРЕ
ЗУБОВИЋ

Ожалошћени: син
ВОЈКАН, снаха ТАЊА
и унуке САНДРА
и САЊА

од породице
МАРКОВИЋ

(57/232987)

(56/232983)

После дуге и тешке болести отишао је наш вољени

14. децембра 2016. умрла је моја мајка

Супруга ЦАНА, синови НЕНАД и ПРЕДРАГ
с породицама
(106/2331069

3. јануара 2017. навршава се годину дана откада није с нама наша

ПЕТРУ
ВЕСЕЛИЋУ

30. децембра навршава
се седам тужних година
како нас је напустио мој
отац

СТАНЧЕ СТАНОЈКОВИЋ

ЕРЖЕБЕТ
МИКЛОШ
1927–2016.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Син ЂУРИ, снаја
МИРЈАНА, унуци
ЛИДИЈА, МАРИЈАНА
и ТИБОР, зет ДЕЈАН
и праунуци ТАПЕНС
и АЛЕКСАНДАР

ЕРЖЕБЕТ
МИКЛОШ
рођ. Келемен
1927–2016.
Тужна ћерка ЕРЖЕБЕТ
и унуци ИГОР и САЊА
КОСТАЊШАК
(91/233072)

од свастике РАДЕ
с породицом

1932–2016.
Супруга БОРКА, ћерке ЉИЉАНА и СУЗАНА, унука
МАЈА и зет ДЕЈАН

(120/233142)

(52/232950)

ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

26. децембра навршавају се три године откако
није с нама

телефон:
013/301-150

Отишла си, али си и даље у нашим срцима.
Твоји најмилији
(99/233091)

ЂОРЂЕ
МИКЛОШ
1926–2009.
Много ми недостајеш.
Твоја ћерка ЕРЖЕБЕТ
и унуци ИГОР и САЊА
КОСТАЊШАК
(92/233072)

Последњи поздрав вољеној мајци

28. децембра 2016. дајемо шестомесечни помен нашој

МИРОСЛАВА
МИМА РАЦ

(36/232949)

ПАНЧЕВАЦ

Наша драга

ЈЕЛЕНА
ПЕТРОВИЋ

1933–2016.
С љубављу и поштовањем ћерка с породицом

1934–2016.
преминула је 13. децембра 2016.
Сахрањена је 14. децембра на Католичком гробљу.
Породица РАЦ

(79/233040)

(94/233081)

ОЛГИ ЖИВИЋ

СЛАВОЉУБ
ГАШПАР
ЗОРИЦИ ВЕЛЕВСКИ
Радо га се сећају
његови најмилији

Син ЗОРАН, сестра РОСА, сестрићи ЖАРКО,
МИЛОРАД и МИЛОШ

(26/232918)

(113/233129)

Петак, 23. децембар 2016.
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Дванаест година Бато
мој

Помен нашем

3

1. јануара 2017. навршавају се две тужне године откад није с нама

Осам година тугујемо за тобом, драги наш Ђуро

МИЉАНКО МАРИН МАРЕ
24. XII 2004 – 24. XII 2016.
За многе си постојао, за нас си постојао и
постојиш.

ГЕОРГИЈЕ ЂУРА ВУЈИЋ
2008–2016.

Нама много недостајеш, много си нам
значио и вечно си нам у срцу и мислима.

Још увек си с нама у нашим најлепшим сећањима и мислима, као и свим лепим и срећним данима које смо провели с тобом, у твом и нашем вољеном Панчеву, као и у
Атланти.
Пуно нам недостајеш.
У великој тузи твоји: супруга ЈОВАНКА ЈОЛЕ, ћерка
МИЛАНА, унука КРИСТИНА, унук СТЕФАН и зет ТОМ

Почивај у миру!
Твоји: супруга РАДМИЛА, деца АНЂА
и СЛОБОДАН с породицама
(69/233020)

Време пролази, туга и бол остају за нашом
најдражом мајком, баком и таштом

МИОДРАГ
ЦВЕТКОВИЋ
ЦВЕЛЕ
21. XII 2004 – 21. XII 2016.
Нема те да ме зовеш, да
ми дођеш, да се чујеш са
мојом децом. Тешко је и
много нам недостајеш.
Вечно си у нашем срцу
и мислима.
Сестра РАДМИЛА,
сестрић СЛОБОДАН
и сестричина АНЂА

ВИДОСАВА
ГУЛИЋ СЕКА
Време полако пролази,
а туга и бол за тобом су
све већи.
Твоји најмилији: супруг
ГАБОР, ћерка ЦАЦА
и син ГЕЗА
(9/232884)

(70/233019)

28. децембра 2016. навршава се једанаест година од смрти никад непрежаљеног супруга и оца

(60/232997)

У суботу, 24. децембра је
шест месеци откако нас
је напустила наша снаја

Шестомесечни помен

МИЛОСАВА ЛАЗИЋА МИШЕ
из Старчева
1951–2005.

ДУШАНКОМ КАЊЕВАЦ
рођ. Ћуковић

Супруга РУЖИЦА, синови ЖЕЉКО
и ДАРКО с породицама

26. XII 2002 – 26. XII 2016.

(81/232043)

ЗОРИЦА
ЈОВАНОВ

ЗОРИЦА ЈОВАНОВ
Твоја храброст којом си се борила, доброта и љубав којом си нас обасипала, даје
нам снаге да се боримо с болом и стварношћу да те више нема.

Док смо ми живи, ми те
нећемо заборавити.
Свекар ВИДОЈКО
и свекрва МАРИЦА

У срцу и сећању увек је са нама.
Петогодишњи помен драгим

Њени: ВЕРИЦА, ГОЦА, МИРЈАНА,
ЖАРКО и ЗОКИ

КУЛИЋ

(77/233035)

(58/232987)

Ништа није као пре. Недостајеш нам.
25. децембра навршавају се две године откада
нас је напустила наша вољена супруга, мајка и
бака

Много нам недостајеш.
Воле те ТИЈАНА, ЗВОНКО и мама

НЕДЕЉКУ

(28/232922)

27. децембра 2016. навршиће се седам година
откада нас је напустио наш драги

АНКИЦИ

даваћемо 24. децембра, у 12 сати, на гробљу Котеж.
Увек ћете бити с нама...
Ћерке ДИЈАНА и ГОРДАНА, унуци НЕМАЊА,
МАРКО, СТЕФАН и ВЛАДИМИР, праунука
СТАША, снаја ЗВЕЗДАНА и зет БРАНИСЛАВ

ЗОРИЦА
ЈОВАНОВ

(112/233127)

Стрина, време пролази,
а бол и туга не престају.
Заувек ћеш бити с нама
у сећању.

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

Породица ЛЕХНИ

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА

Трогодишњи помен

(59/232991)

(65/233010)

27. XII 2009 – 27. XII 2016.
Успомену на њега с љубављу и поштовањем
чувају његови најмилији: синови ДУШАН
и СТОЈАН, снаја СЛОБОДАНКА, унук МИЋО
и унука МИРОСЛАВА
(93/233076)

Шест месеци од смрти
мог брата

МИЛИЦА ВИШНИЋ

У суботу, 24. децембра
2016, у 10.30, на Старом
православном гробљу,
обележићемо шестомесечни помен нашој вољеној

СЕЋАЊЕ

24. децембра даваћемо
шестомесечни помен
нашој драгој

ЖИВА
РАДОСАВЉЕВ
23. XII 2010 – 23. XII 2016.

ЗОРАНА
БАБИЋА

ДРАГОЉУБ
РАКОВИЋ

Заувек у нашим срцима.
С тугом: ЉУБИЦА,
ВАСА, ЗОРАН
и СНЕЖАНА и брат
ЗДЕНКО с породицом

2012–2016.

