Школовање је право, Како уметнице
а не проблем
доживљавају сопство

„Лавице” обориле
још једног фаворита

» страна 8

» страна 34

» страна 12

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 25. ДЕЦЕМБРА 2015.

Број 4641, година CXLVI

ЦИКЛУСИ

Политика
Партитократија
је појела
друштво
» страна 4

Родиш се. Ставе ти пелену.
Навучеш бермуде,
па убрзо панталоне.
Скиташ, заљубљујеш се.
И одљубљујеш.
Упознајеш живот.
Радујеш се. И тугујеш.
Зарадиш диплому,
па добијеш звање.
Обучеш (радно) одело
или пословни костим.
Заволиш некога јако,
роди ти се дете.
Радиш, радиш, радиш.
Добијеш унуке. Волиш.
Одеш у пензију.
Упознаш све лекаре.
Легнеш. Не устанеш.
Покрију ти хумку венцима.
Твој унук добије дете.
Ставе му пелену,
па навуче бермуде...

Екологија/просвета
Улагање у будућност
» страна 7

Хроника
Пазите на плинске
боце, очистите димњаке
» страна 10

Село
За Поњавицу је одсад
надлежно ЈКП
„Зеленило”
» страна 11

Култура

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2016. УПУЋЕН СКУПШТИНИ

ПАД ПРИХОДА, ПОВЕЋАЊЕ ЗАДУЖЕЊА
Очекује се 170 милиона
динара мање у каси
Инвестиције захваљујући
кредиту од 668 милиона
Градски буџет за наредну годину биће за око 100 милиона мањи од овогодишњег и износиће 5,66 милијарди динара, али ће упркос томе бити
инвестициони. Наиме, очекује се да
ће текући приходи наредне године
опасти за око 170 милиона динара,
па ће разноврсне потребе корисника
јавних средстава бити задовољене
кредитним задужењем од укупно
близу 900 милиона динара. Одборници ће се о томе изјаснити на седници Скупштине у понедељак, 28.
децембра.
Предраг Живковић, градски већник за финансије, рекао је да ће приход од пореза на зараде бити нижи
за 45 милиона динара због смањења
масе зарада у јавном сектору, док ће
од пореза на имовину Град инкаси-

рати петнаестак милиона мање него
2015. зато што је цена некретнина
пала. Живковић је додао како су и
средства од еколошке таксе планирана на нивоу нижем од овогодишњег. Разлог је то што је извоз НИСових деривата отежан услед пада цена нафте на светском тржишту.
Када се узме у обзир програм предстојеће лицитације пољопривредног
земљишта, јасно је да се и од закупа
њива може очекивати 20 милиона
мање. Наш саговорник каже да план
буџета не изгледа тако лоше када се
узму у обзир укупни приходи због тога што ће упркос свему велика количина новца бити зарађена од еколошке таксе, саобраћајних казни и издавања државних ораница. Када се на
планиране приходе у тим областима
додају непотрошена средства из
2015, након првог ребаланса почетком наредне године панчевачки буџет достићи ће шест милијарди динара, па ће надмашити овогодишњи.
Живковић је упозорио да то може
дати лажну слику о стању јавних финансија, јер највећи део буџетских

корисника не може рачунати на новац од пољопривреде и екологије, зато што се ради о великој количини
наменских средстава. Он је закључио
да нас чека тешка година у којој ћемо
се припремати за оно што нам тек
следи 2017. након усвајања новог закона о финансирању локалних самоуправа, због чега ће градски приходи
бити мањи за бар милијарду динара.
Саговорник „Панчевца” је рекао
да су из наведених разлога субвенције јавним предузећима за 2016.
преполовљене.
– Ниво помоћи је мањи због смањења прихода, а и припремамо се за
оно што тек следи. Упозорио сам буџетске кориснике да уколико буде
усвојен закон овако како је предложен, током 2017. неће бити новца за
многе ствари. Зато је АТП сада добио око 100 милиона динара мање,
ЈКП „Младост” 36 милиона, а сеоска
јавна комунална предузећа око девет
милиона динара мање – рекао је
Живковић.
Објаснио је да ће Панчево наредне
године инвестиције финансирати из

кредита од 668 милиона динара. Томе треба додати још 203 милиона
зајма који се преноси из ове године,
а намењен је пре свега северној индустријској зони и куповини аутобуса за АТП. Иако то све заједно изгледа као врло велико оптерећење за буџет, већник задужен за финансије
каже да није баш тако.
– Били смо опрезни у вези с кредитима због најава да би 2017. могла
бити још гора, тако да је ово разумна
мера задужења. Пазили смо да нам се
не деси да приходи драстично опадну, а обавезе нарасту и тако упаднемо
у озбиљне проблеме – закључио је
Живковић.
Градоначелник Саша Павлов оценио је да се буџет може окарактерисати као развојни, иако не живимо у
временима када се може говорити о
класичним развојним буџетима. Објаснио је да је његова оцена заснована на кредитном задужењу од близу
700 милиона динара које ће бити потрошено на капиталне пројекте.
» Наставак на страни 5

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА”

Промене око Нове године
Наш лист ће пред новогодишње
празнике, због термина у штампарији, изаћи 24 сата раније. То је
разлог због којег ће и радно време „Панчевца” бити промењено.
Благајна ће у понедељак, 28. децембра, бити отворена од 8 до 18
сати, а сутрадан, у уторак, 29. децембра, радиће два сата дуже. У
среду, 30. дана овог месеца, до 10
сати, на благајни ћемо примати само читуље, али не и огласе за новогодишњи број. Служба марке-

тинга ће током прва два дана следеће недеље бити доступна у уобичајено време – од 8 до 16 сати.
Новинари ће завршавати своје
текстове у уторак, 29. децембра, а
разговоре са суграђанкама и суграђанима у вези са актуелним темама дан раније, па уредништво
апелује на заинтересоване за комуникацију с нама да то имају у
виду. Први дан у 2016. години је
за све запослене у вашим и нашим
новинама нерадни.
Р. Т.

Четвородневни боравак
у Византијском царству
» страна 13

Фото-репортаже
Нови колосек за
ренесансу новог
бувљака
» страна 33

Спорт
„Тамиш” преслишао
„клонфере”
» страна 35
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КОМЕНТАРИ

Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЛУСТРАЦИјА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Шта је свето, а шта не
Коментар, новинарски жанр у оквиру ког аутори текстова изражавају субјективан став
према појавама и догађајима у друштву, има дугу традицију у „Панчевцу”. Данашња генерација новинара негује ту вредност овог листа, па је ова страна, и не само она, препознатљива по сецирању стварности.
На крају сваке године збрајају се утисци, па ћемо у том смислу и ми покушати, кроз четири текста, да сачинимо преглед записа који су у 2015. години изашли у једној од коментаторских рубрика: „Грађанској проматрачници”.

Јануар: Први квартал је започет текстом под насловом „Димике за школске војнике”. Повод за писање је била прослава просветарске славе Свети Сава. Цитирали смо девојчицу из
нижих разреда једне панчевачке школе која је мајци рекла да јој је било лепо јер су сви
другари били ту, а потом се пожалила: „Али онда је поп почео да носи онај дим око нас, а
ми смо запушавали носеве и окретали главе”.
Запитасмо се: „Зашто се на Савину школску светковину – позива свештенство?”, и одмах одговорисмо: „Због претеране богобојажљивости, моде развијене у српском друштву у
последњих четврт века”. Устврдили смо да је Растко Немањић „имао и велике заслуге за
доношење првог српског устава. Мислимо на Законоправило, дело које се односило на црквена правила, али и на грађанско право. Дакле, још почетком 13. века архимандрит Сава јасно је разликовао црквене норме од оних других, иних – друштвених и државних”.
„Данас, у демократској Србији, та разлика је нестала. Барем у пракси, јер у највишем правном акту ове земље и даље стоји да је она секуларна, што значи да је раздвојена од вера (да, постоји их више...), тј. да је грађанска држава. Да ли се иједан од организатора скупова поводом
школског празника замислио и запитао колико тамо присутне деце није крштено, односно не
посећује баш православну цркву, а богами ни било коју другу? Јок!”, закључили смо.
Фебруар: „И деца у нашем корумпираном, ’митолошком’ друштву већ дуго знају да скоро
ништа овде не може да се ’заврши’ ако немаш јаку везу”, започесмо списаније „Круг пакла, под ознаком ’икс’”.
Надовезасмо се: „С друге стране, да ли је ико икада чуо да је власник месаре, преко везе, сатару у руке ставио машинском инжењеру, који не разликује јунетину од пилетине?
Или да је приватни грађевински предузимач на радно место шефа градилишта поставио
физикалца с три разреда основне школе јер му је то неко наредио? Нема теорије, па нису
луди, њима је у интересу да посао функционише, да клијенти/муштерије буду задовољни
и да на крају зараде”.
„Е, ту смо: пошто власт, напредњачка или нека друга, буде заиста, по сваку цену, решила да држава функционише – поставиће се као приватник, бизнисмен, па се неће самоурушавати. У том случају не бисмо више, али реално, тупо посматрали командно додавање
столица по канцеларијама у пребукираном административном апарату јавног сектора и
измишљање радних места у установама чији рад плаћају грађани.”
„Ма, није све црно. Не кажемо да нема добронамерних међу онима што нам одређују
судбине. Мада, свако ко је чуо за Дантеа, зна и да је баш добрим намерама често поплочан пут до пакла. Оданде нема назад. Је л’ смо стигли?”, завршисмо реторичким питањем.
Март: Ах, та апотека... Бавили смо се и тим случајем у тексту „Скраћивање мука”. Обавестили смо јавност да смо тадашњу директорку Апотеке Панчево замолили да нам у складу са
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја достави неке конкретне
информације, а да је читавих 48 дана од упита стигао одговор; „писмо је успело да ’прелети’
400 метара од Карађорђеве улице до Трга краља Петра Првог”.
Написасмо да „није проблем у томе што је законски рок пробијен за преко месец дана: могуће је да се голуб писмоноша разболео, или заљубио у дражесну голубицу, па је због ње из
центра града до оближњег парка кренуо преко Врања, Солуна и Винковаца (надамо се да је
освојио њено срце!)”. Додали смо да „проблем није ни у суштини: ње у одговору нема”. Објавили смо да проблеме у пословању Апотеке траже (и налазе) оперативци Одељења за привредни криминал ПУ Панчево, који су се тамо обрели по налогу Основног тужилаштва.
И додали: „У овој причи посебно је занимљив будући статус директорке Апотеке. Јер, ако
се испостави да нису од почетка до краја испоштовани закони, ње ће се, врло брзо и лако,
преко новина, можда баш и ових, одрећи бројни људи из политичке елите, а неке од њих,
могуће је, она сада штити својим немуштим одговорима упућеним јавности и неваљалим
новинарима. Све то је, истина, људски... ’Панчевац’ навија за истину. И преноси је. Од 1869”.
Питање за крај првог дела: да ли се неко сећа имена директорке која је, како нам се „јављало” у бројним текстовима, па и у овом цитираном, у међувремену смењена због сумњи
да није поштовала законе? Тешко. То је слика друштва у коме живимо: фабрикују се бесмислене афере, а истовремено оне за које постоји основана сумња да су у талу са извесним ликовима из политичког естаблишмента кршили прописе – сви врло брзо забораве.
(Наставиће се)

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Баук телевизије
Један се баук појавио у Панчеву – баук напредњачке телевизије.
Сви причају о томе како је РТВ Панчево постало медиј Српске напредне странке. А то није тачно. Ајде да размотримо аргументе.
Кажу зли језици да је недавна, 23. годишњица ове телевизије била парада напредњака. Па
шта ако су се ту појавили напредњачки министар и напредњачки градоначелник Београда,
све праћени напредњачком иконографијом са
џиповима, црвеним теписима, пинковским водитељима, ласерским зрацима... То је баш лепо, да и у наш град дођу министри да славе, а
не само да долазе када се овде запошљавају нови радници и отварају нове фабрике и погони.
Кажу малициозни да овом пригодом нигде
није било новог власника, крушевачког бизнисмена Радоице Милосављевића, у неким овдашњим круговима знаног као Мали Радојица,
као што га нигде није било ни од времена када
је купио РТВ Панчево. Па шта. Дао човек паре,
зашто би још морао и да управља, појављује се
на слављима, годишњицама, славама и сличним теревенкама? Довољне су паре. А ту су му
и локални напредњаци.
Причају пакосници да је нови главни и одговорни уредник Телевизије шеф Службе за информисање СНС-а, што, наводно, говори о пристрасности у њеном будућем раду. Па шта. Где пише да је члановима СНС-а забрањено да буду
уредници у медијима? Нигде! Онда, молим лепо. И као да ТВ Панчево до сада није уредно навијало за сваку власт која је овде засела.
Кажу злуради – од када је ТВ Панчево приватизовано, ударне вести на локалној телевизији
су само Вучић и напредњаци. Па шта. Као да су
они туђи, а не наши. Неће ваљда ударне вести
бити Еди Рама (пуј, пуј, далеко било), неки Карамарко (да извините), или Ким Џонг Ун (боже
сачувај), који с Панчевом
немају никакве везе.
Тртљају заједљивци на
свим могућим медијима,
из свих могућих странака и
са свих (не)могућих страна
како су као предуслов за
ангажовање новинара на
ТВ-у нуђене приступнице
СНС-а. Па шта и ако су нудили. Ко неће, не мора.
Има толико другог посла у
Панчеву и наоколо. Ето,
ако се већ зову новинари,
могу и да продају новине,
ако хоће. Као што су се некада продавци „Политике
експрес” звали експресионисти.
Дакле, сви наведени аргументи су необориви и
стамени као наша народна
власт.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

А једино што нам није јасно, то су две ствари. Нови лого Телевизије, кажу, „сугерише на
равничарско Панчево” и он је у три боје ? црвеној, плавој и белој. Нешто нам то више мирише на националну заставу и боје СНС-а него
на нашу варош.
А друго, кажу, ту је и мотив које се односи на
зид тврђаве, по чему је Панчево препознатљиво. И сад многи наши суграђани базају градом
тражећи ту тврђаву, или бар зид. Коначно нам
се један јавио и рекао:
– Еурека! Пронашао сам! И тврђаву и зидове!
– А одакле зовете? – питали смо га.
– Па, из Смедерева – рече човек и спусти
слушалицу.
З. Сп.

Срећна нова изборна
Ближи се крај једне целе-целцате године без
избора...
Прецизније речено – предизборне године.
Изгледа да без политике ни тренутка не можемо (ни да преживимо), па је „конзумирамо” радије него најрадосније празнике.
По свему судећи, у време када би требало да
влада предновогодишње расположење, једино
приметно расположење управо је – предизборно.
И ако прошетате градом тешко ћете опазити
већа окупљања око културних установа (када
су у питању изложбе или концерти), па чак и
око кафана или клубова. Нема се, не може се...
Једина места око којих ври као у кошницама
jeсу страначка уточишта. Када кренете, рецимо, с Гимназијског трга, редовно ћете у Штросмајеровој видети како већају Пера, Смиљка и
екипа. Ако се пак завучете у оближњи пролаз,
наићи ћете на „либeрално-демократске” пулене Пеђе Патића или кроз излог видети како
Рајко Мијовић беседи са својим (и Расимовим)
социјалдемократама, а неколико метара одатле су и њихови (и Тадићеви) „имењаци” с Миковићем на челу.
Ако пак наставите Улицом Петра Бојовића,
можете да вирнете кроз извесни прозор и ослушнете какву стратегију припремају Келе, Јоца,
Сића и други лигаши. Агилнe су и присталице
покрета „Двери” у приватној кући у Светозара
Милетића, за разлику од социјалиста, који све
слабије дебатују у „чувеним” просторијама у
Жарка Зрењанина (вероватно се уздају у то да
ће им, као и досад, све завршити шеф Дачић).
На Kорзоу су припадници Нове странке, а
недалеко одатле у Радомира Путника – Пеђа
Богатинчевић и омладинци бистре о демократији. Ипак, несумњиво главни хит је локал у
истој улици – највећа халабука је где другде
него испред напредњачких одаја.
Право је новогодишње питање чему се сви
остали надају и да ли узалуд „млате сламу”, јер
када је, ових дана (и година), у питању политика „која (у Србији) живот значи”, ситуација је
више него очигледна – може бити само један...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Напио се на Светог Николу. Слава му је ударила у главу!
• Што је лаж маснија, народ је лакше прогута.
• Алкохол и волан не иду заједно. Зато ако сте пијани, возите без
руку.
• Очигледно је да нисам Исус. Ходам по води, а она ми улази у
ципеле.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Какав „комад”: ем је укусан, ем је леп, ем уме да жонглира.
Свадба, свадба, ових дана.
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДАНАС НЕ РАДИМ НИШТА. ИМАМ ПРЕЧА ПОСЛА.
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pancevac@pancevac-online.rs

ПОКЛОН ГРАДСКЕ УПРАВЕ ВЕРНИЦИМА

САТ НА ЦРКВИ ЋЕ ЗАБЛИСТАТИ
ЗА БОЖИЋ
Ових дана завршено
чишћење „циферблата”
(бројчаника) на
Цркви Светог Карла
Боромејског

Жеље за породичну
срећу
Градоначелник Саша Павлов и председник Скупштине
Панчева Тигран Киш честитали су предстојећи Божић
свима који га славе по грегоријанском календару.
„Проведите најрадоснији хришћански празник у миру,
слози, љубави и весељу, окружени својим најближима и најдражима. Нека вам Божић донесе здравље, срећу и свако
добро на личном, породичном и професионалном плану”,
наводи се у честитки Павлова и Киша.
Д. В.

У ИЗДАЊУ ПАНЧЕВАЧКОГ НАРОДНОГ МУЗЕЈА

Нови број „Гласника
музеја Баната”

ре обавили смо позлату цифара и казаљки 24-каратним
златом и то ће бити поклон
Завода за Бадњи дан Католичкој цркви. То нам је традиција, јер смо прошле године за
Бадњи дан вратили статуу Јана Непомука на место на коме је годинама стајала, а ове
године ће наш поклон бити

КОНЦЕРТ КУД-а „АБРАШЕВИЋ”

Го пратиле дедо

очишћени бројчаници. Захваљујући томе за божићну мису
сат ће поново радити. Ми Католичку цркву сматрамо за
једно од панчевачких блага и
споменика културе и тако се
према њој односимо – истакао
је Младеновић.
Панчевачки жупник Роберт
Пашћик изјавио је да чишћење сата на кули Цркве Светог
Карла Боромејског обављено у
склопу припрема за прославу
300-годишњице од прве службе у њој, која је ће бити одржана 2017. године.
– Зато желимо довести у ред
како Парохијски дом, тако и
саму цркву. Веома сам захвалан Граду Панчеву и многим
донаторима, а на првом месту
градоначелнику и директору
Завода за заштиту споменика
културе што су нам то омогућили. Завод заслужује нашу
захвалност и због тога што су

запослени у тој установи очистили од графита споменик
Пресветом тројству који се налази поред Парохијског дома
– истакао је он.
Према речима Ламброса
Худелудиса, чишћење бројчаника је било специфичан посао јер је за пењање користио
конопце, а не скеле.
– За разлику од прве реконструкције, која је обављена пре
две године, Завод за заштиту
споменика културе сада је све
урадио како треба. Поред чишћења бројчаника, сада су попуњени лежиште испод сата и
простор око њега. Тиме је онемогућено да дође до проблема
због ветрова и временских неприлика. То је важно јер је, на
пример, то био узрок неколико
случајева отпадања фасада са
зграда у Београду – објаснио је
Худелудис.
М. Глигорић

У Народном музеју је у среду, 23. децембра, презентован нови, 17. број часописа
за науку, уметност и културу
„Гласник музеја Баната” у
издању Народног музеја
Панчево. У њему су заступљени занимљиви радови из
области археологије, етнологије, историје, историје
уметности, као и прикази
одређених тема, грађе и
конзерваторских
радова.
Новина у „Гласнику” је рубрика „Музеологија”.
– Та рубрика се односи на
истраживања која се тичу
теоријског и практичног
проучавања музеја, њиховог
функционисања, музејске
публике, нових идеја у начинима излагања, вођења посетилаца итд. У преводу,

анализира се досадашња
пракса како би се осмислили најбољи начини за будући развој – објаснио је секретар редакције Дамир
Прашникар.
„Гласник музеја Баната” је
стручни часопис који Народни музеј Панчево издаје још
од 1988. године и може се посматрати као зборник радова
музеја из Панчева, Вршца,
Зрењанина, Кикинде и Беле
Цркве. Његов значај се, између осталог, огледа и у стручним бодовима који су потребни кустосима и конзерваторима како би напредовали у
звањима. Часопис је пре две
године, у време обележавања
90 година постојања ове институције културе, добио потпуно нов, модеран дизајн.