Стално у мислима
супруге и деце

Породице ЋОСИЋ,
ЂУРИШИЋ и ВУКОВИЋ

(95/233087)

(72/233024)

(80/233045)

рођ. Ђуришић
1941–2016.

26. XII 2013 – 26. XII 2016.
Увек си била и заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруг ПЕТАР и ћерке ВЕСНА и ЉИЉАНА с породицама
(107/233311)

СЕЋАЊЕ

БОЖАНИ
ЋОСИЋ

ДОБРА МИТРОВИЋ

24. децембра навршава
се четрдесет дана од
смрти нашег драгог

СЕЋАЊЕ

КОСАНИ
МАРКОВИЋ

Време пролази, а успомене на тебе још увек су
живе.
Твоја породица

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Синови МИЛАН
и МИЛОЈЕ
с породицама

(96/233088)

(68/233018)

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ

Твоји најмилији

рођ. Илијин
2006–2016.
Хвала ти за сву љубав и
пожртвовање. Увек си
била и остаћеш део наших живота.
Ћерка ЉИЉАНА и зет
РАДИША

(8/232883)

(3/232858)

ЈОВАНА
ЧАВИЋА

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Својим родитељима

У суботу, 24. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу одржаћемо годишњи помен нашем

МЛАДЕНУ БАРАЋУ

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

24. децембра, у суботу, у 11 сати, на Католичком гробљу даћемо годишњи помен
нашем вољеном оцу и деки

ДАНИЦА

ЛАСЛО

ЕСАДУ ГЕЉУ

АМБРУШ

24. VI – 24. XII 2016.
1985–2016.
Прошло је шест тужних месеци од смрти
наше мајке Данице и тридесет једна тужна година од смрти нашег оца Ласла.
Љубав и лепа сећања на вас заувек носимо у нашим срцима.
Ваша деца: ћерке КЛАРА и ВЕРОНА и
синови ШАНДОР и ЛАСЛО с породицама

1952–2016.

Година пролази, а бол и туга не престају.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

1949–2016.
Волимо те, недостајеш нам, заувек си у
нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији
(14/232892)

(18/232901)

Твоји: супруга ЈЕЛЕНА, синови МИЛОРАД
и АЛЕКСАНДАР, снаје ГОРДАНА и ЈАДРАНКА, унуци
МЛАДЕН, ДУШАН, СТРАХИЊА и НЕМАЊА

29. децембра 2016. године навршавају се
две године откад нас је напустио наш анђео

Навршава се девет најтужнијих година у
нашим животима

ПРЕДРАГ ДЕЛИЋ

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ

(19/132902)

У суботу, 24. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, одржаћемо шестомесечни помен

Ако је смрт јача од живота није од љубави
и бола које носимо за тобом.
Рана је доживотна, а љубав према теби
вечна. Много смо те волели, све нам више
недостајеш.

МИРКУ МИЛОШЕВИЋУ

У свакој нашој причи живиш, у свакој сузи се видиш, постојиш и трајеш.
Твој одлазак боли као и првог дана.
Неке ране никад не зарасту.
Ожиљци на души трају заувек...

Породица

Неутешни родитељи, супруга и син

Тата БАНЕ, мама МИРА и брат ДРАГАН

(55/232980)

(37/232952)

(29/2Њ32923)

Живео си честито и поштено и таквог ћемо те се
сећати и памтити

Сећање на наше драге

ИРЕНУ ДИТРИХ

ЈОЗЕФА ДИТРИХА

1996–2016.

НЕНАД НЕСТОРОВИЋ

НЕНАД НЕСТОРОВИЋ

12. V 1948 – 13. XII 2016.

12. V 1948 – 13. XII 2016.

2004–2016.
Ваши најмилији
(50/232968)

Ожалошћени: супруга МИЛИЈАНА,
син ВЛАДАН, ћерка ВЕСНА, зет СТОЈАН,
унучад НЕБОЈША, НЕВЕНА и ЛУКА

Био си и остаћеш заувек наш понос и снага.
Твоја ћерка ВЕСНА с породицом

(45/232959)

26. децембра 2016. године, у 11 сати, на Новом гробљу
даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДРАГИЊИ ЈОЈИЋ
Твоји најмилији
(39/232952)

ЕСАД ГЕЉО
Увек си у срцу и мислима.

Прође тужна година без нашег кума

Твоји: ИВА и СЕЈА
с породицом

(46/232959)

Сећање на наше најмилије

Татице наш

МАКЕВИЋ

МИЛЕНА

АНДРЕЈА ГРГИЋ

СЛАВКО

1930–1984.
1924–2010.
Ћерка МАРИНА, син ДЕЈАН, унуци АНА, МИЛОШ
и МАРКО, снаја НЕНА и зет ПРЕДРАГ
(61/232999)

Десет је тужних година прошло без тебе, али си
ти у нашим срцима свакога дана.

Навршава се шест месеци откако није с нама наш драги

Твоји: ДУБРАВКА, ЕСТЕР, ТАТЈАНА, АЊА и
АЛЕКСА
(109/231272)

(108/233119)

ЕСАДА ГЕЉА
Само време пролази, а сећање на тебе никада.
Твоји кумови НЕШИЋИ
(38/232951)

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

СЛАВКО МРКОЊИЋ
Твоји вољени: ВЕЦА, МИЛОШ, ДАЦА и ДУЊА
(101/2330949

Петак, 23. децембар 2016.

24. децембра 2016. навршавају се две године туге и бола откако сам изгубила мог
сина јединца

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да у
четвртак, 29. децембра, у 11 сати, дајемо
четрдесетодневни помен нашој драгој
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24. децембра 2016. године обележићемо прву
годишњицу без наше
драге

ЈАСМИНЕ
ЖУНИЋ

СТОЈАНКИ ЈОВЧИЋ

ЗОРАНА МАНИЋА

21. XII 1962 – 30. XII 2015.

Твоја неутешна мајка ЈАГОДА

С љубављу, поштовањем и неизмерном
тугом њени: супруг СТОЈАДИН, ћерке
ГОРДАНА и СНЕЖАНА с породицама
и сестра РАДМИЛА с породицом и остала
многобројна родбина и пријатељи

(7/232877)

(24/232912)

Драги сине Зоране, тешко је живети без
тебе, недостајеш мајци у сваком тренутку.

Година неверице, туге и
бола.
Носе те у срцу вечно
ожалошћени: отац
БОГДАН, сестра
ДАНКА и брат ЈОВАН
са својим породицама

ЈАСМИНА ЖУНИЋ

(85/233070)

1962–2015.
Парастос ће бити обављен 24. децембра, у 11.30,
на Старом православном гробљу.
Ожалошћена: деца СТЕВАН, ЉУБИЦА, ЈОВАНА
и ЛУКА и супруг ЈЕФТО

СЕЋАЊЕ

27. децембра навршава се пет година откада није с нама

Година дана је прошла да се упокојила наша
драга

(20/232904)

Наша

СЛОБОДАН СПАСИЋ
ЉУБОМИР МАРТИНОВ БАТА
2011–2016.
Прошле су године туге и бола за тобом. Много
нам недостајеш, али ти си увек ту у нашим срцима и мислима.
Твоји: МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА
(15/232895)

Најмилији наши

2010–2016.
Драги Буби и вољени мој тата.
И после шест година заборав не постоји.
Мама и ја још увек се боримо да живимо саме
без тебе, без твоје доброте и свега што си нам
пружао. Остало је само да се тешимо и мислимо
да и ти мислиш на нас две, као ми на тебе.
Волимо те.
Твоја ћерка, супруга, шурак, таст и ташта

25. XII 1990 – 25. XII 2016.

(22/232910)

(82/233050)