НЕ ЧЕКАЈТЕ, РЕЗЕРВИШИТЕ

Дочек 2016. године
у „Купеу”

ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

Захваљујући градоначелнику
Саши Павлову, Градској управи Панчева и Миодрагу Младеновићу, директору Завода
за заштиту споменика културе, ових дана су темељно очишћени бројчаници сата на
торњу Цркве Светог Карла Боромејског који нису радили
због тога што су били прекривени слојем рђе због влаге и
корозије.
Тај посао је успешно обавио
познати панчевачки алпиниста Ламброс Худелудис. За
њега није био никакав проблем да прво скине бројчанике, а потом их поново врати
без обзира на то што су постављени на висини од око тридесет метара!
Према речима Миодрага
Младеновића, директора панчевачког Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву,
Градска управа је за тај посао
обезбедила 350.000 динара.
– Прва обнова звоника није
добро урађена па је дошло до
сливања воде низ фасаду и корозије. Због тога је Ламброс
Худелудис скинуо таблу и
бројчанике и део механизма,
након чега су они подмазани,
очишћени од корозије и премазани заштитном материјом
да би се спречило њихово поновно рђање. Захваљујући
панчевачком жупнику Роберту Пашћику усклађена је боја
бројчаника са бојом кубета на
звонику. Након тога у Заводу
за заштиту споменика култу-

БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА ГРАДСКИХ ЧЕЛНИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Културно-уметничко друштво
„Абрашевић” приредиће годишњи концерт / свечану академију у суботу, 26. децембра, у
19 сати, у дворани Културног
центра. Том приликом ће премијерно бити изведена веома
захтевна кореографија „Го
пратиле дедо” из 1958. године, а поставио ју је чувени До-

бривоје Путник, који је свој
живот посветио „Абрашевићу”
и један је од оснивача националног ансамбла „Коло”. Ту
кореографију на репертоар
„Абрашевића” враћа првак
„Кола” – Горан Митровић,
уметнички директор овог
панчевачког КУД-а.
Д. М.

Стигао регрес
за превоз
Секретаријат за јавне службе и социјална питања града Панчева обавештава студенте који се финансирају из
буџета Републике Србије, а
који су остварили право на
регресирани превоз у међуградском и међумесном саобраћају за период октобар-

–децембар, да регрес могу
подићи почев од среде, 23.
децембра.
Као и до сада, новац се преузима уз личну карту на свим
шалтерима Банке Поштанска
штедионица, као и у поштама
на територији целе државе.
Д. К.

НОВА КЊИГА ЗОРАНА Т. ПОПОВИЋА

„Домановић” у правим рукама
У издању „Графос интернешенела” из Панчева,
прошле недеље је објављена збирка афоризама „Даће
Бог, ако Бог да” сарадника
„Панчевца”, афористичара
Зорана Т. Поповића. У
књизи је, по избору Александра Баљка, заступљено
око 1.000 афоризама, а сви
они су настали у протеклих
пет година. Неки од њих
били су објављени и на

страницама нашег листа.
Идејно решење корица урадио је Никола Драгаш, карикатуриста из Панчева.
Како је проценио рецензент
књиге Милан Тодоров, Зоран Т. Поповић је „доказао
да је логично једино нелогично размишљање”. Поповић се не бави друштвенополитичким животом, већ
се креће у пољу које је „засејано минама такозваних

малих, обичних, а животних
тема свакидашњице”.
О каквом је аутору реч, много говори и чињеница да је,
као најбољи српски афористичар у 2015. години, ових дана
освојио престижну награду
„Радоје Домановић”. То признање добио је први пут 1999.
године за књигу „Периодични
обрачун”. Иза њега је сада
осам књига афоризама и велики број награда.
Д. М.

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

„менза” ће бити смештена
у првом делу „Купеа”.
Цена карте за све то скупа
је симболична – 1.800 динара по персони. Треба понети
још нешто мало кеша, као
када се крене у драгстор:
пиво 81 дин, текила и виски
89, сокићи 65, раџе 55...
Озбиљно. По резервисан сто
имаће првих педесет уписаних у бележницу организатора, који се јавља на број
064/866-2054.
Идемо!
P. S.
У петак, 1. јануара, и у суботу, другог дана првог месеца
у новој години, главни ликови у „Купеу”, што ће рећи
и у Панчеву, биће београдски поп-рок кавер бендови,
и то овим редом: „Рио”, па
„Куларес”.
Панчевке, и за њима Панчевци, по банаћански: знате
’ди сте?
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Партијски канцеларијски паразити нас
коштају милијарду евра годишње.

ПОЛИТИКА

Саша Радуловић,
председник Покрета „Доста је било”

Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ТРИБИНА ПОКРЕТА „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ”

Буџет мањи,
а Дирекцији више

ПАРТИТОКРАТИЈА ЈЕ ПОЈЕЛА ДРУШТВО

Највећи део буџета планираног за идућу годину биће
расподељен преко позиција
Дирекције за изградњу и
уређење града, која ће моћи
да рачуна на око 500 милиона динара више него ове
године – најавио је Предраг
Живковић, члан Градског
већа задужен за финансије,
говорећи на конференцији
за новинаре Српске напредне странке у понедељак, 21.
децембра.
Он је изнео неколико
основних података из плана
и подвукао да ће укупно
смањене прихода, у односу

новца бити уложено у развој
северне индустријске зоне
за комунално опремање и
приступне саобраћајнице –
рекла је овом приликом
Маја Витман, директорка
Дирекције.
Она је истакла да су планирани радови на дечјем вртићу „Славуј” на Котежу 1,
као и у девет школа, у којима
ће првенствено бити реконструисани санитарни чворови. Радиће се и у пет амбуланти (у Долову, Глогоњу,
Качареву, на Стрелишту и у
центру), а на гробљима ће
бити изграђене две капеле (у

на 2015. годину, бити око
200 милиона динара. Без
обзира на то, за предстојећи
буџет Града, у износу од
5,66 милијарди динара,
ипак је рекао да има „развојне карактеристике”.
– Водили смо рачуна о
захтевима месних заједница
и грађана, а доста средстава
ће отићи на експропријације и нерешене имовинскоправне односе, за шта претходних година није било довољно места у буџету Града.
Дирекција ће располагати
са 1,58 милијарди динара, а
само за нискоградњу биће
опредељено 526 милиона,
док је високоградња добила
скоро 112. Водили смо рачуна и о потенцијалним инвеститорима, па ће доста

Банатском Новом Селу и
Иванову), док ће она у Војловици бити реконструисана.
Планиран је и завршетак
пијаце у Јабуци, за Старчево
је предвиђено 26 милиона, за
Банатски Брестовац 22,4 (биће саниран и мост „Јабуков
цвет”), док је за Глогоњ издвојено 13 милиона динара.
У самом Панчеву, према
речима Маје Витман, комплетно ће бити реконструисана Улица 7. јула (што ће
коштати 136 милиона), а за
уређење Пескане планирана
су 44 милиона. Од већих
ставки треба још поменути
65 милиона за приступни
пут за нову депонију, као и
21 милион динара за јавно
осветљење на Новосељанском путу.

ПОКРЕТ „ЛЕВИЦА СРБИЈЕ –
БОРКО СТЕФАНОВИЋ”

Слободан Бугарин
повереник
Панчево је добило још једну парламентарну странку,
или тачније покрет, под
називом „Левица Србије –
Борко Стефановић”. Наиме, Слободан Бугарин, доскорашњи члан Главног
одбора и Градског одбора
Демократске странке, поднео је оставку на своје партијске функције и иступио
из одборничке групе ДС-а.

Он је именован и за
панчевачког повереника
новог покрета, који је недавно основао шеф посланичке групе ДС-а у републичком парламенту, тако да ће већ на следећој
скупштинској седници,
заказаној за понедељак,
28. децембар, заступати
ставове „Левице Србије –
Борко Стефановић”.

САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА

Бихлер изабран за
председника
Председник Градског одбора Савеза војвођанских Мађара у наредном периоду биће Антал Бихлер – одлучено
је на унутарстраначким изборима те партије који су
одржани прошле недеље.
Након избора нови председник је изјавио да у СВМу предстоји формирање
струковних одбора, а ова
странка ће се, поред борбе
за очување мањинског
идентитета, залагати за то
да се у наш град доведе што
више инвестиција из Мађарске.

У овој партији желе да после предстојећих локалних
избора буду заступљени и у
нашој скупштини и тако помогну у решавању комуналних и других градских проблема.

Центар корупције у
држави данас је
Влада Србије
Распад економског
система и суноврат
СНС-а
Покрет „Доста је било – Саша
Радуловић” у уторак 22. децембра, пред више од сто посетилаца одржао је у великој
сали градске скупштине јавну
трибину под називом „Последњи воз: твоја земља или
њихова држава”. Учесници у
овом разговору били су Саша
Радуловић, председник Покрета, Душан Павловић, потпредседник, и Александар
Стевановић, први човек Српске асоцијације малих и средњих предузећа и економски
консултант.
Професор Павловић се у
уводним напоменама углавном
осврнуо на проблем кредибилитетета домаћих политичара
и поверења у оне који се баве
политиком. Он је указао на то
да је управо скуп људи у оквиру
овог покрета, одустајући од
удобног седења у Влади Србије,
на свом примеру показао да бављење политиком ипак може
бити часна делатност. Александар Стевановић је, с друге стране, помињући аргентинско искуство, апеловао на грађански
ангажман и потребу промене,
како се не би „отерали сви паметни људи из Србије”.

На почетку свог излагања
Саша Радуловић је питао присутне како су преживели државни удар, што је изазвало
општи смех свих присутних.
– Имамо једну велику позоришну представу преко малих екрана, која иде као ријалити шоу у наставцима. Имамо једног суперхероја који
све послове ради у држави, па
изгледа да нам не треба ни
полиција ни правосуђе ни систем, јер има један човек који
све зна. У Србији је партитократија појела друштво. Ми
имамо партијску касту, која је
изнад свих осталих грађана и
практично управља свим сферама друштва. Они су направили потпуну негативну селекцију у којој нас воде најгори – од керамичара, преко лажних доктора наука, до купаца станова у Бугарској – рекао
је Радуловић.

Говорећи о економској ситуацији у земљи, он је напоменуо
да има око сто хиљада партијског кадра у јавним предузећима, на измишљеним административним радним местима,
називајући их „партијским
канцеларијским паразитима”,
који „немају ни довољно столица по канцеларијама”, а то Србију годишње кошта милијарду
евра. Истовремено, на субвенције се из буџета баца такође
милијарда евра, а из осталих
фондова још око пола милијарде. Сваки кредит из Фонда за
развој, напоменуо је, „ишао је
са партијским рекетом од 30
одсто”. На смањењу пензија је
„украдено 210 милиона евра”, а
буџетски дефицит је, по његовим речима, „само претурен на
леђа грађана и привреде”, али
„он није нестао”.
– Центар корупције данас је
Влада Србије, а пошто се у њој

нико ништа не пита осим премијера, онда се ова реченица
преводи у – центар корупције
је Александар Вучић, његов
брат, брат Синише Малог –
тврди Радуловић.
О актуелном стању у јавном
информисању први човек Покрета „Доста је било” је рекао:
– Око 30 до 40 одсто прихода свих медија у Србији потиче од новца или из буџета или
од јавних предузећа. А ако се
дрзнете да пишете нешто што
Влади не одговора, онда вам
Вучић заврне славину, па кад
пишете чланке, морате добро
да водите рачуна о томе. Тако
се контролишу медији у Србији и зато не можете да чујете
никакву анализу онога што се
дешава.
Подршка коју премијер
ужива у бирачком телу креће
се око 23 одсто, а не преко
50, тврди Радуловић, а Вучић ће расписати републичке изборе „као референдум о
себи”, јер „када би пустио само локалне изборе са својим
полуписменим кадром”, изгубио би и републичку власт.
– Ми мислимо да ће се
СНС распасти после ових избора, и то под притиском изузетно тешке економске ситуације и потпуног распада
економског система, што ће
се показати 2016-17. године.
А када Вучићева популарност
падне, то ће бити суноврат и
он ће много брже пасти него
што се успео – закључио је
Радуловић.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Погажени принципи новинарства
Српска радикална странка је
на конференцији за новинаре
одржаној у среду, 23. децембра, нагласила да је медијски
мрак потпуно завладао Србијом, као и да је то заслуга владајуће странке.
Смиљана Гламочанин Варга, председница Јужнобанатског окружног одбора СРС-а,
изјавила је:
– Локалне телевизије, међу
којима је и РТВ Панчево, куповане су по партијско-рођачко-кумовским линијама, и то
с циљем да их власт у потпуности контролише. Погажени
су сви принципи новинарства
и право грађана на објективно
информисање.
Додала је и како би требало
проверити тачност информа-

ције да је нови главни уредник
РТВ Панчева запосленима донео приступнице СНС-у и на
основу учлањења продужавао
уговоре.
Говорећи о митингу владајуће странке одржаном у Новом Саду 18. децембра, ради-

кали су нагласили да су јавна
комунална предузећа и Градска управа тог дана били празни, јер су радници били приморани да усред радног времена присуствују том скупу.
– Хвале се како је хиљаду
људи из Панчева било на том

митингу. Израчунајте колико
је аутобуса, горива и сендвича
на рачун грађана потрошено
на партијску активност владајуће странке – подвукла је
Смиљана Гламочанин Варга.
Чланови СРС-а истакли су и
да се противе уклањању уметничких скулптура ради постављања других споменика, али
да се поносе својим прецима и
сматрају да, поред споменика,
и улице и школе треба да носе
њихова имена.
СРС је овом приликом подсетио и да не подржава аутономију Војводине, али да се
залаже за јачање локалних самоуправа, како би имале веће
надлежности и добијале више
новца.
С. П.

НОВА СТРАНКА

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Уједињени против
пошасти?

Клизимо у диктатуру?

Градски одбор Нове странке
предложио је да се у Панчеву
формира јединствен опозициони блок састављен од странака демократске, социјалдемократске и либералне оријентације, то јест партија центра,
умерене левице и умерене деснице – речено је на конференцији за новинаре одржаној
у понедељак, 21. децембра.
– Блок би се формирао за
локалне изборе, а странке би
се окупиле око јединствене
платформе, коју бисмо заједно
дефинисали. Циљ овако формираног опозиционог блока
био би да грађанима понуди
јасну, демократску алтернативу у борби против лоше власти
Српске напредне странке.
Сматрамо да се само уједињени можемо борити против пошасти која се огледа у празним
причама, неиспуњеним обећа-

њима, страначком запошљавању, разним малверзацијама и
уопште узев све тежем и лошијем животу у нашем граду – рекао је Саша Павловски, председник ГО Нове странке.
Према његовим речима, већ
су успостављени контакти с
појединим партијама, позив
је отворен и за остале, а до
Нове године се могу очекивати и конкретнији резултати.
– Сматрамо да у Панчеву
постоје далеко већи и ургентнији проблеми за решавање,
попут девастиране болнице,
недовољног капацитета вртића, јавног превоза и још пуно
тога, од измештања и подизања споменика историјским
личностима, чиме се данас бави власт – закључио је Павловски и најавио да ће у нашем
граду ускоро бити основан и
омладински клуб ове странке.

Поводом протеста који су неки од бивших запослених у
РТВ Панчеву поднели Удружењу новинара Србије о томе
како је услов за њихов даљи
ангажман у тој фирми било
потписивање
приступнице
за Српску напредну странку, Градски
одбор Демок р а т с к е
странке је најавио „оштро реаговање”. Заказана је и посебна конференција за новинаре, која треба
да се одржи у време када наше новине већ буду у штампи.
То је био разлог да од Стефана
Јосимова, портпарола Градског одбора ДС-а, чујемо коментар.
– Као странка која се увек
залагала за демократију и
транспарентност, изражавамо
велику забринутост уколико

су наводи новинара тачни. То
би био показатељ да клизимо
у диктатуру и повратак у нека
лоша времена у нашој земљи.
Подсећамо да је у време деведесетих РТВ Панчево било
међу првим телевизијама у
Србији које су
објективно и
независно извештавале, те
сматрамо да
овакав начин
рада неће допринети даљем
развоју информисања у нашем граду, нити ће моћи да
буде у интересу грађана – истакао је Јосимов и позвао надлежне државне органе да у
што краћем року провере ове
наводе.

Страну припремио

Зоран
Спремо

ХРОНИКА

Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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Први пут су инвестиције у буџету равномерно
распоређене између града и села.
Саша Павлов,
градоначелник Панчева

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2016. УПУЋЕН СКУПШТИНИ

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПАД ПРИХОДА,
ПОВЕЋАЊЕ ЗАДУЖЕЊА

Нови подстицаји за улагаче
Запошљавања доносе
ослобађања од такса

» Наставак са стране 1
– Први пут су инвестиције у буџету
равномерно распоређене између града и села, јер смо уважили потребе
грађана на целој територији Панчева.
Свако село ће добити неку инвестицију, а пре свега за сређивање путева
ка зонама које могу да оживе привреду. Исто тако је издвојен новац за експропријације како бисмо могли да
радимо пројекте који ће привући новац из неких фондова. Одлучили смо
да више инвестирамо у спортску инфраструктуру, јер знамо чиме се дичимо, а имаћемо и представнике на
олимпијади наредне године. Мислим
да је овог пута буџет одмерен како
треба, или бар како ми мислимо да
треба – рекао је Павлов.
Додао је да у буџету није планирана отплата дуга Апотеке Панчево од
око седам милиона евра, јер постоје
најаве из Министарства здравља да
ће проблеме панчевачке и других
апотека у Србији решавати републичка власт. То би значило да ће
сви порески обвезници у Републици
морати да покрију дугове за које тужилаштво сматра да су настали криминалним радњама бившег руководства панчевачке апотекарске установе, предвођеног Бранком Милојевић, доскорашњом директорком.

Градско веће усвојило је у понедељак, 21. децембра, поред буџета за
наредну годину, још неколико докумената, који ће се пред одборницима наћи недељу дана касније. Међу
њима је и Програм развоја спорта за
наредни трогодишњи период.
Александар Фаркаш, члан Већа
задужен за спорт, рекао је како се
ради о документу чији је садржај
осам месеци био разматран у радним групама које су дефинисале
предлог документа. Додао је како је
током тог процеса одлучено да се уз
четири области прописане одговарајућом националном стратегијом

прецизним процедурама које ће прописивати начине остваривања права
социјалне заштите.
Градска извршна власт одлучила
је да у овој области уведе ново право, а то је бесплатан превоз за редовне ученике и студенте до 26. године који потичу из социјално
угрожених породица. Они ће ту погодност моћи да остваре, уз подношење одговарајуће документације,
на свим градским, приградским и
међуградским линијама АТП-а.
Измењене су одлуке које се односе на градске административне и
комуналне таксе. Прве су увећане
за 3,5 одсто, колики је пројектовани раст инфлације, а уведена је и
једна новина. Реч је о такси за да-

додају још две, а то су спречавање
насиља у спорту и веће укључивање
стручњака у спорт.
Фаркаш је рекао како је Програм
одредио приоритете за панчевачки
спорт и најавио да ће ускоро бити
израђен акциони план за 2016. с
циљем спровођења програмских
задатака у овој области.
Већници су одобрили предлог нацрта одлуке о социјалној заштити
града, а реч је о њеном усаглашавању
с републичким прописима из те
области. Сузана Јовановић, ресорна
чланица Већа, оценила је како Панчево има добру нормативу у области
социјалне заштите и додала како су у
претходном периоду републичким
прописима одређени стандарди пружања ове врсте услуга, те улоге приватних и невладиних организација у
тој делатности. Она је закључила да
ће уследити доношење правилника с

вање сагласности на елаборат геодетских радова у висини од 1.620
динара. Од комуналних такса повећана је она која се плаћа приликом
регистрације путничких возила, и
то за 2,33 процента, а микропредузећима је уведена обавеза плаћања
фирмарине.
Привредници који инвестицијама повећају број својих радника за
10 одсто или први пут запосле људе
биће ослобођени плаћања фирмарине на две године.
Изражено у бројевима, микропредузећа би морала да ангажују бар
једног новог радника, мала предузећа пет, средња 25, а велика више од
25. Исти такав подстицај уведен је и
за обвезнике посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, што је регулисано одговарајућом
одлуком.
Д. В.