27. децембра биће година откако није међу нама

Тужно сећање на сина
јединца

ФИЛИПОВИЋ

НЕБОЈША
РЕЛИЋ РЕЉА

Породице АЛЕКСИЋ
и МАРКОВИЋ

СНЕЖАНА СТОЈАНОВИЋ
рођ. Зокић
21. XII 2007 – 21. XII 2016.
Заувек у срцу и души.
Твоји најмилији
(42/232960)

ЖАРКО

ЗАГОРКА

5. V 1979.
из Идвора
Живите у нашим причама и срцу.
Ћерка ЈЕЛИЦА, унуке БРАНКА и ЉИЉАНА
са својом породицом

НЕБОЈШУ
РЕЛИЋА

БЛАГОЈЕ ЈОВАНОВИЋ

26. XII 1985.

У суботу, 24. децембра 2016, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен нашој драгој
мајци, ташти, баки и прабаки

25. XII 1990 – 25. XII 2016.

Заувек ћу те носити у мом срцу и мислима.
Тужна мајка ОЛИВЕРА
(1/230765)

(17/232900)

Временом сузе пресуше, али бол остаје.
Твоја мама
(16/232897

У тузи и болу прошло је
две године од смрти
нам драге

СЕЋАЊЕ
Пет година није с нама

Петогодишњи помен

МИЛЕНИ ВУЧИЋ
1935–2016.
Баба, по доброти те памтимо, с поносом те увек
спомињемо.
Почивај у миру.
Твоји најмилији
(21/232908)

МИЛА
БРАНКОВ
ДРАГАНЕ
ИВКОВ ИЛИЋ

СЛОБОДАН
ПОПОВИЋ

АНЂЕЛКО
СТОШИЋ

СТАНИШИ
КОВАЧЕВИЋУ

Породице ИЛИЋ
и БУБЊЕВИЋ

2006–2016.
Мама, прошло је десет
година без тебе, недостајеш ми јако, јако, јако...
Твоја СПАСА
с породицом

Три године туге и самоће, много ми недостајеш.
Твоја супруга

Твоја РАДА, ЗОРАН
и НЕБОЈША
с породицама

Син ДРАГАН
с породицом

(10/232886)

(23/232910)

(40/232953)

(13/232888)

(47/232962)

1950–2014.

2013–2016.

26. децембра 2016. навршава се пет година
откад није с нама наш
вољени

ПОМЕН
У суботу, 24. децембра
2016, у 11 сати, одаћемо
петогодишњи парастос
свом сину и брату

из Омољице

Прошле су четири тужне године од одласка нашег

26. децембра 2016. године
навршава се једанаест година откако није с нама

СТАНИША
КОВАЧЕВИЋ
из Омољице

СЛОБОДАНУ
НИКОЛИЋУ
2011–2016.

МИЦКО МИЛКОВСКИ

НЕШЕ ЗЕНГА
29. XII 2012 – 29. XII 2016.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(43/232952)

Једанаест година је прошло. Вечна туга и празнина,
али заборав у срцу никад неће нестати.
Твоја деца: ВИОЛЕТА и ЗОРАН
(30/232929)

Туга, бол и љубав никад
не полазе.
Много ми недостајеш.

Туга и бол за тобом су
неизлечиви, чувамо те у
својим срцима.

Твоја супруга МАРА

Мама, тата, сестра,
зет и сестрићи

(2/232809)

(48/232963)

ВЕРА ВАШТАГ

Обићи ћемо вечну кућу
тога дана.
ФЕРЕНЦ
(27/232920)
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ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2017. годину

Messer Tehnogas je deo nemačke kompanije Messer Group
koja ima preko 100 godina tradicije. Na globalnom nivou
imamo preko 5000 zaposlenih u 32 zemlje sveta, a na području naše zemlje i regiona smo lider u poslovanju. Imamo
oko 350 zaposlenih na različitim lokacijama širom Srbije i
Crne Gore.
Osnovna delatnost naše kompanije je proizvodnja i prodaja
industrijskih i medicinskih gasova čiji nas kvalitet i dostupnost na tržištu čini poželjnim partnerom u poslovanju
i jednim od lidera na tržištu.
www.messer.rs
www.messergroup.com

Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна лица да
својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих активности у области спорта у следећим сегментима:
А) Предшколски и школски спорт
Б) Спортска рекреација
В) Спорт особа са инвалидитетом
Г) Такмичарски спорт
Д) Спорт у насељеним местима са територије
града Панчева
Ђ) Организација спортских манифестација од
интереса за град Панчево
Е) Програми и пројекти од посебног значаја за
град Панчево у 2017. години
Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање програма и пројеката из области спорта у граду Панчеву за 2017. годину је до 06. јануара 2017. године. Јавни конкурс је објављен у недељном листу
„Панчевац” и на званичној интернет презентацији
града Панчева, ( ) и www.sportpancevo.rs.
Пријава са потпуном конкурсном документацијом
предаје се у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1-а (у времену од 8 до 15 сати).
Све додатне информације у вези са конкурсом могу се
добити сваког радног дана од 8 до 15 сати у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1-а и у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр.
2 - 4, II спрат, или на телефон Биљане Миоч број
064/866-22-90 и Крсмановић Бранка 064/866-24-25.

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

Rukovodilac proizvodnje medicinskih gasova
Lokacija: Pančevo

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 складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и чланвима 55. и
57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС” бр. 64/2015)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове
у сарадњи са Комисијом за планове

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНТА
Нацрт Плана детаљне регулације
инфраструктурног комплекса за обновљиве
изворе енергије на подручју „Бела Анта” у Долову
и
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана
детаљне регулације инфраструктурног комплекса
за обновљиве изворе енергије на подручју
„Бела Анта” у Долову на животну средину
Нацрт наведених планских докумената, излаже се
на јавни увид у згради Градске управе града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 23. 12. 2016. године.
За пружање информација у вези са наведеним
планским документом обратити се Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева, на тел. 308-905.
Представници обрађивача плана даваће обавештења везано за плански документ за време трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица подносе
примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног
увида, искључиво у писаном облику, Градској управи
града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.
2 - 4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложених планских
докумената биће организована дана 29. 12. 2016. године у 12.30, у сали на деветом спрату зграде Градске
управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
26. 01. 2017. године, са почетком у 13 сати, у сали на
деветом спрату зграде Градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће
се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Osnovne dužnosti:
·
Organizuje i nadgleda proizvodnju i punjenje medicinskih
gasova
·
U cilju postizanja zahtevanog kvaliteta proizvoda (leka)
obezbeđuje proizvodnju i skladištenje proizvoda u skladu sa
zahtevima
·
Vrši pregled i odobravanje proizvodne dokumentacije i redovno je dostavlja QP licu
·
Proverava održavanje prostorija i opreme u proizvodnji
·
Odobrava pisane procedure i uputstva, uključujući i njihove izmene i obezbeđuje njihovu doslednu primenu
·
Prati i kontroliše ambijentalne uslove proizvodnje
·
Obavlja kvalifikaciju opreme I validaciju procesa
·
Obavlja interne obuke zaposlenih kojima rukovodi
·
Vrši odobravanje i nadzor dobavljača svih polaznih materijala
·
Određivanje i kontrola uslova čuvanja polaznih materijala i
gotovih proizvoda
·
Pravljenje I čuvanje zapisa, izveštaja i ostale dokumentacije
·
Vrši provere , ispitivanja i uzorkovanja u cilju praćenja svih
činilaca koji mogu da utiču na kvalitet proizvoda
·
Prati propise DPP i vrši usaglašenost sa zahtevima Dobre
proizvođačke prakse
Opšti uslovi:
·
VSS - farmaceut/ tehnolog/ hemičar (obavezan uslov)
·
Specijalizacije iz industrijske farmacije ili farmaceutske
tehnologije (obavezan uslov)
·
Obavezno radno iskustvo od najmanje tri godine u proizvodnji lekova (obavezan uslov)
·
Poznavanje engleskog jezika (visok nivo znanja)
·
Zbog specifične specijalizacije i neophodnog radnog iskustva u proizvodnji lekova, na ovaj oglas mogu da se prijave i osobe u penziji koje zadovoljavaju tražene kriterijume
Ako smatrate da ste pouzdan saradnik, tačni i efikasni u obavljanju posla i volite da radite u timu uspešnih profesionalaca,
biografiju na srpskom i engleskom jeziku možete da pošaljete
na adresu: hr@messer.rs

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju
navedene uslove.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев за
давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Адаптација система грејања природног гаса S-9900, S-9950 и регулација протока природног гаса на S-9900, у Блоку 9, у склопу Рафинерије нафте Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија
бр. 39) и у просторијама Градске управе града Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 16. 01. 2017.
године. За време трајања јавног увида заинтересована
јавност може у писменом облику поднети примедбе и
мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 17. 01.
2017. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 13 сати.