Прилика да се о буџету разговара пре скупштинске седнице
Од поменутог кредита биће реконструисан низ саобраћајница, а међу
њима су: Улица 7. јула у Панчеву,
Бориса Кидрича у Банатском Новом
Селу, Моше Пијаде у Банатском
Брестовцу и две улице у Долову. Затим, биће изграђена пешачка стаза у
Скадарској улици и поправљени мостови у Брестовцу и преко Надела на

ЈАВНА РАСПРАВА
Градоначелник Саша Павлов и чланови Градског већа одржали су у среду
увече у Градској управи јавну презентацију буџета за 2016. годину. Представљање најважнијег документа локалне самоуправе одвијало се у склопу
програма „Партиципативно буџетирање” који финансира Европска унија.
Интересовање јавности није било нарочито велико, али су у малој сали Градске управе виђени представници опозиционих странака, мали и
крупни привредници, појединци и људи из невладиног сектора.
Павлов је у сажетој и јасној форми изнео најважније инвестиције које су планиране за наредну годину. Поједини присутни изложили су примедбе на неке од тих планова, као што је наткривање отвореног базена,
или на суму намењену спорту као превисоку. Изнета је и оцена да је поступак приликом гласања за пројекат побољшања туристичке понуде
био нетранспарентан.
Слободан Георгијев из организације БИРН Србија, која је партнер на
пројекту „Патриципативно буџетирање”, похвалио је спремност панчевачке власти да јавно дискутује о буџету. Међутим, тешко да ће све то имати
ефекта на садржај овог документа, јер је он већ упућен у Скупштину.

путу између Омољице и Иванова.
Највише новца (65 милиона динара)
биће уложено у израду документације и почетак радова на проширењу
пута ка новој депонији.
Школе ће добити нешто мање новца, али више инвестиција него ове године. Тако „Мара Мандић” треба да
добије монтажни објекат за радионицу. Област социјалне заштите добиће
неколико милиона динара више.
Већ почетком 2016. требало би да
буде познато колико ће износ буџета
бити увећан због планиране изградње
потамишког колектора. Ради се о великој инвестицији, а Институт „Јарослав Черни” до краја ове године треба
да заврши пројектно-техничку документацију, уз коју иде и предрачун радова. Градоначелник Павлов је рекао
да ће почетак изградње тог капиталног објекта важног за активирање северне пословне зоне бити финансиран
из других извора, као што су републички буџет и фондови Европске
уније, али ће се то рачунати као приход градске касе.
Д. Вукашиновић

НАША АНКЕТА
ДА СТЕ НА ВЛАСТИ, У ШТА БИСТЕ УЛОЖИЛИ НОВАЦ?

АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

Незапосленост је највећи проблем града

Попис имовине избеглица

С. СИРОМА

Савез Срба из региона започео је 15.
децембра евидентирање отете, уништене, оштећене, неадекватно обновљене и на неодговарајућ начин размењене или продате имовине људи избеглих и прогнаних из Хрватске, Босне и Херцеговине и Словеније, као и
имовине осталих оштећених грађана
која се налази у Србији и наведеним
бившим југословенским републикама.
Попис ће трајати до 15. марта
2016. Образац за пријављивање такве имовине може се наћи на интернет сајту Савеза Срба из региона
www.ssr.org.rs, а могуће га је попунити само у електронској форми на тој
интернет страници.

Све додатне информације могу се
добити у канцеларији панчевачког
Повереништва за избеглице на Тргу
краља Петра I број 2–4, или на телефон 308-818, радним данима од 8 до
15 сати.
Савез Срба из региона је политичка организација на чијем челу је Миодраг Линта, народни посланик изабран на листи СНС-а. Он је изјавио
како је циљ ове активности да се подаци о спорној имовини избеглица
ажурирају и доставе европским институцијама како би се извршио
притисак на власти у Загребу, Љубљани и Сарајеву да реше ове проблеме.
Д. В.

М. КЛЕНКОВСКИ

У тексту на насловној страни имате
прилику да прочитате како ће градска власт раcподелити новац из буџета за 2016. годину. Ове недеље упитали смо суграђане шта би они урадили
с поменутим финансијама да су у могућности. Идеја има много; према
њиховим речима, потребно је улагати у многе делатности, међутим сви
су као највећи проблем издвојили високу стопу незапослености.
СНЕЖАНА СИРОМА, пензионерка:
– Обезбедила бих много више зелених површина за децу, а поготово
у Горњем граду, где их уопште нема.
Потребно је и да се поправе тротоари, јер старији људи неретко падају.
Такође, неопходно је омладини пронаћи посао. Уложила бих новац и у
институције и објекте који би им
омогућили окупљање и бављење
уметношћу.
МИЛКО КЛЕНКОВСКИ, пензионер:
– Потребно је да нам град буде
мало чистији, стога бих новац уложио у хигијену. Такође, неопходна

М. МАРКОВИЋ

Б. ПАВЛОВИЋ

су нам културна дешавања, па бих
организовао концерте и друге догађаје. Међутим, највећи проблем је
велика незапосленост омладине и
на томе бих радио. Сматрам да они
који су у пензији не треба више да
раде, већ да та радна места препусте
младима.
МИРОЉУБ МАРКОВИЋ, угоститељ:
– Има много делатности које доносе новац, а градска власт их не користи. На пример, „Слобода” нам пропада, а велики број младих људи могао би без проблема тамо да се запосли. По мом мишљењу, за такве инвестиције не треба много новца, а приходи би били значајни. Свакако би
најбоље било уложити новац у привреду, а поготово у угоститељство.
БОСИЉКА ПАВЛОВИЋ, незапослена:
– Покушала бих што више да урадим. Уложила бих новац у инфраструктуру, игралишта и спортске терене за децу. Мислим да финансијска средства града морају остати у
Панчеву, а не да се шаљу у друга ме-

Ј. КОЦИЋ

С. ТУДИЋ

ста. Сматрам и да је најбитније обезбедити запослење омладини пре свега, а и осталим грађанима.
ЈЕЛЕНА КОЦИЋ, незапослена:
– У Панчеву је потребно улагати у
многе, разне области и делатности,
али најбитније је запослити народ.
Овде је већина грађана без посла и то
је страшно. Такође, веома је битно
уредити и поправити путеве, поготово у Горњем граду, који је скроз несређен, тамо има катастрофалних
рупа.
СЛАВКО ТУДИЋ, привредник:
– Улагао бих у младе. Омладини је
потребна култура, али пре свега запослење. Неопходно је да им се омогући да раде како би живели макар
мало боље. Нажалост, потпуно су изгубили оптимизам. Ја сам давно отишао у иностранство и сада када сам
дошао да обиђем родбину и пријатеље, веома сам се разочарао. Надам се
да ће се ова тренутна ситуација поправити.
Анкетирала С. Првуљ
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Редовне плате на рачуне запослених лежу последњег
дана у месецу за текући месец.

ЕКОНОМИЈА

Горан Јањовић,
сувласник „Такси Петрола”

Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДСТАВЉАМО УСПЕШНЕ ФИРМЕ: „ТАКСИ ПЕТРОЛ”

ДОБРЕ ИДЕЈЕ И ТРУД СЕ ИСПЛАТЕ

СИТУАЦИЈА У „СПЕЦИЈАЛНИМ СТАКЛИМА”

Наставак агоније
Запослени без
отпремнина
и будућности
Тринаесторо запослених у
„Специјалним стаклима”, зависном предузећу Индустрије стакла Панчево у стечају, и
даље је у крајње незахвалном
положају. Због блокаде рачуна која је наступила након
31. октобра, тринаесторо запослених, међу којима је и
седморо инвалида рада, не
добија плате, а здравствене
књижице им нису оверене,
иако се ради о људима којима је неопходна медицинска
помоћ.
У сличној ситуацији је и
друга Стакларина зависна
фирма, „Триспан”, па су директори тих двају предузећа
заједно с првим човеком
Индустрије стакла 13. децембра Влади Србије упутили жалбу на то што су због
непрецизности у Закону о
приватизацији остали без
отпремнина, средстава за
живот, али и без икакве могућности да раде након што
је Стаклара отишла у стечај.
Добре Трајковић, директор „Специјалних стакала”,
рекао је да не зна шта ће бити с фирмом од 1. јануара,
када истекне законски рок за
приватизацију друштвених
предузећа. „Специјална стакла” су, према Закону о при-

ватизацији, била изузета из
тог поступка, а није дато друго решење за фирме те врсте,
па је потпуно нејасно каква је
судбина запослених у њој.
Међу радницима има тешко оболелих, а најкритичнији је случај Лазара Малетина, кога у животу одржавају четири дозе инсулина
дневно, што месечно кошта
више од 10.000 динара.
Трајковић је рекао да су запослени успели да скупе
новац како би колеги обезбедили лекове за наредни
месец, а да ће Малетин покушати да преко Дома здравља обезбеди инсулин за
наредне месеце.
За то време радници Стакларе очекују да до краја
недеље у Панчево дође Љиљана Илић из Агенције за
лиценцирање
стечајних
управника како би потписала документацију неопходну за повезивање стажа. То
би морало да буде окончано
до 31. децембра. Привредни
суд је приликом отварања
стечајног поступка одредио
Агенцију за стечајног управника ИСП-а. Очекује се да
та установа до краја недеље
именује стечајног повериоца, чији посао ће бити да до
окончања поступка стечаја
брине о имовини Стакларе
и завршетку започетих послова.
Д. В.

ПРИЗНАЊЕ МАГАЗИНА „WORLD FINANCE”

НИС лидер у региону

Када су Ненад Јованчевић и
Горан Јањовић у децембру
2002. године купили „Лагуна
такси”, чије су пословање веома унапредили, и пошто им се
придружио Мирослав Чајић,
њих тројица су се договорили
око основних пословних постулата: да ће се сви заједно и
свако понаособ потрудити,
дати све од себе, те да ће уложити сва своја знања и вештине како би разрадили бизнис
и створили фирму за респект.
И – у томе су врло брзо, већ
за три-четири године, успели.
Ових дана „Такси Петрол” слави јубилеј – десет година од
оснивања: 26. децембра 2005.
званично је почео да ради. Сада фирму са седиштем у Улици Стевана Шупљикца 88 у
Панчеву поштују њени бројни
пословни сарадници и, што је
најважније, корисници њених
услуга, који им се увек враћају
и немогуће је избројати их. Један од тројице власника „Такси Петрола”, Горан Јањовић,
за читаоце „Панчевца” прошао
је кроз прву деценију пословања успешне фирме.
ПАНЧЕВАЦ: Како сте с партнерима започели сарадњу?
ГОРАН ЈАЊОВИЋ: Иако
смо се познавали, Ненад Јованчевић и ја се нисмо приватно дружили, спојила нас је
обострана жеља да нешто
створимо у животу. И Мирослав Чајић је размишљао
слично нама, па је убрзо постао део нашег тима. Прва
бензинска пумпа коју смо ку-

Сви објекти су одлично снабдевени: могуће је купити ауто-козметику, мазива...
пили налази се на Баваништанском путу број 487; била
је потпуно руинирана, а сада... Свратите до ње да је видите, па нам пренесите своје
утиске. Знам какви ће бити.
• Чиме се превасходно бавите и колико имате запослених?
– Бавимо се трговином нафтом и нафтним дериватима и
пружамо такси услуге. Запошљавамо укупно 126 радника,
а поносимо се чињеницом да
редовне плате на рачуне запослених лежу последњег дана у
месецу за текући месец. Тиме
се, мислим, мало ко може похвалити у нашој земљи.

• Колико сте развили би знис за ових десет година, чиме располажете?
– Поседујемо девет пумпи,
и то четири у Панчеву, као и
по једну у Баваништу, Делиблату, Стајићеву, Зрењанину
и Кикинди. „Такси Петрол” у
власништву има и велики возни парк у коме је шездесет
удобних такси возила и шест
цистерни, а своју примену
имају и наша два камиона за
превоз житарица. Сувласници
смо са 48 одсто акција у зрењанинском „И такси навигатору”; тамо имамо двадесет
троје наших људи и 27 возила.

СКЛОНИТИ ДЕЦУ СА УЛИЦА
Власници „Такси Петрола” се индивидуално
разликују, лично имају различита интересовања, али једна од ствари које их повезују
јесте то да су велики локалпатриоти. Воле
свој град и труде се да, када год је то могуће, помогну суграђанкама и суграђанима.
Спорту је посебно посвећен Горан Јањовић,
који је и председник Фудбалског клуба „Динамо”. Он каже:
– Заједничка амбиција нам је да склонимо децу са улица, да им омогућимо да се баве спортом. Зато смо 2012. године почели
да улажемо у ФК „Динамо”, који је тада био
пред гашењем, а просторије клуба су биле
руиниране, док опрема за фудбалере скоро

да није постојала. Издвојили смо новац, а
помогли су нам и пријатељи, успешни привредници како из Панчева, тако и из других
градова. Подигли смо клуб на ноге: купљена је опрема за фудбалере, постављена је
нова, покривена трибина, а свлачионице и
остале клупске просторије потпуно су реновиране. Поносимо се тиме што су Покрајински секретаријат за спорт и омладину и актуелно руководство Града Панчева, коме
смо клуб у новом руху предали, препознали
наш труд. Сада смо партнери, на истој смо
мисији: да ФК „Динамо” у новим, много бољим условима напредује и на такмичарском
плану.

• Кажу да сте иновативни у
вашем послу...
– Верујем да људи који тако
причају пре свега мисле на нашу пумпу на метан, то јест земни гас. Налази се у Зрењанину
и то је једна од првих пет таквих у Србији, а специфичност
јој је заштита животне средине. Ипак, та пумпа се не разликује од осталих пумпи „Такси
Петрола” у вези са стандардима које смо успоставили. Свих
девет се одликује хигијеном на
највишем могућем нивоу, а
љубазност и пожртвовање особља је нешто по чему смо препознатљиви. Такође, сви објекти су одлично снабдевени: свуда је могуће попити кафу, купити сокове и грицкалице, као
и оно што је возачима најбитније: ауто-козметику, мазива и
све остале потрепштине неопходне за пут.
• Све озбиљне фирме имају
и своје развојне планове. Какви су ваши?
– Биће, када се створе услови за то, још објеката на разним локацијама са знаком
„Такси Петрола”. Код нас се
све, наравно, као и до сада,
гради на здравим основама,
без кредита и зајмова, са
ослонцем на сопствене приходе и снаге. Желимо да останемо синоним за професионалност у пословању...
С. Трајковић

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Следеће године више новца
Подршка почетницима
у послу нарочито
успешна мера

Нафтни гигант
је најбоља нафтно-гасна компанија
у источној Европи
у области одрживог
развоја
НИС је добитник признања
„World Finance Oil & Gas
Awards”, које додељује угледни магазин „World Finance”, у
категорији нафтно-гасне индустрије, за најбољу компанију у источној Европи у области одрживог развоја. Ту награду је 2007. године покренуо овај угледни пословни
магазин, који је део медијске
платформе „World News Me-

dia”, са седиштем у Лондону,
која је издавач финансијских,
пословних и лајфстајл часописа. Тај часопис се бави анализом финансијског сектора
и глобалне економије и излази на свака два месеца.
НИС је добитник бројних
награда у области извештавања откако је објавио свој
први верификовани „Извештај о одрживом развоју за
2010. годину” у складу са
стандардима GRI (Global reporting initiative). „Извештај
о одрживом развоју за 2014.
годину” је пети по реду и
припремљен је у складу са
светским стандардом за сектор нафте и гаса.
З. Ст.

Градска власт представила је у
среду, 23. децембра, мере из
Локалног акционог плана запошљавања за 2016. и сумирала програме за смањење незапослености спроведене током
ове године. Градоначелник Саша Павлов и Сузана Јовановић,
чланица Градског већа задужена за социјалу, рад и запошљавање, оценили су да су мере
спроведене током 2015. дале
добре резултате, са изузетком
јавних радова за које је владало мало интересовање.
Павлов је рекао да ће сума
новца намењена смањењу назапослености током 2016. упркос неповољној финансијској
ситуацији бити нешто већа него ове године, јер се показало
да такви подстицаји имају добре резултате. Додао је како се
нада да ће локална самоуправа успети да задржи тај ниво
подршке плану запошљавања

и 2017, иако се очекује да ће
она бити изузетно тешка.
Навео је да је стратешки
циљ панчевачке власти смањење незапослености, те да она
због тога ради у два правца.
Први је стварања инфраструктурних услова за привлачење
инвестиција, а други подстицање развоја малих и средњих
предузећа. Због тога је као нарочито важну истакао меру самозапошљавања. Захваљујући
њој је сваки од двадесет једног
незапосленог који је изабран на
конкурсу добио новчану подршку у износу до пола милиона

динара, те бесплатну правно-финансијску и књиговодствену помоћ и савете.
Павлов је закључио да се то
показало врло корисним како
за почетнике у бизнису, јер су
сигурније закорачили у посао,
тако и за локалну самоуправу,
која је добила квалификоване
повратне информације о
ефектима мере и евентуалним потребама њених побољшања.
Јовановићева је најавила да
ће наредне године средства за
јавне радове бити умањена, а
за самозапошљавање је плани-

рано 15 милиона динара, јер
се очекује да будући приватници након успешног старта
почну да запошљавају раднике. Због тога ће бити уведена
нова мера, а ради се о подстицајима за отварање нових радних места.
Неки од Панчеваца који су
помоћу буџетских субвенција
отворили сопствене фирме похвалили су овај програм и нарочито стручну подршку коју
су добили како би што лакше
закорачили у свет бизниса.
Мирослав Калинић, власник фирме која се бави информатиком, позвао је младе
људе да покрену сопствени
посао уместо што очекују да
након школовања добију радно место у неком државном
предузећу. Додао је да је његово искуство изванредно, јер
је већ након прве године рада
ушао у партнерство са сродном искусном фирмом и намерава да запосли једног или
двоје радника.
Д. В.
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КАМПАЊА НИС-а

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ
Уз помоћ нафтног
гиганта обновљена
лабораторија за
физику у Београду

ПОСЕТА МУЗЕЈУ

Сарадња „Гаспрома”
и Фондације „Новак
Ђоковић”
На Физичком факултету у Београду свечано је отворена Лабораторија за физику атома.
Реч је о пројекту чији је циљ да
промовише физичке науке и
подстиче развој нових технологија, а подржан је у оквиру
конкурса „Заједници заједно”.
Захваљујући модерно опремљеној и реконструисаној лабораторији студентима су
обезбеђени врхунски услови за
рад на пројектима и извођењe
модерних експеримената у
области физичких наука, а талентовани
средњошколци
имаће могућност да се припремају за регионална такмичења.
Поред тога, у оквиру пројекта „Заједници заједно”, компанија НИС је подржала и изградњу „Парка науке” у Кикинди. Циљ пројекта је промоција
природних наука међу ученицима основних и средњих
школа, пре свега из области географије, физике, математике
и метеорологије. Парк се налази у оквиру Центра за стручно
усавршавање Кикинда, где су
постављени тродимензионал-

Упознавање с Пупином
Полазници
Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин” посетили су недавно
изложбу „Пупин – од физичке до духовне реалности”,
која је постављена у Историјском музеју Србије у Београду. Била је то прилика да се
ученици упознају са живо-

Студенти добили савремену опрему
ни наставни објекти, попут
Њутновог клатна, метеоролошке станице, соларног панела
за производњу електричне
енергије, жироскопа и генератора електричне енергије. Захваљујући изградњи овог својеврсног показног научног центра наставници широм Србије
имаће могућност да часове
природних наука држе на занимљив и креативан начин,
док ће се ђаци српских основних и средњих школа кроз
практичне задатке и демонстрацију упознавати с природним појавама. Овај простор за
учење доступан је и свим заин-

тересованим грађанима, који
кроз игру могу да усвајају нова
знања. Путем конкурса „Заједници заједно” НИС остварује
подршку заједници у којој послује, а пројекат реконструкције Лабораторије за физику атома и технолошког парка још један је пример успешне сарадње НИС-а и образовних институција у Србији.
С друге стране, компаније
„Гаспром њефт” и НИС су заједно с Фондацијом „Новак
Ђоковић” у последња три месеца реновирале и обновиле
десет школских кабинета за
физику и хемију у основним и

средњим школама широм Србије. Нове кабинете и савремена учила добиле су школе у
општинама: Смедеревска Паланка, Обреновац, Свилајнац,
Лазаревац, Крупањ, Уб, Петровац на Млави, као и у градовима: Ваљеву, Шапцу и Параћину. Вреди истаћи да су „Гаспром њефт” и НИС, као и запослени у те две компаније,
сакупили 30 милиона динара
као знак солидарности и подршке становништву из подручја погођених поплавама.
Сакупљена средства су усмерена у реконструкцију школских лабораторија.