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев за
давање сагласности на студију о процени утицаја на
животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција FCC постројења ради отклањања уских грла при раду капацитетом 1400t/dan и 1600t/dan (у летњем периоду), у
Блоку 6 у склопу РНП.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе града Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 16. 01. 2017.
године. За време трајања јавног увида заинтересована
јавност може у писменом облику поднети примедбе и
мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 17. 01.
2017. године у згради Владе АП Војводине (приземље,
канцеларија бр. 39) у 12 сати.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана генералне регулације
целина 1 - шири центар (круг обилазнице)
у насељеном месту Панчево
Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне
Плана генералне регулације целина 1 - шири центар
(круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15
дана и то почев од 30. 12. 2016. до 23. 01. 2017. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до
15 сати. Све информације у вези са огласом могу се
добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу
утицати на планска решења.

ДОО „КУТКО” потребни радници
следећих профила:
– конобарице
– касирке
– кувари
– точиоци горива
Заинтересовани се могу јавити лично у Улици Војводе Радомира Путника 27/I.

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

Петак, 23. децембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КУД „НЕОЛИТ” НАСТУПИО У ИТАЛИЈИ

СТАРЧЕВЦИ ОДУШЕВИЛИ УДИНЕ
Први ансамбл КУД-а „Неолит”
из Старчева учествовао је на
манифестацији „Заиграј, Србијо”, коју је први пут организовало Удружење грађана српске
дијаспоре „Братство и јединство у песми и игри” из Удина
(Италија) у суботу, 17. децембра. Поред „неолићана”, на
концерту су наступили и чланови Удружења Срба „Никола
Тесла” из истог места, КУД-а
„Влашко коло” из Осанице (источна Србија), Културног удружења Срба „Дуга” из места
Монтекјо Мађоре (Италија) и
дечја група Српског културног
друштва „Слога” из Нове Горице (Словенија).
– Отишли смо на позив српског удружења из Удина и ово
је прва сарадња с њим. Организација је била одлична, смештај сјајан. Представили смо
се играма из Пчиње и Гњилана. У одласку смо обишли
Трст, у повратку Љубљану.
Овим гостовањем смо заокружили нашу јубиларну годину –
пет година КУД-а „Неолит”.
Стижу нам нове понуде за гостовања у иностранству, као
што су Пољска и Турска, а у
Удинама смо договорили сарадњу са српским удружењем
„Дуга” из Виченце и гостовање
у 2018. години – каже Бранислав Живковић, уметнички
руководилац ансамбла.
Ансамбл је на пут кренуо у
четвртак пре поноћи, а с њим
и ауторка ових редова. Пола-

зак су расположени чланови
КУД-а забележили „селфијима” и међусобним фотографисањем, а убрзо је кренула и песма – наравно народна, како и
приличи.
Весела дружина стигла је у
Трст у петак у подне. Хладан
морски ветар кварио је фризуре, а боме и терао сузе на очи.
Али то није омело обилазак и
разгледање града у коме су,
пре готово пола века, њихове
маме, тате, тетке, стрине и тече куповале прве фармерке и
балон мантиле. Веровали или
не, прва група људи на коју
смо наишли говорила је језиком који разумемо – рекло би
се да нису туристи, већ људи
који у Трсту живе и раде.

Пут је предвече настављен,
али у погрешном правцу. Оманула навигација. Домаћини из
Удина очекивали су нас на вечери, коју су организовали у
сали где вежбају фолклор, а ми
стигли до усамљене, помало
сабласне куће на периферији.
С кућевласником нисмо успели да се споразумемо ни причом ни гестовима, али, на сву
срећу, успео је договор с домаћинима да ипак дођу по нас до
места које је било лакше наћи.
После дугог пута вечера је
добро дошла. Након ње уследило је упознавање, онако по
нашки – уз колце. Ваља се. Добро загревање за наступ.
У хотелу је настављено дружење, а они с мање кондиције

су једва дочекали прилику да
утону у сан.
У суботу ујутро, након доручка, уследио је обилазак
Удина. Придружио нам се и
председник
старчевачког
КУД-а Урош Бан. Чини се да је
чланове друштва пријатно изненадио и искрено обрадовао,
јер су кренули да га грле...
Очигледно нису очекивали
појачање.
Уским и мало ширим улицама пењали смо се до градског замка. Успут председник
решио да о старом делу града,
али и „легендама” које је наводно чуо (из којих извора,
није открио), „информише”
играче. Било их је неколико,
али пошто сумњамо у њихову

веродостојност, нећемо их овде препричавати. Било како
било, председник је успео да
забави и слатко насмеје девојке и момке.
По подне смо кренули на
наступ – без треме. Девојке су
у аутобусу вештим прстима
једна другој плеле косе. Скоро
свака је имала фризуру кад
смо стигли до концертне сале,
па је облачење и шминкање
обављено натенане.
Добродошлицу присутнима
пожелела је председница удружења домаћина Сунчица Молтисанти, а концерт је рецитацијом „У срцу Србија” отворио
један од најмлађих чланова –
Кристијан Павловић. Уследили су наступи удружења „Никола Тесла” из Удина, које се
представило сплетом игара из
Шумадије и Лесковца и играма
из Мрчајеваца, и КУД-а „Влашко коло” из Осаонице (Општина Жагубица), који је одиграо влашку игру „Осаничка
ропота”. Затим су сестре Ирена
и Марина Марић на фрулама
одсвирале две нумере и тако
доказале да овај инструмент не
свирају добро само мушкарци.
Културно удружење Срба „Дуга” из места Монтекјо Мађоре
извело је игре из Шумадије и
влашке игре, а дечја група Срп-

ског културног друштва „Слога” из Нове Горице представила се играма из Лесковца. Први
ансамбл КУД-а „Неолит” из
Старчева извео је игре из Биначке Мораве (околина Гњилана) и сплет „Жали, Заре, да жалимо” – игре из Пчиње. Добио
је највећи аплауз, а публика је
тапшала и током наступа. Учеснике програма и публику поздравио је на крају концерта
председник Савеза Срба у Италији Душан Алексић.
Задовољни оним што су показали, чланови „Неолита” су
из Италије, земље у којој се, у
име љубави, на зидовима зграда
и кућа исписују поруке вољенима и њихова имена, наставили
пут до Љубљане, града у коме се
љубав катанцима закључава за
ограду моста. Тамо сретосмо
деку из Србије, који је на фрули
засвирао коло. Можете претпоставити – још један наступ, непланиран, на тргу. Старчевци су
показали своје играчко умеће и
у центру Љубљане.
Иако уморни, након кратког
предаха и спавања у аутобусу,
пут је уз песму настављен до
Старчева, где ће ови талентовани млади људи вредно припремати годишњи концерт, који је
планиран за крај јануара.
М. Манић

Замак у Удинама

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

Крај мора у Трсту

Непланирани наступ у Љубљани

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ САСТАВА „ИСКАЗ”