ПАНЧЕВО ПОДСТИЧЕ ПРИВРЕДНУ АКТИВНОСТ

„Еколошке” одлуке Градског већа
Градско веће донело је у понедељак, 21. децембра, одлуку
о измени Одлуке о посебној
накнади за заштиту животне
средине и унапређивање животне средине, тако да ће панчевачка локална самоуправа
ради подстицања развоја привредних активности ослободити одређене привредне субјекте плаћања те тзв. еколошке таксе. Зарад стварања
привлачнијега пословног амбијента за домаће и стране
улагаче и побољшања привредног и друштвеног развоја
Града Панчева већници су одлучили да ове подстицаје, односно пре би се могло рећи
уступке, упуте одборницима
на гласање.
Како је предвиђено, предузетник ће бити ослобођен плаћања накнаде за очување животног простора две године
„по окончању улагања значај-

ног за привредни развитак
Панчева, тако што први пут
запосли, односно увећа просечан број запослених за 10 посто у зависности од просечног
броја запослених”. Такође,
али на годину дана, ову таксу
неће морати да плаћа ни
правно лице које је започело
привредну активност на територији нашег града.
Занимљиво је да ће одборници на наредном скупштинском заседању гласати и о томе да загађивач „Петрохемија” у 2016. години буде ослобођена плаћања накнаде за заштиту животне средине и унапређивање животне средине.
У образложењу Већа стоји да
је оваква одлука донета због
тога што је тај загађивач „субјекат приватизације од стратешког значаја за привреду
Републике Србије”. Према речима Владимира Деље, град-

ског већника за питања екологије, „Петрохемија” ће морати
да граду исплати потраживања по овом основу за наредни
период, а та средства су планирана у градском буџету за
2016. годину.
Да подсетимо, одредбама
Закона о финансирању локалних самоуправа дефинисани су изворни јавни приходи који припадају градовима
и општинама и остварени су
на њиховим територијама, а
ова еко-такса је једна од њих.
Уједно, Законом о заштити
животне средине прописано
је да локална самоуправа може, из оквира својих права и
дужности, да пропише накнаду за заштиту и унапређивање животне средине. Предлагачи ових подстицајних
мера су секретаријати за пореску администрацију, за заштиту животне средине и за

финансије и ова одлука је
упућена Градском већу по
хитном поступку.
Већници су прихватили још
једну „еколошку” одлуку, која
се односи на понуду „Зеленила” да то јавно комунално
предузеће ревитализује и подигне заштитни зелени појас у
Војловици и Тополи. ЛЕАПом (Локалним еколошким акционим планом) предвиђено
је да се шумски фонд унапреди, односно да се ревитализују зелени заштитни појасеви у
Тополи и Војловици с циљем
заштите грађана од индустријског загађења.
Вредност посла је 1,5 милиона динара, а „Зеленило” се
обавезало да ће рашчистити
терен, тј. довешће га у стање
за садњу стабала високе вегетације лишћара. Планирано је
да зелени појас буде богатији
за 300 стабала храста и јавора.

том и радом Михајла Пупина, а кроз све то их је на крајње занимљив начин провела
ауторка изложбе Александра
Нинковић Ташић.
Посета изложби је резултат заједничке акције Ротари-клуба Панчево и Ротариклуба „Михајло Пупин”.

МАКЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА У ТЕХНИЧКОЈ
ШКОЛИ „23. МАЈ”

Поклон Туристичке
организације

Директор Туристичке организације Панчево Бранислав
Ровчанин уручио је 18. децембра макету нашег града
Техничкој школи „23. мај”.
Аутор тог дела је Небојша
Стоишевски, а његов рад,
урађен у размери 1 : 500.000,
биће изложен у холу школе и
на својеврстан начин презентоваће град Панчево и слу-

жиће ка наставно средство
ђацима смерова за архитектонске техничаре и техничаре заштите животне средине.
Према речима Бранислава Ровчанина, идеја о макети града настала је током
градске манифестације „Дани Вајферта”, а намера је
била да се прикаже град какав јесте.

ОДРЖАНА ПОЕТСКА ИГРАОНИЦА

Песничење у
„Змајевој школи”

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ОЗОНУ

Рупе у атмосфери су опасне
Покрет горана и центар волонтера Панчево приредили
су предавање о озонском омотачу у четвртак, 17. децембра,
у Дому омладине. Реч је о акцији која представља једну од
активности у склопу пројекта
„Чувајмо озон, чувајмо наше
здравље”, који је подржао Секретаријат за заштиту животне средине града Панчева.
Предавање о озонском омотачу, његовој угрожености,
штетности УВ зрачења и начинима заштите озоносфере
одржала је професорка географије Бранка Марковић.
Како се могло чути, због

Страну припремиo

Зоран
Станижан

оштећења озона настају озонске рупе, а оне представљају
несметан пролаз за УВ зрачење, које је штетно за наше очи

(изазива катаракту) и за кожу
(изазива разне промене, од
којих су најопаснији меланоми). Поред тога, Татијана

Предојевић и Михајло Катић,
осмаци из „Исидорине школе”, припремили су две занимљиве презентације о угрожености животне средине, а у
музичком делу програма учествовао је хор ОШ „Исидора
Секулић”.
Према речима организатора, овим пројектом чланови
Покрета горана и центра волонтера Панчево желе да
скрену пажњу јавности на потребу очувања озонског омотача од штетног деловања
фреона из расхладних уређаја, као и дезодоранса и лакова
за косу. Суштина је да грађани треба да користе производе са ознаком „озон френдли”, јер се њиховом употребом у атмосферу не испушта
штетни гас који уништава Земљин природни штит од космичког утицаја.

Дечје „Песничење”, поетско-сценска манифестација која се реализује у оквиру пројекта „Реформа система социјалне заштите –
фаза II”, одржано je у понедељак, 21. децембра, у ОШ

„Јован Јовановић Змај”.
Реч је о кампањи коју спроводе организације „Групa
484”, „Save the Children” и
„Атина”, уз подршку Делегације Европске уније у Републици Србији.

ПЛАНИНАРСКЕ НОВОСТИ

Одржан меморијал
„Грнчарски”
Прошлог викенда је на Вршачким планинама, у организацији Планинарско-алпинистичког клуба „Матерхорн”,
осми пут одржан меморијал у
спомен на професора географије Богицу Грнчарског. Поштоваоци дела вршачког планинара и великог познаваоца
тог дела Карпата, по веома лошем и кишовитом времену,
прошетали су од Вршачке ку-

ле, преко планинарског дома
на Широком билу и Лисичје
главе, до Малог средишта и
Гудуричког врха.
Протеклог викенда је
одржана и антиглобалистичко-ултралевичарска
лига бициклиста, етапа до
Иванова. Осведочени и искрени еколози посветили су
ову пету трку овогодишње
лиге Дану људских права.
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ХРОНИКА

Недопустиво је да у 2015. години постоје званичне
институције које не поштују закон и устав.
Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Косана Бекер, помоћница поверенице
за заштиту равноправности

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ

ЗДРАВА ИСХРАНА

ШКОЛОВАЊЕ ЈЕ ПРАВО,
А НЕ ПРОБЛЕМ

Пише: Драгана Јоцовић

Месо из шуме
Печурка – омиљена је
на трпезама многих народа, а њена лековита својства позната су вековима.
Код нас се највише користе буковача и шампињон. Сто грама, зависно
од врсте, има енергетску
вредност од 20 до 40 калорија. Печурка садржи и
много воде, што је чини
веома корисном у борби
против гојазности и за исхрану дијабетичара.
Од хранљивих састојака има највише угљених
хидрата, биљних влакана,
затим беланчевина и мало масти, али не садржи
холестерол. Због великог
удела протеина печурка
се сматра добром заменом за месо. Богата је витаминима Це, Е и Бе групе, а садржи и минерале:
калијум, калцијум, натријум, гвожђе и цинк.
Присутан је и селен, који
је незаменљив у превентивној борби против карцинома. Традиционална
медицина Кине, Јапана и
Кореје користи печурку у

лечењу разних болести, а
у последње време учестало се примењује у третману особа оболелих од различитих врста рака. Сматра се да је печурка одличан антиоксидант, да садржи антибиотике и да
делује чак и као пробиотик. Корисна је у борби
против Алцхајмерове болести, поремећаја метаболизма,
остеопорозе,
импотенције, тумора, вируса, повишеног холестерола и притиска, као и
дијабетеса. Због лакшег
чувања печурка може и
да се суши, јер након брања кратко остаје свежа. У
кулинарству се користи
као основни састојак разних супа, чорба, сосова,
салата, филова, паприкаша и гулаша или као додатак уз поврће и месо.
Предност печурке је и у
томе што се кратко термички обрађује. Препоручујемо вам да испробате овај брз, али изузетно
хранљив рецепт за здрав
доручак.

Палента с печуркама
Потребно: 180 г кукурузног гриза, око 700 мл воде, једна супена кашика маслиновог уља, 200 г шампињона, 75 г младог сира, со, бибер и першунов лист.
Припрема: Печурке опрати и насећи на листиће. Кратко их продинстати на уљу, па посолити и побиберити. У дубљи суд сипати воду и гриз, па на лаганој ватри, уз мешање, кувати док не
прокључа. Скинути са шпорета и добро посолити. Сипати у тањире и одгоре посути печуркама, сецканим сиром и першуновим листом.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

НОВОГОДИШЊА ИЗЛОЖБА У „НЕВЕНУ”

Креативан испраћај
старе године
Традиционална новогодишња изложба радова корисника и запослених у Дневном боравку „Невен” отворена је у среду, 23. децембра. Родитељи и пријатељи
деце и одраслих
који време проводе у том боравку,
као и остали посетиоци, имали су
прилику да погледају разноврсне
радове настале у
оквиру радно-окупационе терапије.
– Ово је једна од
активности којима
наши корисници
испраћају 2015.
годину, а уједно је
то сјајна прилика да покажу
шта све умеју и шта су научили да раде. Они се представљају радовима од глине,
гипса и дрвета, везом, предметима од вуне – тканим
шаловима и столњацима,
као и икебанама, венчићима и другим украсним предметима намењеним за декорацију дома – рекла је Јованка Томић, стручни координатор у „Невену”.
Дневни боравак „Невен”
је део школе „Мара Мандић”, а налази се на физички одвојеној адреси од матичне школе, у насељу Тесла. Представља комбинацију образовног рада и социјалне заштите. Током целе године збрињава децу,
младе и одрасле са сметњама у интелектуалном функционисању, с тешким телесним оштећењима, више-

струко ометену децу са
оштећењима вида и слуха,
као и децу с поремећајима
из спектра аутизма. Боравак
посећују корисници различитих узраста – доња грани-

Деца са сметњама у
развоју – испит на
коме држава пада
Систем заказао,
радови у току
Далеке 1965. године закон наше државе прописао је једну
врло просту ствар: сва деца морају ићи у школу. Исто то записано је и у Уставу. Године 2009,
са усвајањем Закона о основама система образовања и васпитања, потцртана је ова обавеза. Упркос свему томе вести
су лоше: на крају 2015. године
у Србији још увек постоје деца
која не иду у основну школу
иако су за њу стасала. Реч је
превасходно о особама с интелектуалним потешкоћама, међу којима, опет, предњаче оне
које су смештене у установама
социјалне заштите.
Овај проблем је с различитих аспеката анализиран на
округлом столу приређеном у
понедељак, 21. децембра, у
Градској управи. Скуп су реализовали Иницијатива за права особа с менталним инвалидитетом (МДРИ-С) и Иницијатива за инклузију „ВеликиМали” у сарадњи с повереником за заштиту равноправности, а уз подршку Европске
уније и Фондације за отворено
друштво и уз организациону
потпору Савета за родну равноправност Скупштине града
Панчева.
Поражавајући подаци
Циљ округлог стола био је да
се локалним актерима представе постојећи подаци о
образовању деце са сметњама
у развоју која су на институционалном смештају и да се
отвори конструктивна дискусија о тешкоћама и баријерама при остваривању права на
образовање, како би се формулисала могућа решења.
Пред великим бројем присутних говориле су Биљана Јањић из организације МДРИ-С,
Валентина Завишић из Иницијативе „ВеликиМали”, Драгана Малиџан Винкић, сарадница за инклузивно образовање у Групи за социјалну ин-

клузију Министарства просвете и Косана Бекер, помоћница поверенице за заштиту
равноправности.
Србија спада у једну од земаља
с најнижом стопом институционализације деце у Европи.

ставова и представљају много
већи проблем: изразит је медицински приступ, где се дете искључиво посматра кроз дијагнозу коју има; проблему се не
приступа из угла права и потреба детета; не посматрају се

ње, као и низ других правилника који треба да допринесу
решавању различитих проблема из ове области.
Косана Бекер, помоћница
поверенице за заштиту равноправности, независног тела

Један проблем из (бар) четири угла
Од 2000. до 2011. године број
деце и младих у установама
социјалне заштите смањен је
чак за 48 процената. Међутим,
иако је постигнут велики
успех у измештању деце из институција у породично окружење, испоставило се да су од
спроведених реформи највише користи имала деца без родитељског старања, док су деца са сметњама у развоју изостављена из тог процеса. Она
су зато данас презаступљена у
резиденцијалним установама
и чине 60% корисника те врсте социјалне заштите, при
чему је чак 70% њих потпуно
искључено из образовног процеса. Стога је МДРИ-С ове године, у периоду од маја до
септембра, спровео истраживање како би се установило
због чега је ситуација таква
каква јесте и да ли постоје
предлози решења овог вишеслојног проблема.
– Након анализе података сврстали смо тешкоће у две најшире групе: организационоуправљачке тешкоће, које се
пре свега тичу недостатка подршке и недовољне сарадње на
локалу, и тешкоће које се тичу

последице институционализације и изражен је отпор институција и специјалних школа
према инклузији – истакла је
Биљана Јањић.
Скок без „хопа”
Валентина Завишић из Иницијативе за инклузију „ВеликиМали” истакла је да су пре
15 година родитељи деце са
сметњама у развоју, одмах по
њиховом рођењу, добијали
препоруку да бебу оставе у некој од институција. Ако би се
и изборили против тога, следећи проблем би био ускраћивање права на образовање.
Уколико би и та препрека била савладана, настајале би муке око тога да дете не „исклизне” из школовања и да у њему оствари напредак. Та борба траје и данас.
О томе шта држава ради на
решавању бројних системских
проблема који се тичу инклузије, нешто више је рекла Драгана Малиџан Винкић из Групе за социјалну инклузију Министарства просвете. Она је
напоменула да је група, између осталог, израдила Акциони
план за инклузивно образова-

коме се може пријавити дискриминација према деци са
сметњама у развоју, навела је
да та деца јесу изразито дискриминисана и да се чак и данас, упркос закону и подзаконским актима, дешава да школе
и институције саопштавају родитељима да она немају право
на школовање, али да та своја
мишљења не дају у писаном
облику, па је стога тешко да
повереник реагује.
– Апсолутно је недопустиво
да данас, 2015. године, пола
века након што је закон прописао да је школа обавезна за
све, нека званична институција себи да за право да тај закон
занемари и да родитеље доводи у заблуду тако што ће исказати неко своје мишљење или
став – подвукла је Бекерова.
Општи утисак који је остао
након овог скупа јесте да је систем генерално заказао. Времена за тражење криваца и
упирање прстом нема. Потребно је хитно рећи оно „хоп” које је морало бити изговорено
далеко пре но што смо у инклузију ускочили очито потпуно неприпремљени за тај нимало једноставан скок.

ЈУБИЛЕЈ ОМЛАДИНСКЕ ТЕРЕНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Пола века активизма младих

ца за пријем је три године,
горња није дефинисана, а
тренутно најстарији корисници имају 44 године. У
оквиру свакодневног рада,
боравак корисницима обезбеђује организовани превоз,
исхрану, васпитно-образовне садржаје, радно-окупациону терапију, као и кинезитерапију.
И дан уочи отварања изложбе, уторак, 23. децембар, био је посебан за све у
„Невену”, будући да им је у
посету дошао Деда Мраз и
поделио новогодишње пакетиће. Према речима Јованке Томић, поклони су
подељени
захваљујући
Ивану Младеновићу, једном од дугогодишњих
спонзора, као и осигурању
„Wiener” и Народној банци
Србије, која је поклонила
65 пакетића.

Чланови Омладинске теренске јединице „Прим. др Јован
Милановић” панчевачког Црвеног крста обележили су недавно заиста леп јубилеј – 50
година постојања те јединице.
Ту организацију је 8. маја
1965. основао хирург по коме
она данас носи име – Јован
Милановић, панчевачки лекар и дугогодишњи волонтер
Црвеног крста.
Волонтери ОТЈ су поштовање према оснивачу исказали
12. децембра свечаном поворком и постављањем венца на
његов гроб, а потом је у дворани „Аполо” одржана изборна
скупштина јединице. Том
приликом су именоване чланице Управног одбора – дугогодишње успешне волонтерке,
које ће у том управљачком телу бити у наредне две године:
Тамара Вицановић (председник), Татјана Јовић (потпредседник) и Јована Лазин (секретар).
Скуп у „Аполу” био је прилика и да млади из ове организације представе свој рад
гостима из других омладинских јединица из различитих
градова у Србији.

– Међу активностима које
смо спровели у претходном
периоду свакако се истичу два
пројекта тима за борбу против
трговине људима: „Ланцем заједништва против ланца трговине људима” (2014) и „Трговина људима у фокусу” (2015).
Треба истаћи и да је управо активност овог нашег тима, под
називом „Рута плавог срца”,
недавно добила награду Регионалног волонтерског центра
за „најволонтерску акцију”.
Код нас се редовно одржавају

и разни семинари за вршњачке едукаторе, попут оних у
областима мотивације добровољних давалаца крви, превенције злоупотребе психоактивних супстанци, промоције
хуманих вредности и превенције сиде. Већ у јануару почиње реализација новог пројекта
под називом „Спречимо трговину људима кроз игру”, који
је подржао Град. Но то је само
прва у низу планираних акција за наредну годину – истакла
је Тамара Вицановић.

Од оснивања Омладинске
теренске јединице па до данас
области деловања Црвеног крста су се прошириле, те су и
активности самих волонтера
ОТЈ веома разнолике. Поред
прве помоћи и шминкања повреда, које постоје од самог
настанка, данашњи активисти
се баве и вршњачком едукацијом и унапређују своја знања
из различитих области кроз
неформално образовање.
Заинтересовани млади од
седам до двадесет осам година који желе да се придруже
Омладинској теренској јединици, могу то учинити на редовним састанцима волонтера, сваког уторка од 20 сати.
Додатне информације се могу
добити на имејл адреси tjpancevo@gmail.com, као и на друштвеној мрежи „Фејсбук”: на
отвореној групи „Црвени крст
Панчево” или на профилу
„Теренска јединица Панчево”.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

САНДРА БОЖИЋ, ДИРЕКТОРКА ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

ПИСМО НАШЕГ ЧИТАОЦА

НЕ ПОСЛУJЕМО С ГУБИТКОМ,
НЕМАМО ДУГОВЕ

Мало возова за
Београд

Панчево међу
ретким градовима у
Србији који на време
измирују обавезе

раће да се заврши до краја
идуће године. Уколико успешно завршимо тај посао, то ће
нам омогућити да конкуришемо за новац из фондова
Европске уније и за друге пројекте. Соларни колектори ће
бити постављени на површини од 900 метара квадратних,
а топлана на Котежу биће прва у Србији која ће их имати.
Осим тога, приоритети у идућој години ће нам бити подизање свести грађана Панчева о

Идуће године
почиње спровођење
важног пројекта на
Котежу
Појевтињење
грејања немогуће
– Мањи губици, смањење загађења животне средине и коришћење алтернативне енергије циљеви су пројекта „Banat Sun 4 All”, који ће почети
да спроводи ЈКП „Грејање” од
јануара идуће године – најавила је Сандра Божић, директорка ЈКП-а „Грејање”.
Према њеним речима, суштина тог пројекта је постављање соларних колектора
око топлане на Котежу 2 за
загревање санитарне топле
воде.
Новац за реализацију тог
пројекта добијен је из IPA
фонда прекограничне сарадње
Румунија–Србија 2007–2013.
године, а заслуге за његово писање припадају пројектном
тиму „Грејања”. Чланови тог
тима наставиће да осмишљавају и друге пројекте којима ће
„Грејање” наставити да конкурише за новац из европских
фондова.
Да они добро раде свој посао, потврђује податак да је
Панчево ових дана на конференцији одржаној у Београду
добило награду „Bees Award
2015”. То признање се додељује градовима који су најдаље одмакли у повећању енергетске ефикасности, рационалном коришћењу и употреби алтернативних извора
енергије.
ПАНЧЕВАЦ: Шта нам још
можете рећи о будућем загре вању топле воде соларном
енергијом и који ће вам још
приоритети бити у наредној
години?
С. БОЖИЋ:: Између осталог,
реализација тог пројекта почеће средином јануара и мо-

им то донети могућност контролисања потрошње и уштеде. С друге стране, то је важно
и нама у „Грејању”, јер је све
боље и поштеније од паушалног одређивања висине рачуна. У граду сигурно има доста
људи који би волели да морају
да не греју целу површину стана, већ просторију-две и да тако остварују уштеде. Драго ми
је што је у граду све више оних
који то траже, што је знак да
су слушали када смо на то

– ЈКП „Грејање” је међу
ретким градовима у Србији
који на време исплаћују обавезе „Србијагасу” и немају
никакве губитке или дугове.
То смо успели захваљујући
одрицању од инвестиција,
уштедама у пословању и узимању кредита помоћу којих
смо на време платили рачуне
за утрошени гас. То радимо
већ четврту годину и помаже
нам да исплатимо рачуне током децембра и јануара, најкритичнијег периода за нас
током сваке грејне сезоне,
када нисмо у могућности да
од свог пословања издвојимо
толики новац да бисмо измирили обавезе на време. Захваљујући томе избегавамо
високе затезне камате, од око
тринаест одсто, које се обрачунавају за свако кашњење.
Било би лепо када би било
могуће да се снизи цена грејања, као што је то тражио и
још увек тражи Иницијативни одбор грађана корисника
даљинског грејања. Нажалост, то је немогуће, с обзиром на то да је цена гаса после појевтињења поново отишла нагоре због скока курса
долара. Осим тога, то је неизводљиво и зато што „Србијагас” тражи да плаћамо много
веће трошкове за коришћење
гасне мреже него други градови у Србији.
• Шта вам је представља ло најве ће проблеме у по словању?
– То што нисмо могли да
улажемо у процес производње
иако је то неопходно. Морамо
да улажемо у топловод, у одржавање мреже, у горионике,
котлове итд. Добро је што локална самоуправа размишља
о „Грејању” и што смо у сталној комуникацији с градоначелником и његовим тимом.
Зато је моја порука њима да је
наша инфраструктура више
него стара, да датира из седамдесетих година прошлог
века и да је важно да се више
инвестира у њу. Ми је крпимо
како знамо и умемо, углавном током ремонта, али и за
време грејне сезоне, и водимо
рачуна да грађани то што мање осете.

Неопходна већа улагања у инфраструктуру, каже Сандра Божић
побољшању енергетске ефикасности, нарочито у старијим
зградама. Циљ нам је да предложимо за санацију оне најдуговечније, у којима се троши
највише топлотне енергије. То
је предуслов да би се фазно и
етапно повећао степен наплате топлотне енергије на основу њене потрошње, а не на
основу квадратуре станова и
грејне површине. Грађанима
то мора да се омогући, јер ће

апеловали. Зато ћемо од марта идуће године, када се заврши грејна сезона, почети да
обилазимо месне заједнице по
граду и да у директном контакту објашњавамо људима
колико је важно и повољније
по њих мерење утрошене
енергије на основу њене потрошње, а не на основу грејне
површине.
• Чиме сте најзадовољнији у
протеклој години?

„ХИГИЈЕНА” ПОДСЕЋА НА ВАЖНОСТ РЕЦИКЛАЖЕ

Контејнери за стакло постављени у центру града
У жељи да подсете наше суграђане на важност рециклаже и на потребу да раздвајају
отпад, а не да заједно бацају
флаше, папир, стакло и картон, радници „Хигијене” су
ових дана на шест места у
центру града поставили зелене звонасте контејнере који су
намењени за одлагање стаклене амбалаже.
Од четвртка, 17. децембра,
они се налазе поред старе Поште, Националне службе за запошљавање, у близини Градске библиотеке, испред робне
куће, преко пута улаза у Његошеву из Карађорђеве и поред
Поштанске штедионице.
Према речима Милана Пашајлића, шефа Радне јединице Центар за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала, звонасти контејнери
су пролетос привремено повучени с градских улица зато

Страну припремио

Михајло
Глигорић

што су их сакупљачи секундарних сировина оштетили.
Након тога су они који су били оштећени поправљени,
офарбани и опрани.
– Надамо се да ће контејнери бити безбедни овог пута, с
обзиром на то да смо постигли одређене договоре са инспекцијама и полицијом да
их редовно обилазе и контролишу. Очекујемо да ће враћање контејнера на градске улице допринети већој чистоћи
града и ефикаснијем прикупљању амбалажног стакла и
надамо се да ће се грађани

навићи на њих – додао је Милан Пашајлић.
Он је нагласио да су зелени
контејнери намењени само за
одлагање целих или поломљених флаша, тегли и других посуда од стакла, и да у њих не
би требало стављати равно
стакло.
Пашајлић је најавио и да ће
после контејнера за стакло на
градске улице постепено бити
враћани и они за друге врсте
материјала које могу ићи на
рециклажу.
Јованка Дакић, руководилац Сектора за управљање от-

падом и заштиту животне средине у „Хигијени”, објаснила
је да се приликом постављања
контејнера за стакло водило
рачуна да око њих буде доста
слободног простора како би
могло да им приђе „Хигијенино” специјално возило за њихово пражњење.
Она је додала да је одлагање
флаша у те контејнере потпуно безбедно и да то могу радити и деца. Рекла је да је одлука о враћању контејнера за рециклажу на панчевачке улице
донета с циљем да се убрзају
рад и прерада у „Хигијенином” Центру за сакупљање и
разврставање рециклабилних
материјала, који се налази у
Власинској 1.
Дакићева је најавила да ће
контејнери за сакупљање стакла ових дана бити постављени
и у већини панчевачких школа
поводом наставка акције „Сакупи, уштеди, видећеш да вреди”. Та акција ће и даље бити
такмичарског карактера, што
значи да ће разреди који се буду показали као најуспешнији
у сакупљању тегли и флаша
бити награђени.

Иако су прошле већ две године откако су почели радови на
прузи Панчево–Београд, изгледа да Јавно предузеће
„Железнице Србије” није
много заинтересовано за Панчево и Панчевце – сматра
наш суграђанин Ђорђе Савић.
У писму које је послао нашој редакцији он упозорава
на то да је недопустиво да
на релацији Панчево–Београд дневно саобраћају само
четири воза и скреће пажњу
на још неке проблеме:
„Воз који полази из Панчева у 10.47 (из станице
Панчево–Варош) путује до
Београда односно до станице
Панчевачки мост више од
сат времена!? Разлог за то је

лосек на прузи Панчево–Београд ако ће свакодневно
саобраћати само четири воза на тој релацији.
Према Савићевим речима, јасно је да се градоначелник Панчева и члан
Градског већа задужен за
саобраћај не интересују превише за превоз возом на релацији за Београд и проблеме Панчеваца који на тај начин путују за главни град.
Међутим, како пише Савић, несхватљива је политика „Железница Србије” према Панчеву и Панчевцима.
„Да ли је могуће да су
’Железнице Србије’ незаинтересоване за превоз путника из Панчева и да у томе не

што у станици Панчево–Главна стоји више од 20
минута (а толико му иначе и
треба до Панчевачког моста), јер чека шинобус из Београда. Овај шинобус иначе
долази празан јер нема путника, а ово кашњење ремети
цео ред вожње, односно касније термине полазака и одлазака возова. Зашто тај шинобус не чека воз из Панчева
у некој од успутних станица
(у Крњачи, Себешу или Овчи?)”, пише између осталог у
писму које је послао Савић.
Он је поставио питање
због чега се гради други ко-

виде неки економски интерес? Због чега се онда гради
други колосек и зашто он не
иде километар дуже, до станице Варош, ако већ не може до Војловице? Не могу
да схватим ни зашто ’Железнице Србије’ не иницирају
разговоре с градоначелником Панчева и чланом
Градског већа Панчева који
је задужен за саобраћај. С
обзиром на то да су они највероватније у истој странци,
у СНС-у, сигурно би могли
да се договоре и нађу заједнички интерес”, пише у писму које је послао Савић.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ја сам цео, док је
Химзо Половина
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта код
вас побуђује саосећање, а шта
осуду. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Стазом греха”
Џил Александер Есбаум за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Као и већина незадовољних својим животом, све што
предузимам је да саосећам
са самим собом, а осуђујем
све успешне.” 063/6335...
„Истините животне приче, а осуђујем учеснике у
њима.” 060/6672...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање
колико данас вреде поштење
и квалитет. Они ће освојити
по један примерак књиге „Буди вода” Игора Ариха.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:
„За реч ’поштење’ питаћу
политичаре, а реч ’квалитет’
потражићу у ’Вујаклији’.”
064/9694...
„Колико вреде поштење и
квалитет? Питајте то оног
доктора наука који код мог
комшије ради за дневницу
као молер.” 060/4316...
По две карте за концерт
Амире Медуњанин освојили

су читаоци који су на питање: „Шта вас све баца у севдах?”, одговорили на следећи начин:
„Резултати који показују
да сам победила рак бацају
ме у севдах.” 064/4763...
„Баца ме у севдах то што
сам ја цео, док је Химзо Половина.” 064/8662...
Пет аутора најдуховитије
образложених одговора на
питање која позната личност из Србије има најзанимљивију фризуру, освојили
су купон за шишање и фенирање код Бранка Путића.
Ево њихових одговора:
„То је фризура легенде
Раше Попова, који никако
да стигне на ред да се исфризира у салону ’Путић’.”
063/5988...
„Тасовац, јер њему ни ветар ни тајфун не могу да покваре фризуру”. 066/6643...
„Шабан Шаулић. Његова
фризура се зове ’сад ме видиш, сад ме не видиш’, а надимак јој је ’не бој се, жено,
ја сам’. 064/3656...
„Зорица Брунцлик, зато
што је њено тело заправо корен једног розе жбуна.”
065/2903...
„Јелена Карлеуша, зато
што увек може од своје косе
да направи нешто што још
никад нико није видео.”
062/1814...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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Током зиме су чести пожари због
запушених оџака.
Боро Мајкић,
командант Ватрогасно-спасилачког батаљона

МУП АПЕЛУЈЕ: ОПРЕЗНО
С ПИРОТЕХНИКОМ

Петарда је из пакла
изашла
Божићни и новогодишњи
празници период су године
када „процветају” продаја и
употреба пиротехничких
средстава. Многи се гнушају ових опасних стварчица,
које не служе ничему осим
томе да парају уши, плаше
малу децу и кућне љубимце
и представљају потенцијалну опасност.

Но одјекивање петарди,
које пропорционално расте
с приближавањем последњег дана 2015. године, доказ је тога да ипак има и
оних који у пиротехници
проналазе неки, само њима
знан смисао. Управо због
тога Министарство унутрашњих послова издало је саопштење у коме апелује на
грађане да не купују пиротехничка средства од неовлашћених и нестручних
лица. Пиротехника се не
сме пазарити на местима
која за то нису предвиђена и
одобрена, као што су пијаце, уличне тезге или пак
улични продавци који врше
недозвољен промет ових
средстава.
Из МУП-а подсећају да је
законом изричито забрањена употреба пиротехнике у
затвореном простору и на
јавним местима где се окупља већи број лица, као и
продаја
пиротехничких
средстава малолетним особама. Напомињу и да изво-

ђење ватромета могу вршити само за то овлашћена
правна лица на одобреној
локацији, уз решење које је
издало Министарство унутрашњих послова. Оваква
упозорења и те како би ваљало послушати, не само
због тога што ће физичка и
правна лица која неовлашћено продају пиротехнич-

ка средства бити санкционисана у складу са законом,
док ће им „роба” бити одузета, већ и из много значајнијих безбедносних разлога
– оних који често живот
значе.
Наиме, коришћењем петарди и ватромета на неадекватан начин можете се тешко повредити и имати
трајне последице по здравље, а можете изазвати и
пожаре и експлозије. Уз све
то, врло је вероватно да ћете
бити кажњени и због узнемиравања грађана и нарушавања јавног реда и мира.
Стога овлашћена службена
лица Министарства унутрашњих послова ових дана врло ревносно спроводе све
мере и активности у складу
са законом како би се спречила неовлашћена продаја
и употреба пиротехничких
средстава. Сигурни смо да
им велики број Панчевки и
Панчеваца на томе од срца
захваљује.
Д. К.

САОПШТЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА РОДОЉУБА
ШАБИЋА

Спорне посете
страначких активиста

Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

АПЕЛ ВАТРОГАСАЦА НА ПОЧЕТКУ ЗИМЕ

ПАЗИТЕ НА ПЛИНСКЕ БОЦЕ,
ОЧИСТИТЕ ДИМЊАКЕ
Наш суграђанин
прошле суботе
задобио опекотине
у експлозији
плинске боце
Пребачен у Београд
на лечење
Наш суграђанин који је задобио опекотине у страховитој
експлозији плинске боце 19.
децембра око 16 сати у згради
у Дунавској улици на Содари
није животно угрожен, али је
након указивања прве помоћи
у Општој болници пребачен у
Београд на даље лечење.
Боро Мајкић, командант Ватрогасно-спасилачког одељења, изјавио је за „Панчевац” да
је засад извесно само то да је до
експлозије дошло због превелике концентрације гаса који је
исцурео из боце на тераси, а да
ће узрок истицања бити познат
тек када се заврши истрага која
се поводом овог догађаја води у
панчевачком суду.
– О експлозији у Дунавској
нам је јављено у 15 сати и 17
минута. Стан у коме се то десило је на петом спрату. Прво
смо обавештени да је експлодирала бутан-боца, али смо
након доласка тамо утврдили
да је до детонације у ствари
дошло због цурења гаса и његове прекомерне концентрације на тераси. После експло-

Разваљена тераса у згради на Содари
зије није избио пожар, али
смо затекли супруга власнице
стана с повредама руку и лица, након чега смо га предали
члановима екипе Хитне помоћи. Наши људи су после тога интервенисали и обезбедили место експлозије, јер је постојала опасност да делови
грађевинске
конструкције
почну да падају на тротоар и
да повреде неког од пешака
који су пролазили поред зграде – нагласио је Мајкић.

Он је потврдно одговорио
на новинарско питање постоје
ли уређаји који упозоравају
на прекомерну концентрацију
гаса у затвореним просторима. Рекао је да они нису скупи
и да постоји могућност да се
инсталирају како у котларницама по зградама, тако и у кућама и становима оних који
се греју на гас.
Мајкић је додао да у Панчеву и у другим местима нису
чести случајеви експлозија

плинских боца, али је поводом почетка зиме апеловао на
наше суграђане који се греју
на чврста горива да очисте
димњаке и канале што воде
до њих, јер су запушени оџаци
најчешћи узрок пожара у зимским месецима. Рекао је да
тај проблем није толико присутан у грађевинама новијег
датума, али да би наши суграђани који живе у старијим кућама морали да поведу рачуна о томе.

НЕОБИЧАН СЛУЧАЈ ИЗ ПАНЧЕВАЧКОГ СУДА

Кад зарате прве комшије
Наш суграђанин Антоније
Дичић већ четири године се
суди с првом комшиницом Јелицом Илић због тога што је
без њене сагласности реконструисао заједничку кућу.
Вештак Милан Зарубица
анализирао је радове које је
Дичић извео и оценио да је он
нестручно обавио тај посао и
да је угрозио део куће у коме
живи његова комшиница, због
чега је Дичић изгубио на суду.
Да све буде горе, судије су му
одредиле да мора да јој плати
одштету у износу од око хиљаду евра, иако је у Панчево дошао као избеглица с Косова и
још увек нема сталан посао.
Срећа у несрећи је то што је
панчевачки Основни суд, који
је донео такву одлуку, решио
да Дичићу бар мало олакша
положај, па му је одредио да
одштету комшиници плати на
више месечних рата, по
10.000 динара.
Међутим, он је изјавио за
наш лист да сматра ту одлуку
неоснованом и да се због тога
жалио највишој судској инстанци у Србији – Врховном
касационом суду. С друге
стране, његова комшиница Јелица Илић изјавила је да се
није нимало поколебала због

тога и да је спремна да се и
даље, до последњег часа, бори
за правду на суду.
– Огорчен сам због одлука
суда у Панчеву и запањен сам
због упорности моје комшинице да са својим адвокатима
докаже нешто што је недоказиво на суду. Пре него што сам
реновирао кућу под чијим
кровом ја и она живимо, то је
била руина, која само што се
није срушила. Као избеглица с
Косова добио сам на име помоћи од Комесаријата за избе-

глице пакет грађевинског материјала и од тога сам подигао
кров, ставио нове греде уместо
постојећих старих, средио сам
фасаду и поставио нов олук.
Све те радове које сам извео,
након што сам завршио, преконтролисали су људи из
Градске стамбене агенције и
нису имали никакве примедбе. Међутим, онда је дошао вештак Зарубица и оптужио ме
је да сам реконструкцију обавио тако да сам угрозио кућу, а
посебно део у коме живи ком-

шиница – рекао је револтирано Дичић.
С друге стране, његова прва
комшиница је изјавила за
„Панчевац” да је након реконструкције коју је обавио Дичић поремећена статика целе
куће и да јој се после сваке, па
и најмање кише вода слива с
крова на зидове.
– Не желим више да имамо
заједнички олук, јер сада немамо исти кров. Он је сад подигао свој део крова и зато се
мени запуши олук после сваке
кише. Онда се вода слива с
крова, прска зидове, подлива
темеље моје куће и тешко
отварам врата. Када је завршио радове, дошла је комисија из Градске управе и наредила му да све врати у првобитно стање. Међутим, он је то
једноставно игнорисао. На
шта то личи? Покушала сам
да се договоримо, он није хтео
ни да чује. Када се доселио с
породицом у Панчево, ја сам
им дозвољавала да се купају
код мене, прала сам његовој
мајци веш. Ето како ми је вратио. Само да је хтео да спусти
олук, не бих имала ништа
против, али овако, идемо до
краја, нема попуштања – нагласила је она.