Деценијска журка за памћење
„Исказ”, један од најинвентивнијих панчевачких састава, обележио је протеклог викенда редак јубилеј – десет година плодног стваралаштва.
Још те 2006. године било је
јасно да је реч о енергичном
изразу набијеном емоцијама,
а надахнути социјално ангажовани текстови, праћени фузијом хип-хопа, фанка, хардкора..., презентовани су најекспресивније што је могуће –
директним контактом на живим наступима.
Баш тако енергично, директно, непосредно и ангажовано било је и на двовечерњој
рођенданској журки. На то су
битно утицали и верни фанови, који су, очекивано, у садејству са слављеницима производили фантастичан вајб, а
фешту су одличним наступима употпунили и бројни пријатељи панчевачке групе.
Релативно нов састав „Исказа” предводио је фронтмен
и певач Зоран Стефанов. За
другим микрофоном био је
Данило Парежанин, а за бубњевима Јован Букаћаш. Њега
је на „ужареној” столици заменио Владан Стојанов, који
је у међувремену био и техничар. Гитаре су „кидали” Божидар Младеновић и Милош
Кнежевић. Паралелно са
свирком на биму су текле креације за које је био заслужан
ви-џеј Предраг Нишкановић.
На бину су повремено „улетали”

и Сања Угрчић и гитаристи
Иван Марковић и Марко
Живковић, који се након
шест-седам година вратио у
бенд. Треба истаћи да је, због
породиљског одсуства, овог
пута изостала вокална солисткиња Бојана Рачић.
Прво вече рођенданског хепенинга, у петак, 16. децембра, у дворани „Аполо”, отворили су слављеници, дочекани бурним овацијама нестрпљиве масе. Најбоље реакције,
зачињене хорским певањем,
неизбежним шуткама и ритуалним ношењем појединаца
на рукама, по традицији су
изазвале песме „Бомба”, „Могло је боље за нас”, „Фурија”,
„Розе туљани” и „Ајмо сви”.
Таман кад се атмосфера лепо
ужарила, наступио је први
гост, млади београдски фристајлер Грасхопер. „Исказ” се
вратио на бину с нумером
„Три у један”; уследило је не-

колико песама састава „Тријумф”, да би слављеници подсетили на први албум „Natio”.
Финале је остављено за чувене „Гоблине”, којима је недостајао само Голуб. Њега су
практично замењивали вокали
„Исказа” и заједно са Шапчанима извели су „Розе туљане”,
а потом су панкери у свом стилу „одували” ултимативне хитове – „Луна”, „У магновењу” и
„Ања, волим те”. Незаборавна

ноћ окончана је, буквално,
пред зору, када су домаћини с
легендарним Којотом отпевали нумере „До јаја”, „Ворфер”
и „All Right” групе „Eyesburn”.
Поучени искуством од претходне ноћи, организатори су
друге вечери, у суботу, 17. децембра, донекле сажели програм, који је, без обзира на то,
такође био изузетан.
Након уводног блока „Исказа” још бројнију публику на
ноге су подигли гости Бвана и
Микри из београдског састава
„Prti bee gee”, нарочито извођењем нумере „Лерди”. Кулминација је достигнута када
су се слављеницима придружили „Марчело и филтери” и
одсвирали песме „20.000” и
„Три у један”, као и велики
Марчелов хит „Пегла”. Саму
завршницу незаборавне журке
креирао је ди-џеј Реид, који је
направио опуштену атмосферу за лагано ђускање.
Ј. Ф.

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.

Малена
Женкица мешовите крви, стара
око два месеца, пронађена је пре
неколико дана на Содари, при
температури од минус пет. С негостољубивих улица збринула ју је
хумана суграђанка, која, нажалост, не може трајно да је задржи.
Малена је мазна, весела и разиграна, у преводу савршена за све
оне који траже пријатеља за цео
живот.
Ко год жели себи да улепша долазеће празнике овим малим „зврком”, ближе информације може добити на број
069/15-45-777.

Шаренка
Ова прелепа маца, стара око седам месеци, привремено је склоњена са улице како би била стерилисана, чипована и вакцинисана, али ће за неколико дана бити
враћена на старо место, изузев
ако је неко не удоми.
Уколико неко одлучи да узме веселу Шаренку, сасвим сигурно неће погрешити, јер је она, поред
осталог, научена и на живот у кући.
Контакт-телефон је 060/51372-00.

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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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НИЖУ ПОБЕДЕ
Наставак
првенствене трке 13.
јануара

ВАНРЕДНА СКУПШТИНА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА

ПОВЕРЕЊЕ СЛОБОДАНУ БИТЕВИЋУ
Ван ред на, из бор на скуп штина Спортског савеза нашега града одржана је у петак, 16. децембра, у великој
сали Градске управе. Након
што је председник Дарко Јовичић поднео оставку на редовној скупштини овог тела,
21. октобра, пред делегатима Скупштине Спортског савеза био је само један задатак – изабрати ново руководство.
До избора новог првог човека скупштином је руководио Љубомир Станишић, коме су у раду помагали Предраг Стојадинов и Дејан Драговић. Радно председништво
је присутнима саопштило да
је неопозиву оставку поднео
и генерални секретар Ненад
Марин, а пошто је усвојен записник с претходне скупштине, приступило се избору новог председника Спортског
савеза Панчева.

КОН КУРС
ДО 6. ЈА НУ А РА
На Скупштини Спортског савеза Биљана Миоч, сарадник за спорт у Градској
управи Панчева, обавестила је делегате да је у понедељак,
19.
децембра,
расписан градски конкурс у
области спорта, који ће бити отворен до 6. јануара.
Конкурс се може наћи на
званичном сајту Града
Панчева.
Једногласно, свих 86 делегата, колико их је имало право гласа, поверење је поклонило Слободану Битевићу,
успешном каратисти Динама
и репрезентације Србије, који
је добио мандат за период од
2016. до 2020. године.
Поред њега, нови Управни

одбор Спортског савеза сачињаваће и: Далибор Милутиновић (потпредседник), Јелена Ђорђевић, Мирјана Савков, Стефан Лугић, Новица
Анђеловски, Марко Спасов,
Славко Станишић, Владимир
Илић, Милан Полић и Стојан
Радановић.
Нови генерални секретар
Спортског савеза је Дејан Перић, директор Треће лиге у
рукомету, а Надзорни одбор
чине Фабијан Мартон, Иван
Миливојевић и Драгана Дивац.
– Честитам новом председнику и новом управном одбору на избору, а претходном
руководству на оствареним
резултатима, који заиста нису
занемарљиви. Град Панчево
ће и даље стајати иза својих
спортиста. Волео бих да се све
скупштине завршавају овако
брзо и ефикасно. То је још један показатељ слоге и јединства у панчевачком спорту –
рекао је градоначелник Саша
Павлов, који је присуствовао
овој скупштини.
Пред новим руководством
Спортског савеза неће бити
нимало лаки задаци.
– Захвалио бих свима на
указаном поверењу. Ово је за
мене велика част, али и обавеза. Напорним и транспарентним радом желим да у
наредном периоду подигнем
рад Савеза на још виши ниво
и оправдам указано поверење. Први задатак који је пред
новим тимом јесте организовање манифестације „Избор
спортисте године”. На састанку Управног одбора договорићемо се о термину – истакао је нови председник
Спортског савеза Слободан
Битевић.
Подршку новом руководству, јавном дискусијом, пружили су и Никола Јовановић,
Дарко Јовичић, Бранко Крсмановић и Биљана Миоч.