У СУБОТУ У ДОМУ ВОЈСКЕ
Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту
података о личности Родољуб Шабић саопштио је да
му се ових дана због узнемиравања жали све већи
број грађана поводом посета активиста политичких
странака који иду од врата
до врата.
Шабић је истакао да не
постоји законски основ да
се то спречи, али је скренуо пажњу грађанима да
нису обавезни да их пу-

штају унутра и одговарају
на њихова питања.
Повереник је саопштио и
да страначки активисти могу
да уписују податке о грађанима једино ако се они сагласе
с тим. Свакo обрада личних
података без њиховог одобрења је кршење закона.
Шабић је скренуо пажњу и
на то да страначки активисти не смеју да током прикупљања података од грађана
користе бирачке спискове
јер је и то противзаконито.

Скупштина војних пензионера
У суботу, 26. децембра, у 18
сати, у Дому војске почеће редовна годишња скупштина
Градског удружења војних
пензионера.
У првом делу ће се говорити о актуелним проблемима
у вези са исплатом закинутих пензија, а након тога биће сумирани резултати рада
Удружења у протеклом периоду.

Гост скупштине биће председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац.
Подсећамо, на основу предлога Удружења војних пензионера Влада Србије је продужила до 25. децембра рок у
којем војни пензионери могу
да надлежној филијали ПИО
фонда поднесу захтев за вансудско поравнање и постигну

споразум о исплати дуга. То је
у изјави медијима ових дана
потврдио министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.
– Пензије ће бити увећане
за 6,57 одсто, као што је
Уставни суд одлучио. Осим
тога, војни пензионери треба
да добију једнократну исплату у просеку од 305.000 дина-

ра, под условом да се одрекну
тужби за дуговања заједно с
каматом. Првобитни рок за то
је био 10. децембар, али је померен за још петнаест дана –
нагласио је он.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПО ОДЛУЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ЗВАНИЧНО

ЗА ПОЊАВИЦУ ЈЕ ОДСАД НАДЛЕЖНО
ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО”
Наредним буџетом
издвојено пет
милиона за
парк природе

треба се борити корак по корак. Како бисмо у томе истрајали, биће нам неопходна помоћ свих љубитеља природе,
посебно из оближњих места,
попут чланова удружења обједињених у новоформирану
организацију „Наша Поњавица”. Велике потенцијале бисмо, у сагласју с природом и

У плану и сарадња
са удружењем
„Наша Поњавица”
Након конкурса који је расписао Град Панчево, у понедељак, 21. децембра, на седници
Градског већа Панчево, ЈКП
„Зеленило” је и званично изабрано за управљача Парка
природе Поњавица.
Подсећања ради, тај водоток спада у трећу категорију
заштићених природних добара, налази се на подручју катастарских општина Омољица и Брестовац и обухвата површину од триста хектара, од
чега је 60 одсто у државном
власништву.
Директор поменутог градског предузећа Драган Катуца
каже да задатак који им је поверен није нимало лак, будући да их чека решавање многих проблема.
– Ту, пре свега, мислим на
прекомерну барску вегетацију, наталожени муљ, близину
пољопривредног земљишта с
којих се у Поњавицу сливају
разни отрови, као и на илегално испуштање фекалија из
приватних кућа. За ревитализацију овог природног добра

уз помоћ Туристичке организације Панчево, могли да искористимо на разне начине –
навео је Катуца.
Наредним буџетом за ту намену је предвиђено пет милиона динара. Још увек није направљен конкретан план утрошка,
али по свој прилици овај новац
биће употребљен за основно
уређење и обележавање.
– Размишљамо о томе да
поставимо што више клупа на
прикладним локацијама, као

и путоказе, инфо-табле и упозорења да је бацање смећа
најстроже забрањено. У плану
је и формирање чуварске службе. Како је на снази закон о
забрани запошљавања, па нећемо моћи да примамо нове
раднике, покушаћемо да то
урадимо реорганизацијом постојећих капацитета. За све

одговоран посао припао је, вероватно, једином предузећу
које је способно да га обавља.
Након година таворења, уз добру организацију и више слуха
институција, ствар је могуће
покренути с мртве тачке. Ипак,
да би нагомилани проблеми
били превазиђени, евидентно
је да ће бити неопходни над-

крупније радове, попут одмуљавања дна, уклањања трске и
набавке неопходних машина,
мораћемо да се обратимо Покрајини и другим инстанцама
и фондовима у земљи и иностранству. За тако нешто већ
имамо људе адекватне струке
изверзиране за писање пројеката – истакао је директор
ЈКП-а „Зеленило”.
Одустајањем од старатељства ДВП-а „Тамиш–Дунав”
овај нимало захвалан и веома

људски напори и учешће свих
којима је Поњавица на срцу.
– Морам да нагласим одличне односе са члановима
удружења из Омољице и Брестовца, па кад буџет и званично прође, с њима ћемо потанко договарати следеће кораке
и уважићемо сваки њихов добронамеран савет. Циљ нам је
да овај јединствени парк приближимо Панчевцима, као и
свим љубитељима природе –
закључио је Катуца.

ПРОМОЦИЈА ПУБЛИКАЦИЈЕ „ИМАШ ПРАВО ДА...”

Град ближи припадницима националних мањина
Публикација „Имаш право
да...”, урађена на мађарском,
бугарском и румунском језику, представљена је у четвртак, 17. децембра, у месним
заједницама Иваново и Ново
Село. Реч је о деловима пројеката „Скупштина за све” (реализује га Град Панчево, а суфинансира Савет Европе) и
„Промоција људских права и
заштита мањина у југоисточној Европи” (спроводи га
Европска унија).
Ови списи на језицима припадника мађарске, румунске,
бугарске, македонске и словачке
националне заједнице објашњавају надлежности Града, односно на који начин остварити
своја права, али и како најлакше
доћи до разних докумената и
образаца.

У поменутим селима говорила је Милица Тодоровић,
потпредседница Скупштине
града Панчева, и истакла да се
у публикацији налази и Статут Града, као и одељак који
описује места у којима живе
националне мањине и колики
је њихов значај за заједницу.

У Иванову је Димко Богдановић, просветни радник у
пензији, навео да овакви приручници много значе старијим људима, који се махом
служе матерњим језиком.
Сања Симић Мијатовић,
директорка Основне школе
„Моша Пијаде”, навела је да у

тој установи деца имају могућност да факултативно уче
бугарски и мађарски са елементима националне културе,
али и да постоји проблем са
уџбеницима, посебно за више
разреде.
Ивана Марковић, чланица
пројектног тима, најавила је
да је у току израда посебних
интернет страница на језицима националних мањина са
свим информацијама које су
обухваћене приручником и на
којима ће бити доступан Статут града Панчева (такође
преведен на језике националних мањина).
Истог дана представници
Града Панчева посетили су
и Ново Село, а у уторак, 22.
децембра, и Јабуку и Војловицу.

Месне актуелности
– од четвртка до среде –

Банатски Брестовац: У просторијама Дома културе
одржане су радионице у којима су се деца и чланице
удружења „Соса” спремале
за „Новогодишњи базар”.
Банатско Ново Село: Концерт средњовековне музике
ансамбла „Wekant” одржан
је у недељу, 20. децембра, у
Дому културе. На истом месту је поводом румунског
православног Божића одржана свечана академија у
организацији КУД-а „Раду
Флора”. Годишњи концерт
свих удружења биће приређен у недељу, од 17 сати у
спортској хали.
Долово: ЈКП „Долови” и
Дом културе су у петак, 18.
децембра, обележили славу
Свети Никола. Књижевник
Дејан М. Симеуновић представио се читалачкој публици у уторак, 22. децембра, у
културној установи, а истог
дана је у просторијама Месне заједнице спроведена
акција добровољног давања
крви. Приредба за децу, учеснике у радионицама и дружионицама, биће одржана у
недељу, 27. децембра, у Дому културе, где ће КУД „Банатски вез” у уторак, 29. децембра, направити журку за
најмлађе фолклораше.
Глогоњ: Окончани су радови на уградњи гребаног асфалта у улицама 1. маја и
Бориса Кидрича. Дом културе ће организовати маскенбал за чланове фолклорне секције у понедељак, 28. децембра, од 18 сати. Посредством Културног
центра „Инфинитум” 150
књига је из Румуније стигло
у локалну библиотеку, где је
у току продајна изложба
Издавачке куће „Лагуна”.

Иваново: Новогодишња додела пакетића је, заједно с
представом „Три прасета у

новогодишњој ноћи”, приређена у уторак, 22. децембра, у Дому културе. Месна
заједница ће у петак, 25. децембра, такође делити пакетиће, али свој ивановачкој деци. МКУД „Боназ
Шандор” ће, у сарадњи с
културном установом, организовати дочек нове године.
Јабука: Завршени су радови
на санацији кишних канала
у улицама Ослобођења и
Гоце Делчева. Свечана седница Скупштине МЗ одржана је у среду, 23. децембра, а присуствовао јој је и
заменик градоначелника.
Захваљујући добром одзиву
на фудбалском турниру
прикупљено је довољно
новца за пакетиће за децу
из обданишта, који ће бити
дељени 29. децембра.
Качарево: Месна заједница
и Дом здравља организовали у среду, 23. децембра, у
свечаној сали, превентивни
лекарски преглед, на који
се одазвало педесетак мештана. Новогодишњи концерт под називом „Таленти
за вас”, уз учешће ђака
основне школе, биће приређен у недељу, 27. децембра,
од 18 сати, у Дому омладине. Свечана седница Скупштине МЗ биће одржана у
уторак, 29. децембра.
Омољица: Изложба слика
Наде Денић и Милана Јакшића отворена је у четвртак,
17. децембра, у Дому културе, а на истом месту је у понедељак, 21. децембра, одиграна позоришна представа
за децу под називом „Лажни
Деда Мраз”. Свечана седница Скупштине МЗ биће одржана у суботу, 26. децембра,
а после Нове године почеће
реновирање просторија Месне заједнице.
Старчево: Годишњи концерт
КУД-а „Неолит” одржан је у
четвртак, 17. децембра, од
19 сати, у Дому културе, где
се од понедељка до среде
(21–23. децембра) одвијао
„Новогодишњи базар”. Традиционална подела пакетића на Тргу неолита приређена је у суботу, 19. децембра.

НА ТРГУ НЕОЛИТА

Пакетићи за мале
Старчевце

БРОЈНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ НОВОСЕЉАНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА

Ослањање на сопствене ресурсе
Захваљујући томе што је солидно пословао у 2015. години ЈКП БНС је у том периоду
имао низ улагања.
Вреди издвојити уређење
шеталишта испред Дома културе, у дужини од 60 метара,
када су постављене и нове
клупе и канте за смеће; обновљена су и постојећа аутобуска стајалишта и постављено
је једно ново на аутобуској
окретници на крају насеља, а
обележени су сви паркинзи у
центру насеља, док су још два
пресвучена новим слојем асфалта. На локалним гробљима, депонији смећа и у главној улици постављено је рефлекторско осветљење.
– Иако износ од око два милиона динара није превелик,
направљен је помак ако се
има у виду да до пре неколико
година нисмо поседовали ни
бетонску мешалицу, па смо

само у 2015. години из сопствених извора набавили аутомобил „renault kangoo – picup”, трактор за кошење, а до
краја године имаћемо и двоосовинске тракторске приколице – рекао је Недељко Ерак,
директор
новосељанског
предузећа.
Није изостало ни улагање у
водоводну инфраструктуру,

па су набављени савремени
системи за хлорисање и фреквентни регулатори, а ревитализован је и један бунар.
– Све ово углавном смо
финансирали
сопственим
средствима, јер нажалост за
капитална улагања у одлазећој години није било услова.
Један од основних је непостојање адекватне пројектне

документације и елабората у
вези с потребама водоснабдевања, како бисмо, независно
од воље Града, могли сами да
с циљем унапређења водоснабдевања
конкуришемо
код Покрајинске владе или
других донатора – истакао је
Ерак.
Од осталог, реализован је
низ других активности у вези
са уређењем улица и гробаља;
пошумљен је парк и посађен
зелени појас на периферији
насеља, када су искрчене запуштене површине.
У току је и реализација трију јавних радова у којима је
ангажовано десет лица претежно на неким од наведених
послова, а до краја године у
плану је постављање канделабара испред школе, уређење
шеталишта и поплочавање
платоа испред румунске православне цркве.

Већ осми пут пред крај године људи добре воље поклонили су новогодишње
пакетиће, чију је поделу у
суботу, 19. децембра, организовала Месна заједница
Старчево, уз помоћ Креативног културног клуба и
Одреда извиђача „Надел”.
Тако је на Светог Николу
Трг неолита, обучен у новогодишње рухо, био место
дечјих осмеха. Деда Мраз
је око четиристо малишана
између три и шест година
обрадовао поклонима. Пакетићи су били прилагође-

ни узрасту деце, а у њима
се, поред незаобилазних бојанки, слаткиша и грицкалица, налазио и поклон за
родитеље – магнет с грбом
Старчева.
За све који су се затекли
на Тргу припремљено је топло послужење у виду чаја,
куваног вина и крофни.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Културни телекс
Музика
Петак, 25. децембар, 22 сата, „Аполо”: Madness Factory
Revival.
Субота, 26. децембар, „Аполо”: концерт група „Раскид
13”, „Goatmare & The Hellspades” и „Counterfate”.
Недеља, 27. децембар, 20 сати, дворана Културног центра: концерт Амире Медуњанин.

Књижевност
Четвртак, 24. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: „’Савршено сећање на смрт’ или магија приповедања”. Учествују проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић,
Владимир Копицл и Радослав Петковић („Једна књига – један град”).
Понедељак, 28. децембар, 19 сати, књижара Културног центра: промоција романа „Без даха” грчког писца Димитриса
Сотакиса. Поред писца, у разговору о књизи учествују Љубица
Арсић и Зоран Хамовић, а програм води Вуле Журић.

Изложбе
Уторак, 29. децембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: X UAD / Уметност, архитектура, дизајн.

Тематски програм
Субота, 26. децембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт КУД-а „Абрашевић”.
Понедељак, 28. децембар, 19 сати, Градска библиотека:
предавање психијатра др Душана Поткоњака под називом
„Психодрама као акциони метод групне психотерапије / Ј.
Л. Морено, творац психодраме и спонтаног импровизованог терапијског позоришта / Плејбек театар”.
Понедељак, 28. децембар, 19 сати, сцена Културног центра: премијера представе „Нова школа или часови у десет
димензија” удружења „На пола пута”.
Понедељак, 28. децембар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.

Програм за децу
Петак, 25. децембар, 17 сати, дворана Културног центра:
новогодишња дечја представа „Велика аудиција за Деда
Мразовог помоћника”.
Недеља, 27. децембар, 12 сати, „Аполо”: дечји новогодишњи базар, уз представу за децу и наступ хора „Вокал кидс”.

Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

„НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ” У ДРУГАЧИЈЕМ МАНИРУ

КАКО УМЕТНИЦЕ ДОЖИВЉАВАJУ СОПСТВО
Претресање
патријархалних
форми
и традиционалне
улоге жене
у друштву
Једногодишњи
истраживачко-изложбени подухват
младих ауторки
Девете „Нове технологије”
представиле су у петак, 18. децембра, у Галерији савремене
уметности и другим просторима у граду, дванаест уметница
које интригантне друштвене
тенденције сагледавају из необичног угла. Будући да је овогодишња тема била „Технологије сопства”, оне су покушале
да одлучно, директно и провокативно одговоре на питања о
патријархату, табу темама, телу / коришћењу тела, интими,
апсурду рата... Читава изложба је заправо њихов заједнички једногодишњи истраживачки пројекат, вођен идејом о могућностима другачијег начина размишљања, уз
истицање значаја борбе против предрасуда и стереотипа.
Кураторка пројекта Марија
Каузларић објаснила је да
овогодишње „Нове технологије” подразумевају одређени
искорак, јер у средишту пажње нису технологије, које се
у последње време брзо смењу-

Заједнички поглед на провокативне теме
ју, већ уметнице и њихов поглед на свет, изражен како уз
коришћење нових технологија, тако и кроз традиционалне
уметничке форме, какве су, на
пример, цртеж или слика.
Тако се на изложби могу видети цртежи Бојане Рајевић
Убовић, рађени по призорима
са старих породичних фотографија, које показују шеме у
позиционирању (на фотографијама, али и у друштву) мајки, очева, синова, кћери, тетака... Соња Радаковић се представила интригантним уметничким календаром за 2016.
годину, који је део пројекта
„Курвање”, и преиспитује положај младе неафирмисане
уметнице унутар или изван

уметничких институција. Како
је објаснила, само стављање
уметничког рада (календара) у
промет и на тржиште представља одређени вид „курвања”.
Бојана Раденковић и Милица Дракулић су се осврнуле на
политике наталитета у Србији
(а једну од њих пропагира и
прва дама Србије Драгица Николић) и патријархалне моделе у раду, под називом „Жена
пита”, чији су саставни делови
видео-рад, објекат, текст и,
наравно, пита.
– Читава инсталација се бави преиспитивањем положаја
жене у Србији и оним што се
од ње очекује. Видео-рад је
направљен као омаж каналу
„24Kitchen” и сличним кана-

лима као инструкција како
направити питу и испунити
очекивану улогу – објаснила
је Милица Дракулић.
Јана Васиљевић је илустраторка и стрип-ауторка, а тренутно ради на графичкој новели о породичној историји,
рату, љубави и поп-култури.
Поетика којом се дуго бави заступљена је и у раду у оквиру
„Технологија сопства”.
Интересантан је и аудио-рад
Јане Захаријевић, који се слуша
у – за ове прилике направљеној– соби унутар Галерије, као и
видео-рад Ане Крстић презентован у кафеу „Хедонист”, који
поставља важна питања о измештању Галерије савремене
уметности из тог простора.

ФОТОГРАФИЈЕ ЗОРАНА ЈОВАНОВИЋА ЈУСА
ПОСЛЕДЊИ КОНЦЕРТ У 2015.

Коља и
„Гробовласници”
Уочи изласка овог броја
„Панчевца”, у четвртак, 24.
децембра, у 21 сат, у дворани „Аполо” Дома омладине
Панчево биће приређен
концерт мултимедијалног
уметника, гитаристе и пе-

вача Николе Пејаковића
Коље и бенда „Гробовласници”. О том догађају се
говори као о вишечасовном
концертном спектаклу, на
којем ће, обећава Коља,
грувати из све снаге.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Недужни кривци”
Валентена Мусоа
Дубоко у срцу неприступачних пиринејских обронака пронађено је тело
планинског водича. Хиљаду километара даље један
тинејџер убијен је у интернату. Две смрти наизглед
не повезује баш ништа. Наизглед…
Након Рафаелове смрти
у Високим Пиринејима
бивши полицајац Венсан
Нимје добио је тајанствени
снимак који му открива запањујуће ствари о братовљевом животу: сазнаје да
је Рафаел имао супругу и
сина, за које се чини да су
нестали без трага и гласа.
Венсан креће у потрагу, не
знајући ништа о њима, чак
ни њихова имена. Али једно сигурно зна: ма где били, налазе се у огромној
опасности, а људи који су
убили Рафаела учиниће

Замрзнути тренуци стварности
Сцене из свакодневног живота,
успут забележени призори,
портрети – неки су од мотива
који се могу видети на изложби
фотографија Зорана Јовановића Јуса која је отворена у петак,
18. децембра, у Кафе-галерији.
Првобитна његова идеја била је
да заједно с пријатељем Богданом Петровим Боцом, фото-репортером „Панчевца”, забележи сцене из живота, замрзнуте
тренутке стварности, без оптерећења темом и размишљања о
томе као о пројекту. Нажалост,
у том науму је остао сам.
– Свакодневно овде пијем кафу, срећем људе и свакодневно
фотографишем. Тако је настала
ова изложба. Једини је проблем
био како направити селекцију,
пошто сам за пет година направио 67.000 фотографија. На-

Иако му није било важно да
дефинише спону међу изложеним фотографијама, очигледно је да их повезују сасвим особена поетика, некаква необична лакоћа и усредсређеност на живот такав какав он јесте. Поред изложених
радова, око 250 његових фотографија се „врти” на екрану у
Кафе-галерији.
Иако је по вокацији сликар,
Јус већ тридесетак година ради фотографију. Како је објаснио, она смирује његову потребу да наслика све што га
окружује.
равно да нису све за излагање,
али ни од петине оних које су у
реду није било лако изабрати
само неколико њих за изложбу
– рекао је аутор.

ИЗЛОЖБА „СВЕТИОНИКА”

Сликари суграђанима

све да их пронађу пре њега…
Мајсторски осмишљена
и сјајно реализована, двострука загонетка води читаоце у узбудљиви свет интриге и обмане, где напетост не јењава све до последње странице.

Два читаоца који до среде, 30. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта сте све спремни да учините да бисте стигли до правог
одговора?”, наградићемо по једним примерком књиге „Недужни кривци” Валентена Мусоа. Имена добитника ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

На осмој годишњој изложби
„Светионика”, која је отворена
у понедељак, 21. децембра, у
фоајеу Културног центра,
представљени су радови 18
чланова тог удружења ликовних уметника Панчева, који
су настали током 2015. године. Између осталог, представљени су цртежи и слике Биљане Долић, Слађане Динић
Ђорђевић, Драгана Ђорђевића, Јелене Бадњевац Ристић,
Ларисе Палић, Јелене Лалић,
Емила Сфере, Мимице Алексић и других аутора. Гостујући аутор био је Чедомир Кесић, који је изложио занимљив рад из свог новог циклуса „Рибљи свет”.
Како је подсетила Ивана
Маркез Филиповић, председница наведеног удружења, током 2015. године реализовани
су програми: „Арт мода”, у сарадњи с децом из предшколских установа, затим ликовна
радионица и изложба у склопу „Дана Дунава”, те изложба

ПАНЧЕВАЧКИ И-ПИ

Локални мозак
Као што је најавио у
„Ле(т)њим разговорима”, наш
млади суграђанин Алекса Паровић, алиjас Бата Парке,
ових дана је објавио и-пи (EP)
са пет хип-хоп нумера, под
називом „Локални мозак”. Интерeсaнтно је да у том пројекту, у сваком његовом сегменту, учествују искључиво Панчевци. За песму „Рупа у мозгу” ова екипа је урадила и
спот.
Алекса Паровић је почетком септембра победио на

такмичењу у „бацању рима” –
„Masters of Freestyle Srbije”
(МОФС), што му је донело титулу нашег најбољег српског
фристајлера.

КОНЦЕРТ У „АПОЛУ”

радова уметника из „Светионика” у Модерној галерији у
Лазаревцу.
Поред тога, „Светионик” је
ове године покренуо иницијативу за проналажења места за
нову галерију савремене уметности, пошто ће у наредном
периоду зграда у којој се налази актуелна савремена галерија бити враћена старим власницима.

Нови синглови
„Раскида 13”
Панчевачки бенд „Раскид 13”
обележио је свој први рођендан уз два нова сингла – „Избачена” и „Желим да знаш”,
који су објављени у сарадњи
са издавачком кућом „Lampshade Media”. Они ће бити
промовисани на концерту у
суботу, 26. децембра, у дворани „Аполо” Дома омладине,

на којем ће „Раскид 13” поделити бину с бендовима „Goatmare & The Hellspades” и „Counterfate”.

Стране припремила

Драгана
Младеновић

13

КУЛТУРА

Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

О РОМАНУ РАДОСЛАВА ПЕТКОВИЋА ИЗ ВИШЕ УГЛОВА

ЧЕТВОРОДНЕВНИ БОРАВАК
У ВИЗАНТИJСКОМ ЦАРСТВУ
Пета манифестација „Једна књига –
један град”, која је почела у понедељак, 21. децембра, у Градској библиотеци, и траје до четвртка, 24.
децембра, бави се стваралаштвом
Радослава Петковића, посебно његовим романом „Савршено сећање
на смрт”. О његовом делу су током

ове недеље говорили издавачи, књижевни критичари, историчари и,
што најважније, сам аутор, а то у
претходним издањима ове манифестације није био (нити је могао бити) случај. Иако одабир књиге из
опуса овог аутора није био свима по
вољи, била је то феноменална при-

лика за измештање у Византијско
царство и 15. век и оживљавање
историјских догађаја који су умногоме променили свет. Упркос томе
што је манифестација трајала више
дана, стиче се утисак да Петковић
није успео да изложи ни делић свег
оног знања које поседује.

Мноштво тема
за разговор
Част да отворе „Једну књигу
– један град” припала је
представницима „Лагуне”,
која је од распада „Стубова
културе” нови издавач дела
Радослава Петковића. Додуше, у издању „Лагуне” досад
су објављени само Петковићеви „Судбина и коментари”
и „Сенке на зиду”, а најављено је да ће у наредном периоду бити издато „Савршено
сећање на смрт”, те нова
књига овог писца. Слободан
Губеринић, саветник у „Лагуни”, каже да је последњи роман Радослава Петковића
инспиративан за причу о
књижевности и великим темама које отвара.
– Овај роман нема радњу
у класичном смислу те речи
и на трагу је постмодерни-

стичког поступка. Прича се
скоковито развија, унапред
и уназад, при чему је поступак такав да има много
ставки, референци, цитата
и мисли разних византијских мислилаца и античких
филозофа – рекао је Дејан
Михаиловић, уредник у
„Лагуни”.
Попут Губеринића, он такође сматра да се овим делом отвара обиље тема за
дискусију. Једна од њих свакако је сам наслов романа,
који нуди много простора за
тумачење. Посетиоци Библиотеке имали су драгоцену прилику да објашњење
чују од самог аутора.
– Наслов и јесте извртање
смисла оригинала, односно
мисли једног хришћанског

мислиоца – да човек сваког
дана свог живота треба да се
сећа да ће умрети. Овде је то
добило једно друго значење,
платоновско и плотиновско,
у којем је врло јака вера у
оно што се назива реинкарнацијом, мада је погоднији
израз метапсихоза. По том
учењу се до спознаје и савршенства стиже сећањем на
претходни живот и претходно знање. То није било при-

хваћено у Византији, јер се
она никада није одрекла свог
класичног наслеђа – казао је
Радослав Петковић.
Он је објаснио да је сама
прича у том роману осцилирала, пошто је уочио да у
разним уређењима, као по
правилу, постоје периоди
који су либералнији и они
који су затегнутији. Тако је
било и у Византијском царству.

Римска
елита

– Пазио сам да у роману нигде
не употребим реч Византија, јер
та реч хиљаду четиристо и неке
не постоји. Термин Византија је
настао стотинак година након
пада Константинополиса, сковао га је један Немац. Они су себе сматрали Римљанима и живели су у Римском царству.
Штавише, они себе нису доживљавали као наследнике, већ
као истинске, праве представнике Римског царства, јер су за
разлику од претходника, пагана, били носиоци хришћанске
вере. То је осећај који је бар ту
елиту прожимао – изјавио је Радослав Петковић.

романа, у свету око једног
од главних јунака – Гемистоса, коначно дошао до речи „езотеријски”, и то тамо
где се дефинишу кругови
Гемистосових слушалаца.
Петковић је рекао да је идеја о два круга ученика/слушалаца, унутрашњем и спољашњем, заправо Платонова, која вероватно потиче и
од питагорејаца.
Према мишљењу књижевног критичара, овај роман
заправо почиње реченицом
„Све је почело као дечја

игра”, која није прва. Петковић на почетку гради, конструише ликове, како би се
до краја дошло до излагања
њихових филозофских начела и ставова, али све креће од те дечје игре на улицама Константинополиса.
– Био сам у Истанбулу
док сам радио ову књигу и
занимао ме је наведени део
византијског наслеђа. То
није лако сазнати, пошто
модерна Турска има амбивалентан однос према томе
– рекао је Петковић.

Током вечери је било и
речи о двострукој природи
појединих ликова, историјском у књижевности, есејистичкој прози и другим темама. Разговори о књизи
„Савршено сећање на смрт”
настављени су 23. децембра,
када се говорило историјским аспектима романа,
док је за четвртак, 24. децембар, најављен програм
под називом „’Савршено сећање на смрт’ или магија
приповедања”.

Супстрат лирике, историје, фикције...
Књига „Последњи Ромеји”
Немање Ротара, која је
представљена 23. децембра, одлично се уклопила у
оквир овогодишњег издања
„Једне књиге – једног града” , пошто се делимично
бави тематиком сродном
оној у роману „Савршено
сећање на смрт” Радослава
Петковића. Поред аутора,
на промоцији је говорио
књижевни критичар проф.
др Добривоје Станојевић.
У „Последњим Ромејима” Ротар преплиће историју и савременост, чињенице и епску фантастику,
документе и имагинацију...
Књига обједињује поствизантијску новелу „Златни
рог” и његове раније објављене историјске романе o
Византији „Чувари Балкана” (2002) и „Последња ноћ
на Леванту” (2004).
– Византија ми је увек
била непресушан извор инспирације. Писање историјских романа је изазов за који је потребно много стрпљења и времена, како би
се детаљно упознала епоха
о којој се пише и прикупили подаци о њој. Морате да
прочитате о оружју које се

тада користило, униформама, о животу обичних људи,
како бисте могли из њихове
перспективе да сагледате то
време... – објаснио је аутор.
Добривоје Станојевић је
истакао истанчаност Ротаровог приповедања и додао
да се ово трокњижје може
читати и као посебан роман.
У књизи се прожимају
историја и приче. Не можемо рећи: ово је сува лирика,
ово проза, ово фикција, ово
је историја, ово квазиисторија, ово је рекла-казала...
Заправо, све то и јесте један
супстрат који књижевност

„Девети живот Луја Дракса”
Лиз Џенсен
Деветогодишњи Луј Дракс
је проблематично дете. Бистар је, напредан и узнемирујуће склон незгодама. На
породичном излету готово
је предодређено да се нешто догоди. Но овог пута је
горе него што ико може
претпоставити. Кад се Луј
сруши с литице у јаругу и
западне у дубоку кому,
отац му нестаје, а мајка се
паралише од шока. На једној клиници у Прованси
доктор Данаше покушава
да поврати Луја у свесно
стање, али дечак пркоси
медицинској логици и лекара увлачи у тамно средиште свог потиснутог света.
Само Луј држи кључ тајне,
а он не може да комуницира. Или можда може?
„Девети живот Луја
Дракса” Лиз Џенсен је несвакидашњи психолошки
трилер који доноси занимљиву причу о необичном
дечаку, о тајнама и моћи
ума и људске природе. По
мишљењу критике, машто-

меље и од кога прави нешто што називамо збиља
високом
литературом.
Књига је врло искрена, духовита, мистична, има елементе криминалистичког
романа и када се упутите
њеним водама, не знате куда ће вас одвести – рекао је
Станојевић.
Немања Ротар је тренутно аутор у „Архипелагу”.
Досад је објавио неколико
запажених књига, између
осталих веома успешну романсирану биографију Мирослава Антића „Сутрадан
после детињства”.
М. М.

витост Лиз Џенсен се протеже од црног хумора и сатире до научне фантастике, породичне драме и психолошког трилера. У Холивуду је ове године завршено снимање филма по овој
књизи. Филмску адаптацију је написао Макс Мингела, режирао је Александер
Аја, а улоге тумаче Џејми
Дорнан, Сара Гејдон, Арон
Пол и Ејден Лонгворт.

Два најбржа читаоца који до среде, 30. децембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање: „Где је најсигурније држати кључ тајне?”, наградићемо по једним примерком књиге „Девети
живот Луја Дракса” Лиз Џенсен. Имена добитника ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

Гемистосова езотерија
Друго вече манифестације
(22. децембар) било је конципирано као разговор између књижевног критичара
Миће Вујичића и Радослава
Петковића, и одвијало се
под називом „’Савршено сећање на смрт’ као езотерични трилер или како прочитати прошлост и будућност”. Вујичић је открио да
је, припремајућу се за догађај, на првих 50 страна пронашао велики број појмова
и мотива са езотеричним
значењем, да би у наставку

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

избор МОЈ

Бајка за одбаченe
Јелена Бадњевац
Ристић, сликарка
ИЗЛОЖБА слика Надежде
Петровић у великој галерији Дома Војске Србије у Београду (од 19. новембра до
24. децембра). На њој су се
могле погледати 73 слике
из колекције Народног музеја у Београду, што представља четвртину опуса родоначелнице модерне у Србији, и оне одлично упућују
на сва њена стваралачка
раздобља од 1898. до 1913.
године. На њима се могу уочити токови сецесије, симболизма, експресионизма,
импресионизма, фовизма и
апстракције. Инспирација
су јој били предели из родног краја и околине, обични
људи, сељаци, српски домаћин, као и мотиви Париза и
места у којима је боравила
током студијских путовања.
Надежда се није бавила само сликањем, излагањем и
праћењем збивања на
европској ликовној сцени,
већ се трудила да својом
свестраношћу и алтруизмом допринесе напретку
човечанства.
ФИЛМ „Смрдљива бајка”.
После дужег времена појавио се домаћи филм који ме
је у сваком сегменту одушевио – почев од наслова, приче и режисера до избора изванредних глумаца. „Смрдљива бајка” је филм Мирослава Момчиловића, са
Жарком Лаушевићем и Јеленом Ђокић у главним
улогама. Инспирацију за
ову причу аутор је, како је
рекао у једном интервјуу,
нашао посматрајући пар
бескућника – мушкарца и
жену из свог комшилука како се држе за руке. Иако за

бескућнике нису резервисани снови, Мирослав Момчиловић им је посветио бајку, људима без наде, у апокалиптичном
окружењу
шахтова и напуштених фабрика. Јунацима који су
отупели на животне недаће,
утонули у депресију и алкохолизам, догађа се љубав,
потребнија од воде и хране.
То овај филм чини посебним, бајковитим.
ЗБОРНИК РАДОВА под називом „Љубица Цуца Сокић и
њено доба (1914–2009–2014)”
представљен је на 101. годишњицу њеног рођења почетком децембра у Галерији САНУ. Током 2014. године биле су одржане четири изложбе посвећене сликарству ове наше велике
сликарке и академика, чије
је дело обележило читав
20. век. Њено сликарство је
титрај између реалности и
сна, загрљај предметног и
нестварног света, а саме
слике су препознатљиве по
мисаоности, тоналитету и
суптилности облика.
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ОВИХ ДАНА У НОВОМ САДУ

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО НУНС-а

Успех гимнастичарки
из „Исидорине”

НОВИНАРИМА СВЕ ТЕЖЕ

Професорка Руслана
Луценко Петрин
два пута недељно
води тренинге
Екипа девојчица из Основне
школе „Исидора Секулић”
које тренирају ритмичку
гимнастику, узраста од трећег до четвртог разреда,
ових дана је заузела друго
место на Ревији ритмичке
гимнастике 2015. која је
одржана у Новом Саду. Чланице екипе биле су Јована
Будалић, Милица Давидовић и Јована Калајџић.
Њихове другарице из екипе узраста од првог до другог
разреда у којој су биле Анастасија Вучковић, Николина

спорт Војводине, а оно је
одржано у оквиру пројекта
Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину
„Школски спорт плус”.
За успехе које су постигле девојчице из „Исидорине школе” најзаслужнија је
професорка Руслана Луценко Петрин која је њихов
тренер. Она два пута недељно у панчевачким
основним школама „Васа
Живковић” и „Исидора Секулић” води тренинге ритмичке гимнастике.
По њеним речима, тај
спорт више него повољно
утиче на дечје организме.
Да би што више девојчица
било обухваћено тренинзима, они су бесплатни, а Ру-

Они нису никаква
седма сила, како их
називају, већ су
и буквално на
коленима
Таблоди све чешће
крше етички кодекс
„Од почетка 2015. године забележена су 34 случаја вербалних
и физичких напада на новинаре. Они су и даље изложени самовољи моћника, омета им се
нормално обављање посла и често им се ускраћују информације од јавног значаја. Приватизација медија је спроведена на
најблаже речено проблематичан начин, а пројектно суфинансирање медијских прилога у
интересу јавности и даље није
заживело у пуном капацитету.”
Ово је само део закључака о
тренутном стању у новинарској професији у Србији који
су се чули на округлом столу
„Новинар као жртва или жртвовање професије” одржаном у београдском Медија
центру 22. децембра, у организацији Независног удружења новинара Србије.

Повод за тај догађај била је
презентација годишњег извештаја НУНС-а „Хроника напада и притисака на новинаре у
2015. години”, а говорили су
Вукашин Обрадовић, председник НУНС-а, секретар те
медијске организације Светозар Раковић, адвокат Круна
Савовић из адвокатске канцеларије „Живковић & Самарџић” и новинарка Драгана Чабаркапа из Новинарског синдиката Србије.
Они су истакли да је забрињавајуће и то што таблоди све

чешће крше етички кодекс
новинара, као и то да запослени у медијима све чешће прибегавају аутоцензури, у страху
за месечна примања.
Председник НУНС-а Вукашин Обрадовић је критиковао
то што се у последње време
све чешће дешава да се у новинама и на телевизијским
станицама које су по укусу
власти отворено нападају ретки медији и новинари који се
баве истраживачким новинарством и отворено критикују владајућу коалицију. До-

дао је да се неки од њих јавно
прозивају, што може имати
несагледиве последице по
њихову безбедност.
Као пример за то навео је
напад премијера Вучића на
БИРН због истраживања новинара те мреже о тендеру за испумпавање воде из површинског копа. По његовим речима, Вучић их је јавно и директно оптужио да су непријатељи
и да су намерно и по диктату
страних моћника нападали
Владу Србије!
О положају новинара је са
горчином говорила и Драгана
Чабаркапа.
– Нема слободних новинара. Све приче о слободи медија, цензури и аутоцензури потичу од тога што су новинари
уплашени и понижени. Они
нису никаква седма сила како
их називају већ су и буквално
на коленима – рекла је она
између осталог.
Иначе, у извештају НУНС-а
је наглашено да је недавна изјава министра Братислава Гашића на рачун новинарке телевизије Бе-92 представљала врхунац овогодишњег понижавања
новинара у Србији.
М. Глигорић

УРУЧЕНА ПОМОЋ ПАНЧЕВАЧКИМ ТРОЈКАМА

Градоначелник у улози Деда Мраза

Зенг и Дуња Пешић пласирале су се на друго место, а успеси које су оствариле обе
екипе су још значајнији ако
се узме у обзир да су остварени у конкуренцији 102 такмичарке из 21 основне школе на територији Војводине.
Организатор такмичења
био је Савез за школски

слана их вежба без динара
накнаде!
– У школици ритмичке
гимнастике девојчице треба
да створе навику да редовно
вежбају ради правилног држања тела и правилног развоја мишића и костију док
расту – рекла је она.
М. Г.