НОВИ УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ПЕТО ЗЛАТО ЗА ОГИЈА
Наш суграђанин Огњен Драгојерац, члан удружења „Српска Спарта”, остварио је још
један велики успех. Он је
прошлог викенда освојио најсјајније одличје на Првенству
Београда у лајт-контакту (дисциплина у кик-боксу у којој
доминира техничка обученост бораца).
Ово значајно такмичење
одржано је у Падинској Скели, а Огњен се надметао у категорији до 79 кг. У првом
мечу је надмоћно савладао
Луку Крџића из Новог Београда, а потом је у финалу одмерио снагу с Милошем
Остојићем, одличним и искусним борцем. Био је то добар
меч, право финале, у којем је
бројна публика могла да ужива. Огњен је и технички и
тактички веома добро одрадио овај дуел, па је заслужено
освојио највреднији трофеј.

И овог пута са Огњеном је
на такмичењу био и његов
тренер Зоран Рајачић, први
човек „Српске Спарте”. Тако
је Драгојерац на најбољи начин завршио за њега веома

Утакмицама десетог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Суперлиги за одбојкашице.
Панчевачки Динамо је још
једном потврдио да је најпријатније изненађење српске одбојкашке елите, па је остварио
и седму победу у шампионату.
Иако нису бриљирале, популарне „лавице” освојиле су нове, вредне бодове и потврдиле
неписано правило да се величина једног тима огледа и у
томе да побеђује и када не
игра најбоље: Динамо–Футог
3:1, по сетовима: 28:26, 22:25,
25:23 и 25:15.
Већ у првом сету било је јасно да ће се у Хали спортова
на Стрелишту водити жестока
одбојкашка битка и да ће утакмица бити неизвесна до самог
краја. Око 300 гледалаца видело је један изједначен дуел,
у коме је било и много грешака, са обе стране мреже, али и
лепих потеза, лепо израђених
акција, које одбојку чине тако
атрактивном. Панчевке су добро отвориле утакмицу. Поенима које су освајале Нина
Коцић и Николина Ашћерић
повеле су са 8:5. На техничком
тајм-ауту имале су предност
од два поена (12:10), а онда су
почеле да греше. Борбене гошће су то умеле да искористе,
па се ушло у неизвесну завршницу у којој се играло поен
за поен. Динамо је тек пету
сет-лопту претворио у вођство
од 1:0. Најистакнутије у редовима домаћег тима биле су две
Јелене – Лазић и Медаревић,
као и Николина Ашћерић.
И када су многи у панчевачкој хали помислили да ће

„лавице” искористити психолошку предност, коју су свакако имале после првог сета,
и да ће наставити да „мељу”
противника, Футог је заиграо
још боље, а сваку грешку домаћег тима претварао је у
поене. Све што је Динамо у
другом сету успео да уради,
јесте неколико изједначења
(3:3, 7:7, 8:8, 17:17, 18:18 и
19:19)... Гошће су већим делом другог сета биле у вођству, па су заслужено изједначиле на 1:1.
Изједначена, али и исцрпљујућа борба наставила се у
трећем сету. Динамо је водио
са 14:9 и 18:14, да би одличне
гошће из Футога у финиш
ушле с предношћу (22:23).
Ипак, када је било најпотребније, „лавице” су показале
снагу и квалитет. Коцићева је
изједначила на 23:23, а коначан

ударац ривалу задала је Јелена
Лазић, али после сјајног сервиса Драгане Марковић –
25:23. Овај део утакмице обележиле су Николина Ашћерић, која је одиграла једну од
најбољих утакмица од када
носи дрес Динама, али и веома добра Милена Спремо.
Отпор Футожанки тада је
коначно сломљен. Четврти
сет, на овој утакмици и последњи, почео је у знаку Јелене Медаревић, која је фантастичним сервисима потпуно
пореметила пријем гошћи и
свој тим довела у вођство од
6:0. Гошће више нису имале
ни воље ни енергије да се врате у меч. Лако, без великих
проблема, „лавице” су стигле
до вредне победе и нова три
бода.
Одбојкаши старчевачког
Борца су прошлог викенда, у

десетом колу Прве лиге, гостовали у Куршумлији, где су савладали Топличке витезове с
3:0, по сетовима: 25:13, 25:23
и 25:17.
После првог дела Борац заузима пето место, са 20 бодова,
јер је у досадашњем шампионату направио скор од шест
победа и четири пораза. Трка
за бодове наставља се 21. јануара, када ће у Панчеву гостовати Косовска Митровица.
Још једну победу остварила
је и Одбојка 013. У десетом колу Друге лиге „Север” девојке
које предводи Иван Крговић
савладале су Младост из Инђије с 3:0, по сетовима: 25:11,
25:15 и 25:13.
Панчевке су на четвртом
месту на табели, са 22 бода, а
наредног викенда путују у Нови Сад на мегдан са истоименим домаћином.

ПРОМЕНЕ У ВРХУ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ДИНАМО

САНДРА БОЖИЋ НОВА ПРЕДСЕДНИЦА
У великој сали Спортског савеза Панчева у петак, 16. децембра, одржана је изборна
скупштина Атлетског клуба
Динамо, на којој је главна тачка дневног реда била именовање новог руководства тог успешног колектива. Једногласном
одлуком делегата за нову
председницу Атлетског клуба
Динамо изабрана је Сандра
Божић, некадашња атлетичарка Динама у млађим категоријама, дипломирани политиколог за међународне послове,
која тренутно обавља функцију директора ЈКП-а „Грејање”.
– Улазим у све чистим срцем и
желим да помогнем клубу колико могу. Прво хоћу да се
упознам с радом клуба, да видим шта ме очекује, јер према
људима у Динаму које познајем и због којих сам и прихватила ову функцију осећам велику одговорност. Верујем да
свако од нас жели више, да направимо нешто добро. Клуб

остварује одличне резултате,
али услови на стадиону су заиста катастрофални. Стратешки
приоритет биће нова атлетска
стаза и подизање клуба на још
виши ниво – рекла је нова
председница АК-а Динамо
Сандра Божић.
Нови Управни одбор клуба,
поред председнице, чине и:
Зоран Божанић, Милован Миловановић, Милан Шушњар и
Дајана Тончић. За секретара

клуба реизабран је Марко Миловановић, а за директора
маркетинга именован је Горан
Михајлов.
Иначе, иза атлетичара Динама је још једна успешна сезона. Спортски колектив из
нашега града је тренутно десети на табели успешности у држави, у конкуренцији 89 клубова. У овом бодовању се рачунају све атлетске дисциплине, а у Динаму се тренирају са-

мо тркачке, пошто за техничке и бацачке нема услова.
Сјајне атлетичарке и атлетичари освојили су током године
на измаку 28 медаља само на
државним првенствима и куп
такмичењима. Четворо такмичара је позивано у репрезентацију Србије, за коју је забележено девет наступа. Дванаест
атлетичара је категорисано од
стране Атлетског савеза Србије, а освојена је и једна бронзана медаља на Првенству Балкана у маратону (Милош Миловановић). Резултат на 100
метара од 11,65 секунди који
је постигла Зорана Барјактаровић један је од најбржих забележених времена у Србији у
последњих двадесет година.
То је била уједно и норма за
„Медитеранске игре”, на којима је Зорана заузела пето место. Атлетски савез Србије
прогласио је Барјактаровићеву и за најуспешнију млађу сениорку у 2016. години.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ДЕЈАН ПЕШИЋ ОСВОЈИО БРОНЗУ

успешну 2016. годину. Он је,
поред титуле шампиона Балкана, овог лета освојио још
четири најсјајнија одличја на
јаким турнирима.

У трећем колу Купа Србије у
стрељаштву, одржаном прошлог викенда у Београду, наступиле су све четири екипе
СД-а „Панчево 1813”.
Најуспешнији је био Дејан
Пешић, који је са 620,5 кругова освојио бронзану медаљу у
конкуренцији сениора у гађању из пушке, али и нових десет бодова, па је тако задржао
треће место пред финале Купа
Србије, које ће бити одржано
11. фебруара 2017. У завр-

шницу се пласирао и Габријел
Даутовић, на осмој позицији,
као и екипа сениора у гађању
из пушке. Трећи члан екипе
био је дебитант Сергеј Вукасовић.
У гађању из пиштоља најуспешнији је био Ђорђе Јовчевић, који је заузео осмо место, али је освојио нова три
бода, па се пласирао у финале. Своје место у финалу осигурале су и јуниорка Теодора
Кљајић, као и женска екипа,

која је освојила треће место.
Поред Теодоре, наступиле су
и Ема Пузић и Дамјана Стојановић.
Овим такмичењем је успешно завршен први део сезоне,
која се наставља 21. јануара.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СВЕТИ НИКОЛА
На базену СЦ-а „Чаир” у Нишу прошлог викенда је одржано традиционално пливачко
надметање „Свети Никола”.
Учествовало је 370 такмичара
из 43 клуба из Бугарске, Македоније и Србије, међу којима
је била и Јована Богдановић,
члан ПК-а Спарта из Панчева,

коју је предводио тренер Ненад Јовић.
Јована је освојила четири
златне медаље у апсолутној
категорији. Тријумфовала је
на 50, 100 и 200 м прсно и на
800 м краул, па је проглашена
и за најуспешнију такмичарку
на митингу.

НИПОН ТОП-ТЕН
Традиционалан међународни
турнир у каратеу под називом
„Нипон топ-тен” одржан је
прошлог викенда у Београду. У
веома јакој конкуренцији такмичара из: Македоније, БиХ,
Словеније, Хрватске, Црне Горе и Србије запажене резултате су остварили и чланови ККа Младост из нашега града.
Златну медаљу у борбама
освојила је Јована Новаков.
Актуелна првакиња Србије је
и најуспешнија такмичарка
клуба у 2016. години. Сребром
су се окитили Милица Драги-
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Петак, 23. децембар 2016.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

БОДОВИ ОСТАЛИ У БЕОГРАДУ
Тамиш претрпео
пораз од Беовука

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

Изгубио и Крис-крос

Одбојка
Спуштена је завеса на први
део шампионата у Кошаркашкој лиги Србије. Прошлог
викенда је на програму било
једанаесто коло, у оквиру кога
је Тамиш гостовао у нашем
главном граду, где га је очекивао Беовук 72. Панчевци су
кренули на овај дуел с пуно
оптимизма, али су знали да
им неће бити нимало лако.
Очекивала се кошаркашка туча за сваку лопту и сваки поен... На крају, бодови су остали домаћину: Беовук 72 – Тамиш 86:80, по четвртинама
24:19, 24:17, 22:20 и 16:24.
Кошаркаши из Београда су
од самог почетка утакмице заиграли агресивно и офанзивно, успоставили су свој ритам
и нису дозволили момцима
које предводи Бојан Јовичић
да се консолидују и преузму
иницијативу. Већ на полувремену Беовук је имао опипљиву
предност (48:36), коју је у трећој четвртини увећао за још
два поена, па је и пре последњих десет минута победник
могао да се наслути.
Ипак, Тамиш је у четвртој
четвртини заиграо много боље, коначно се ослободио притиска Беовука, а Никола Симић и његови саиграчи почели
су да решетају кош ривала.
Ипак, за коначан преокрет није било времена.
Најефикаснији у редовима
екипе из нашега града били су
Младен Витковић и Душан
Милошевић, који су постигли

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Нови Сад: НОВИ САД – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

У атлетској дворани у Београду прошлог викенда је одржано такмичење под називом
„Новогодишњи митинг шампиона”, на којем је учествова-

ло више од 200 атлетичарки и
атлетичара из целе Србије.
АК Тамиш се представио с
троје такмичара и остварио је
запажен успех. У брзом ходању на 1.000 метара златне медаље су освојили Јелена Васиљевић и Стефан Лазић, а сребрно одличје је заслужила
Ања Марић.

Још једном је потврђено –
Панчево је прави рукометни
центар. Спорт с дугом и лепом
традицијом одувек је имао
плодно тло на обали Тамиша.
Имао је успоне и падове, а у
2016. години је поново у свом
зениту.
То потврђује и недавно одиграно финале Купа Војводине
у Бечеју. У борби за трофеје
учествовале су рукометашице
ЖРК-а Панчево, али и рукометаши Динама. Обе екипе из
нашега града вратиле су се из
Бечеја као победници.
Девојке су савладале суперлигаша Кикинду с 21:11, а
момци су победили Лавове из
Бачке Паланке с 38:22.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ФУТОГ

3:1

ПРВА ЛИГА
Куршумлија: Т. ВИТЕЗОВИ – БОРАЦ

0:3

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

3:0

Кошарка
по 17 поена. Никола Симић је
кош ривала погодио дванаест
пута. Владимир Величковић је
био прецизан девет пута, а
Игор Кесар седам, баш као и
Душан Вулетић. Немања Ђорђевић је постигао пет поена,
Адам Мирковић четири, а
Александар Илкић два. Треба
напоменути да су Ђорђевић,
Величковић и Милошевић забележили и по пет успешних
скокова.
После једанаест кола у Кошаркашкој лиги Србије Тамиш има скор од седам победа и четири пораза, па заузима пето место на табели, са 20
бодова. Сада следи кратка такмичарска пауза, а трка за бодове се наставља већ 8. јануа-

ра, када ће у Хали спортова на
Стрелишту гостовати Металац.
Пораз су претрпели и кошаркаши Крис-кроса. Они су
у 12. колу Прве лиге група
„Север” на свом терену изгубили од Дунава из Апатина са
47:61, по четвртинама 16:19,
13:19, 9:17 и 9:6.
Утакмицу су обележили
Предраг Шупут, наш познати
играч са интернационалним
искуством који је успешно
предводио свој тим до победе,
затим слаб учинак домаћег
тима, али и успешан деби Паровића и Бркића, двојице кадета који су показали да Крискрос не треба да брине за своју будућност.

– Заслужен пораз, који је
дошао као производ некомплетности тима на тренинзима. То се јасно видело кроз нападачки учинак, јер смо имали чак 14 промашених слободних бацања и врло мали
проценат успешности шута.
Тако се није могла добити
чврста, али не и непобедива
екипа из Апатина. Ми смо дозволили гостима да постигну
само 61 поен, али одлучио је
наш лош напад. У сваком случају, била је то бледа партија
мог тима – рекао је тренер домаће екипе Петар Марковић.
Наредног викенда Крискрос гостује у Старој Пазови,
где ће одмерити снагу са истоименом домаћом екипом.

ДЕВОЈКЕ И МОМЦИ „ОСВОЈИЛИ” БЕЧЕЈ

НОВОГОДИШЊИ
МИТИНГ

Овог викенда
Кошарка

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКОГ РУКОМЕТА

чевић и Михајло Пантелић, а
бронзе су заслужили: Анастасија Крстић, Сара Арађанин,
Бранислав Срећков, Дариа Берацка и Лука Станојковић.
Добро су радили и: Небојша
Божић, Дамјан Стојановић,
Катарина Петровић и Нина
Арађанин, али су остали без
трофеја.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

„Панчевац” је био на лицу
места, на финалном турниру,

а опширну фото-репортажу из
Бечеја објавићемо наредне

седмице, у празничном двоброју нашег листа.

ЏК „АКАДЕМИЈА ЈОЧИЋ” ЗАВРШИО СЕЗОНУ

ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА
Чланови Џудо клуба „Академија Јочић” из Старчева успешно су завршили још једну
такмичарску сезону.
На турниру у Новом Саду
Дуња Јочић је освојила најсјајније одличје, а бронзама су се
окитили Матеја Илић и Голуб
Стригић. Богдан Матић је изгубио у борби за трофеј.
Надметање у Каћу било је
последње у овој години за
старчевачке „Академце”. Млађи пионири Ања Стојић и

ТУРНИР У РАГБИЈУ
У организацији Рагби савеза Србије и РК-а Динамо 1954, у
суботу, 24. децембра, биће приређен други турнир Зимске
лиге за млађе категорије.
Такмичење ће бити одржано у Хали спортова на Стрелишту, а надметаће се десет екипа. РК Динамо ће учествовати
са по два тима у категоријама пионира и петлића.
Турнир ће трајати од 9 до 12 сати.

Предраг Кацијан освојили су
бронзана одличја, а полетарци
Голуб Стригић, Петар Стојић
и Дуња Јочић окитили су се
сребрним медаљама. Учествовали су и Лазар Николић и
Миленко Стригић.
– Када сумирамо резултате,
имамо много разлога за задовољство у односу на учињено у

2016. У наредној години наши
циљеви су да Академија заузме апсолутну доминацију у
конкуренцији полетараца и
пионира, али и у категорији
кадета очекујемо добре резултате. Радили смо одговорно и
вредно читаве године, као и
свих претходних година, па с
правом очекујемо и бољи статус у нашем граду како бисмо
могли да спроведемо зацртани план. Добру сарадњу с локалном самоуправом желимо
да подигнемо на још виши ниво, а ми ћемо се одужити још
бољим резултатима. Такође,
желим да честитам Слободану
Битевићу на избору за председника Спортског савеза –
рекао је први човек ЏК-а
„Академија Јочић” Мирослав
Јочић.
Старчевачки џудо дани
теку...

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: БЕОВУК–ТАМИШ

86:80

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ДУНАВ

47:61

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАРКО
– ШЕСТ ОД ШЕСТ!
Прошлог викенда је у Новом
Саду, под покровитељством
Шаховског савеза Војводине,
одржан велики турнир у конкуренцији кадета, на којем је
бриљирао наш суграђанин
Марко Милановић.
И овог пута Марко се надметао у групи дечака који су
две године старији од њега,
али то му није сметало да
оствари шест победа у шест
партија и освоји прво место.

Дан касније у Београду је
одржан велики кадетски турнир у проблемском шаху. Иако се Марко тиме примарно
не бави, он је и на том такмичењу учествовао у групи старијих од себе и убедљиво је
освојио прво место.
Колика је била надмоћ
Марка Милановића, сведочи
чињеница да је све задатке решио за седам минута, док је
другопласираном за то требало 28 минута.

ШАХОВСКИ КУТАК

De Moares
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб3)
Избор Р. Радојевић
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП”

ПРЕПУНА ХАЛА УЖИВАЛА
У ФОЛКЛОРНИМ МАЈСТОРИЈАМА
Велики генерацијски концерт у пословично препуној
панчевачкој Хали спортова
је начин на који Културноуметничко друштво „Станко Пауновић НИС–РНП”
сумира резултате у одлазећој години.
И овог пута тражена је столица више како би преко хиљаду поклоника народне
игре и песме могло још једанпут да ужива у истинским
мајсторијама. Као и увек
представиле су се све секције
прослављеног друштва – од
деце предшколског узраста,
преко школских група, па до
ветерана. Нису изостали ни
наступи народног и тамбурашког оркестра, као ни школа
фруле.
Један од највећих успеха
ове сезоне је прво место

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Покрет

извођачког ансамбла на Фестивалу музичких друштава
Војводине у Руми, па је изведен програм с те манифестације, док је дечја група
виших разреда приказала

игре из Пиротског Поља за
које је освојила златне плакете на покрајинским и републичким смотрама.
Сума сумарум, на паркету
спортског објекта на Стре-

лишту продефиловало је
преко петсто учесника. Импозантно, али ништа необично када је реч о
„Пауновићу”.
Ј. Филиповић

Обриси града нестају у даљини. Путници су укрцани. Не видимо
их. Али можемо да осетимо. Њихово узбуђење. Трему, као код
младог глумца који први пут с бине пред собом види публику у
ишчекивању.
Два-три мислена завеслаја и све је лакше. Дубоко удахнемо и
речи саме долазе. Заправо, ту су, у нама, само треба да се опустимо и да их пустимо. Уз покрет.

РКУД „ЈЕДИНСТВО”

Љубав према игри
Радничко културно-уметничко друштво „Јединство”
одржало је велики новогодишњи концерт под називом
„Љубав према игри” у недељу, 18. децембра, пред пуном
салом Културног центра.
Том приликом чланови
„Јединства” су се представили играма и песмама из
околина Баната, Срема,
Херцеговине, централне
Србије, Бујановца и многим другим, а највећим
овацијама публике испраћени су након извођења
„Врањанске свите”.
Према речима Сандре Јованов, уметничког руководиоца ансамбла, за „Јединство”
је од изузетне важности сарадња с другим друштвима,
а пре свега с културно-уметничким друштвима националних мањина. Стога су

Жмурећки

гости концерта били „Петефи Шандор”, „Чешка беседа”
и „Гај”. Овим наступом РКУД
је обележио завршетак успе-

шне године, током које је
дечја група „Јединства” наступала у Бугарској, док је први ансамбл летос учествовао

на седмодневном фестивалу
у Португалији, а недавно се
вратио с турнеје по Италији.
С. П.

Ширина. Дубина. Бесконачност. Како описати небо? Чиме га
опасати? Постоји ли начин да буде загрљено? Може ли се обујмити погледом? Како га виде птице? Зашто цртају по њему?
Или је то погрешан смер размишљања... Због чега би покушавао да га загрлиш, једноставније је зажмурити и пустити га да
оно погледа, обујми, загрли тебе. Јер је унутра. У теби. Одувек.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 17. ДЕЦЕМБРА

„Абрашевић” приредио вече за памћење
Дворана Културног центра
била је 17. децембра мала
за све наше суграђане који
су желели да уживају у још
једном спектаклу који на
крају сваке године приређује КУД „Абрашевић”.
Присутни су могли да виде ватромет игре, лепих костима и боја који су публици
приредили више него расположени „абрашевићевци”.
Своје умеће и увежбаност
показали су сви ансамбли,
почев од најмлађих па до
најстаријих, а програм су
својим лепим наступом обогатили и гости, чланови ваљевског КУД-а „Абрашевић”.
Због тога се наметнуло питање зашто се концерти овог
панчевачког ансамбла не
организују чешће, а не само

Прелепо

једном годишње. Прошлонедељни наступ у Културном центру био је још једна
прилика за подсећање да је
година која је на крају била

више него успешна за
„Абрашевић”. Чланови тог
КУД-а су се успешно представили на две турнеје, а посебно су одушевили на

Међународном фестивалу
фолклора у Пловдиву у Бугарској, као и на наступима
у Грчкој и Аустрији.
М. Г.

Чупаво јутро. Зуби жељни прања, учиниш им. Хладна вода на
лицу. Топао џемпер на телу. Убрзани ход. После тела буде се и
мисли. Још када се појави осмех на лицу, леп, природан...
Дан уме да потраје. Понекад је такав да пожелиш да се што
пре заврши. Онда се вратиш кући. Са онима што су у теби дођеш
себи. Засијаш изнутра. Осетиш се као звездица коју греје ноћно
светло. И буде ти прелепо.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Исидор Јановић,
средњошколац:
– За викенд планирам
да се одмарам код
куће уз гледање
филмова и слушање
музике. Такође,
можда ћу увече изаћи
с друштвом. Крај је
школске године, па
не морам ни да учим.

Никола
Ђорђијевски,
средњошколац:
– Највероватније ћу
с другарима ићи увече
у град, мада не знам
куда. Поподнева ћу
провести код куће,
искористићу време
да гледам филмове
и да се одмарам.

Дуња Костић,
ученица:
– Планирам да се
играм с друштвом,
а за викенд ћу
највероватније
посетити браћу
и провести време с
њима. Такође, ићи
ћу у биоскоп и
одмараћу се од школе.
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