ПРЕД ПОСЕТУ РУСКОГ МИНИСТРА
ЕНЕРГЕТИКЕ

Дуг за гас главна
тема
Разговори ће
се тицати и
„Петрохемије”
„ХИП–Петрохемија” треба
да буде једна од тема предстојећих разговора наших
званичника и Александра
Новака, министра енергетике Русије, приликом његове
посете Београду, планиране
за средину јануара.
Главни разлог Новакове
посете највероватније ће
бити регулисање великог
дуга „Србијагаса” према
„Гаспрому”, а панчевачка
компанија ће се у тим разговорима појавити посредно. Наиме, „Петрохемија” у
том дугу учествује с нешто
преко 190 милиона евра,
колики су неплаћени рачуни за гас из претходног периода.
Да ли ће фабрика пластичних маса на још неки
начин бити укључена у преговоре српске и руске стране, није познато. Наше
предузеће има велики дуг за
сирови бензин који је НИС
испоручивао претходних
година. Према незваничним информацијама којима
„Панчевац” располаже, не-

спорни део дуга је око 100
милиона евра, док за преостали износ од петнаестак
милиона евра не постоји сагласност Владе и НИС-а.
Већи проблем представља
потраживање друге руске
компаније, „Лукоила”, од
око 40 милиона евра.
Бивша министарка енергетике Зорана Михајловић
и два од три репрезентативна синдиката „Петрохемије” тражили су да НИС преузме ту државну компанију,
зато што је она највећи појединачни купац Нафтне
индустрије Србије, а петрохемичари су зависни од сировог бензина који панчевачка рафинерија производи. Из врха НИС-а је, међутим, у више наврата изричито саопштено да припајање „Петрохемије” не спада
у њихове пословне планове.
По Панчеву ових дана
кружи прича о томе да Велимир Унковић, директор
фабрике пластичних маса,
намерава да поднесе оставку. Наводно је замољен да
сачека док се не оконча Новакова посета Србији, али
званичних потврда ових
гласина нема.
Д. В.

У мору озбиљних и тешких дужности и обавеза, чији број се
по правилу посебно увећа пред
крај године, градоначелник
Саша Павлов имао је у среду,
23. децембра, и једно пријатно
и лепо задужење: да бар накратко постане Деда Мраз.
Црвени костим ипак није
обукао, али јесте приредио
пријем за породице с територије нашег града у којима су
се у протеклих десет година
родиле тројке. Пет брачних
парова и њихови клинци и
клинцезе окупили су се у кабинету градоначелника где им
је он, у присуству Сузане Јовановић, чланице Градског већа
задужене за социјалу, уручио
решења о додели једнократне
новчане помоћи у износу од
60.000 динара (20.000 динара
по детету). Сваком од петнаест
девојчица и дечака Павлов је
поделио и по један новогодишњи пакетић.

– Велико ми је задовољство
што се крајем сваке године на
овај начин дружимо с панчевачким тројкама. Свестан сам
чињенице да су средства која
додељујемо симболична и надам се да ће Град убудуће бити у могућности да обезбеди

значајнију финансијску помоћ, али и да ће бити још
много породица са тројкама
или четворкама, које ће на њу
имати право. Нажалост, ове
године се у Панчеву нису рађале тројке. Статистика показује да се број становника на-

шег града од пописа из 2002.
до оног из 2011. године смањио за око три и по хиљаде,
тако да морамо инсистирати
на поспешивању наталитета у
сваком погледу – истакао је
Павлов.
По 60.000 динара од Града
су добиле четири породице из
Панчева и једна из Омољице.
Најмлађе тројке рођене су
прошле године, а најстарије
имају десет година.
У складу са Одлуком о финансијској подршци породицама с децом на територији
града, утврђено је право на
једнократну новчану помоћ
мајкама за случај рођења тројки или четворки сваке календарске године, све док деца не
наврше десет година. Тројке и
четворке одмах по рођењу од
Града добијају и финансијску
подршку у износу од око
100.000 динара.
Д. К.

ЛЕПО ДРУЖЕЊЕ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Ко каже да је маскенбал само за децу?
Корисници панчевачког Геронтолошког центра имали су
прилику да у понедељак, 21.
децембра, учествују у, за ову
установу помало нетипичном
догађају – маскенбалу.
Ова занимљива активност реализована је први пут и показала се као пун погодак, јер је
претпразнична атмосфера употпуњена одличним расположењем и зачињена с много смеха.
„Пистом” Геронтолошког продефиловали су, између осталих, Чарли Чаплин, друг Тито
и две опасне вештице, а у забави под маскама учествовали су
и корисници и цео колектив
установе, али и гости из удружења „На пола пута“.

Необично и несвакидашње
дружење спроведено је у окви-

ру радне терапије на иницијативу терапеуткиње Хани Шо-

пов, која је, како је рекла, помало стрепела од тога како ће
баке и деке реаговати на
предлог да учествују у балу
под маскама. Но испоставило
се да је идеја заправо била одлична!
Наши времешни, а духом
млади суграђани показали су
да и те како умеју да одговоре
на сваки изазов и да се притом одлично проведу, али и
да нас подсете на врло важну
ствар: да никада не заборавимо на дете које „чучи“ у сваком од нас и да се не стидимо
да га, бар с времена на време,
покажемо остатку света. Лековито је!
Д. К.

КОНЦЕРТ АМИРЕ МЕДУЊАНИН

Севдалинке, с надахнућем
Чувена интерпретаторка севдалинки Амира Медуњанин
одржаће концерт у недељу, 27.
децембра, у 20 сати, у дворани
Културног центра Панчева.
Она је позната по изузетно на-

дахнутом, иновативном и
емотивном извођењу севдалинки и других традиционалних композиција.
Амира Медуњанин је рођена у Сарајеву. Њена музичка

каријера вртоглаво је почела
да се развија када је 2005. године објавила деби-албум
„Роса”. Уследили су албуми
„Amira Live” с концерта у Сарајеву 2008. године, „Зумра”,

снимљен заједно с међународно признатом хармоникашицом Меримом Кључо (2009),
те „Амулет” (2011) и „Silk &
Stone” (2014).
Д. М.
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- - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - -

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

САВРШЕНСТВО ИЗ СКАНДИНАВИЈЕ

КИША ПОВЕЋАВА ЦЕНУ

Зачеци
турботехнологије
Повратак
на тржиште
Оно по чему ће се аутомобили
марке „сааб” памтити, јесте
чувена верзија „99 турбо”,
представљена на франкфуртском салону 1977. године. Наиме, средином седамдесетих
шведска фабрика се реактивирала у аутомобилском спорту,
конкретно у Светском рели-шампионату. Ипак, стандардни модели се нису показали
довољно снажним, па је требало да верзија планирана за такмичење има „Роверов” магнезијумски мотор са осам цилиндара, радне запремине три и
по литра, снаге 190 „коња”.
Дволитарски мотор –
заштитни знак
Иако би то био заиста добар
избор погона, димензије мотора, као и техничке потешкоће његове адаптације за
предњи погон, од којег „Сааб”
није одустајао, натерале су
инжењере да одустану од ове
замисли. Стога је руководство
одлучило да се окрене технолошком развоју мотора с турбопуњачима. Када је представљен, нови модел „99 турбо”
ни издалека није био први

турбоаутомобил на свету, али
је први који је ту технологију
представио у породичном аутомобилу и први код кога је
она била поуздана.
Аутомобил је покретао
дволитарски мотор с турбопуњачем „герет Т3”. Резултат
је био повећање снаге за тридесет коњских снага (укупно
145), а обртни момент је износио чак 236 њутнметара.
За убрзање од нула до сто километара на час било је потребно 8,7 секунди, а аутомобил је постизао максимал-

ну брзину од 200 километара
на час. Крајем седамдесетих
то су биле импресивне вредности, али данак пионирском покушају је морао бити
плаћен.
„Сааб 99 турбо” имао је све
„дечје болести” те концепције, па је тако карактеристична
„турбо-рупа” била изражена,
док је возаче изненадан и
неочекиван прилив снаге могао непријатно да изненади,
тако да је аутомобил био прилично захтеван за вожњу.
Ипак, концепција која је и
прославила ту фабрику је
створена. Поменута верзија
се производила до 1980. године и продато је 10.607 примерака широм света.
Крај једне ере
Почетком осамдесетих Швеђани се увелико припремају за нову генерацију и полако напуштају успешну серију 99. Захваљујући константном унапређивању и дизајнерским променама аутомобил је и даље био актуелан, али је његов тржишни
живот дошао до краја. Године
1984. престаје производња, после 588.643 примерка, од којих
је добар део и данас у употреби. Замена је дошла исте годи-

не и носила ознаку 90, а касније и 900.
Ако се посматра цела серија, највреднији и најважнији
примерци су они с турбомотором, док је стандардни модел
релативно неинтересантан за
љубитеље класичних аутомобила иако је био од велике важности за фабрику и поштоваоце ове марке. Дволитарски
мотори с компресором су свакако постали заштитни знак
„Сааба”, а тај произвођач је
скоро до краја своје производње остао веран поменутом
концепту.
Потражња и захтеви на тржишту аутомобила су се с временом променили, а аутомобили, иако квалитетни, нису
могли ценом да парирају конкуренцији. Фабрика је више
пута мењала власнике, који су
понудом нових дизел-мотора
и дизајном покушали да опстану на тржишту, али безуспешно. Компанија сада носи
назив НЕВС и ради на концептима аутомобила које треба да
покрећу електромотори. Возила на струју су свакако будућност аутомобилске индустрије и шанса да компанија
из Шведске поново „оживи”.

Њујорк је град с највише
такси возила на свету –
улицама крстари више од
13.000 жутих возила. Међутим, аутомобили такси службе у том граду нису нису
одувек били те боје. Закон
којим се превозници обавезују да њихови аутомобили
буду жути донет је 1967. године.
Најстарији возач таксија је
имао 92 године када је престао да ради, а за воланом је
провео пуних седам деценија.
Енглези су познати као традиционалисти, па тако нису
мењали законе о такси превозу већ стотинама година.
Наиме, овај вид превоза у
престоници Енглеске постоји још од 1600. године. Према законима тог доба, али и
онима који су усвојени у међувремену, возач таксија је

у обавези да има балу сена
за коња, а особама које имају кугу забрањено је да користе услуге превоза.
„Дајмлер викторија” је први
аутомобил који је коришћен
као такси, а за ову намену је
регистрован 1897.
Уколико сте били незадовољни услугом у таксију,
имате право жалбе удружењу, али морате имати на уму
и неке чињенице. На Мадагаскару је честа појава да возач таксија који има странку
у аутомобилу, застане да наточи гориво на пумпи, а од
муштерије тражи да плати
цех на пумпи. У Риму се тарифа превоза подиже дупло
ако пада киша, а уколико
користите услуге таксија у
Каиру, велике су шансе да
ће таксиста ударити неког
пешака током вожње.

- - - - - ГАРАЖА - - - - -

ЗАГРЕВАЊЕ МОТОРА

Скоро сви поштују правило
да је зими потребно загрејати мотор аутомобила макар
и неколико минута пре поласка. Ипак, постоје и они
који тврде да је у питању навика из времена старих аутомобила.
Главни аргументи оних
који тврде да је загревање
мотора беспотребно јесте да
се тиме непотребно троши
гориво, повећава загађење и
на крају да аутомобилима с
директним убризгавањем
не треба загревање да би
функционисали нормално.
Последње наведено је
тачно, пошто захваљујући
разноврсној електроници
аутомобил успева да управља хладним мотором много боље, па би се могло рећи
да је једини резултат десетоминутног рада на леру
претварање горива у издувне гасове.
С друге стране, ово је само део онога што се догађа
унутар незагрејаног мотора
када је хладно. На ниским
температурама уље се згушњава и тече према најнижем делу – картеру. Због то-

га уље не само да је далеко
од механичких делова које
треба подмазивати већ је и
пут до њих отежан, јер пумпа мора да допреми уље чија је густина драстично увећана због ниске температуре. Може се рећи да мотор,
када је хладан, првих неколико минута ради без подмазивања.
Недостатак подмазивања
је главни узрок хабања покретних делова мотора. Зато је и поред повећане потрошње и издувних гасова
боље сачекати неколико
минута пре него што се аутомобил покрене. На овај
начин ће потребне течности
проћи кроз мотор и подмазати делове којима је то потребно. Требало би избегавати нагла убрзања и вожњу
у високим обртајима, пошто
ће на тај начин мотор на
„сигуран начин” постићи
радну температуру.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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РЕАГОВАЊE НА ТЕКСТ ПОД НАСЛОВОМ „КАМПАЊА НАРУШАВАЊА УГЛЕДА
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4640

ПРИВАТИЗАЦИJА НАЦИОНАЛНОГ
САВЕТА И ЦЕНА ЛОJАЛНОСТИ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

А интереси Војвођана?
После прошлонедељне посете Бориса Тадића Социјалдемократска странка у
Панчеву је интензивирала
рад у локалу и наставила да
унапређује своју организациону структуру – подвукао
је Срђан Миковић, председник Градског одбора те партије, на конференцији за
новинаре одржаној у среду,
23. децембра.
– Можемо се похвалити
да имамо иницијативне одборе не само на територији
града већ и у многим насељеним местима. У наредном периоду нам предстоји
озбиљна политичка борба,
јер су интереси наших гра-

ђана, Војвођана и Банаћана,
добрим делом угрожени
усвајањем закона којим се
омогућава дугорочни закуп
пољопривредног земљишта.
Треба заштитити пољопривреднике у Војводини, јер су
наши паори ти који су изнели целу послератну изградњу Југославије и Србије, па
њиховом заштитом штитимо и нашу перспективу и
наш даљи развој – рекао је
Миковић.
Он је истакао да крајем
априла идуће године, поред
локалних и покрајинских,
ова странка очекује и ванредне републичке изборе.
З. Сп.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Основати
демографски фонд
Социјалдемократска партија
Србије сматра да би требало
изменити и допунити Закон о
социјалној и дечјој заштити, и
то тако што ће се увести „институт демографске накнаде”
и основати демографски
фонд – речено је на конференцији за новинаре те странке одржаној у уторак, 22. децембра. Оваква иницијатива
илустрована је податком да у
Србији годишње умре 30.000
људи, а 10.000–15.000 емигрира, па се може догодити да
„сачувамо државу, али без народа у њој”.
– Потребна нам је нова
економска и популациона
политика, али и нови вредносни образац. Законско решење да жене рађањем троје и више деце имају право
на посебан стаж од две године, који не могу искористити за раније пензионисање, сматрамо имагинарним,
чак и неповољним, јер у
просеку смањује пензију.
Зато овај стаж треба да буде
узет у обзир за раније пензионисање, као додатни
стаж – рекао је Рајко Мијо-

вић, председник Градског
одбора СДПС-а.
Ова странка предлаже да
мајке које су у радном односу за прво и друго дете добију по једну годину, а за треће две године радног стажа,
што би значило и могућност
да раније оду у пуну пензију. Такође, требало би омогућити још једну, додатну
годину одсуства (неплаћену) онима који желе да
остану уз своју децу, као и
да се уведе шесточасовно
радно времена за мајке чија
деца имају до седам година.
– Ми предлажемо да мајке које се одрекну своје каријере да би подизале породицу имају одређену новчану надокнаду. Она би за прво и друго дете била 30 одсто, а за треће 40 одсто од
минималне зараде у Републици, док би дечји додатак
требало добијати до осамнаесте године – рекао је Мијовић и нагласио да „избор између надокнаде коју овај
предлог нуди и лоших услова на тржишту рада заправо
и није избор”.
З. Сп.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Избори су прилика
за промену
Чланови Српског покрета
„Двери” на конференцији за
новинаре, одржаној у среду,
23. децембра, нагласили су
да су следећи локални избори у Панчеву, прилика да
грађани одлучно кажу да
нису задовољни ниједном
влашћу деценијама уназад.

Милутин Илић, председник Градског одбора овог
покрета, изјавио је:
– Нико од чланова нашег
покрета није упропастио
ниједно панчевачко предузеће, нико од нас није ни-

шта украо, нити преварио
другог човека, и позивамо
све да провере ко су људи у
његовој средини који представљају „Двери”.
Овом приликом, „Двери”
су нагласиле и да је веома
битно да народ зна за кога
гласа, то јест да буде информисан о појединцима, њиховим биографијама и могућим претходним политичким ангажовањима.
Чланови овог покрета истакли су и да су „Двери”
Панчева, као политичка организација која је најквалитетније испратила рад локалних служби, добилe подршку многих стручњака,
који су заједно са њима анализирали рад локалне самоуправе и давали предлоге како би требало радити у корист свих грађана Панчева.
С. П.

У „Панчевцу” од 18. децембра,
на страни 14, објављен је текст
Зорице Митровић, која је наступила у улози портпарола
Националног савета македонске националне мањине у Србији, па ми се у гомили бесмислица које сам прочитала намеће само једно питање.
Поштована
колегинице
Митровић, одговорите, како
мени тако и свим читаоцима
листа „Панчевац”, на једноставно питање: колико ову државу кошта ваше родољубље
и родољубље вашег председника на месечном нивоу?
Да код вас нема части нити
достојанства, на које се непрекидно позивате, говори
чињеница да заступате Национални савет као пи-ар, што
је функција измишљена само
за вас како би вас председник
Националног савета придобио, јер му је више него потребан ваш глас, па сада ажурирате и уређујете и сајт, док
у последње време све више
потврђујете своју лојалност
председнику и, сходно таквом
вашем ставу, добијате све већу заступљеност у часопису
„Македонска виделина” (лако
проверљива тврдња, чим се
отвори поменуто гласило, када се ваши прилози из прошле године упореде са онима
у овогодишњим бројевима,
нарочито од јуна). Нагло сте
постали подобни и писмени,
како би директор НИУ МИИЦ-а рекао. Дакле, колико
кошта ваше родољубље на месечном нивоу у динарима?
Даље, кажете да је на округлом столу у Јабуци било мање од тридесет петоро људи, а
ја вас питам: зашто је на обележавању дана Националног
савета у дворани „Аполо” било
мање од тридесет петоро људи? Будући да представља институцију свих Македонаца у

Србији, да ли, поштована колегинице, увиђате колико минимизирате нашу припадност
македонској националној мањини и наш идентитет на
овим просторима? Као члан
Националног савета управо се
томе противим! На поменутом обележавању делили сте
плакете, дипломе, награде...
Коме? Само политички подобним личностима, односно
личностима које подржавају
садашњег председника, па тако највећа овогодишња награда „Македонско сонце” одлази
двема личностима, што досад
није био случај. Зарад мира у
кући доделили сте две (новчане) награде од по 50.000 динара, упркос чињеници да „нема
пара” – како ви и председник
Националног савета стално
тврдите.
Поштована Зорице, знате да
ову одлуку нисмо успели да
донесемо из првог пута, на-

правили сте паузу, док се Извршни одбор није консултовао
с „великим” председником и у
следећем кругу сте имали одлуку: зарад мира у кући!
Све једнократне помоћи,
као и стипендије поделисте
по принципу „политички подобних личности”, а они који
то нису, упркос чињеници да
су на време доставили своје
захтеве, никако нису стигли
на обраду. Тачно је да гласам
и за неке чланове Националног савета које поштујем, али
постављам питање: шта је са
захтевима „политички неподобних”? Ту мислим на људе
који не подржавају председника у свему, па самим тим
не заслужују било коју врсту
пажње, а камоли да се њихови
захтеви разматрају на састанцима Извршног одбора. Стипендије се у највећој мери деле студентима које познаје само Зорица Митровић, што је

лично мени веома симптоматично, а све под изговором да
су то чланови Форума младих, који притом нема ниједног члана из Панчева или,
евентуално, само једног.
Драги моји Македонци из
Србије, слажем се да је ово велика срамота за нашу заједницу и наш идентитет, али та
срамота није због вас или због
мене, већ због оваквог председника и таквих људи који га
подржавају. Све се то чини
ради остваривања њихових
личних материјалних интереса под окриљем лажног патриотизма, који се сваког месеца може пребројати у динарима, и ради минимизирања
наше улоге као чланова наше
националне заједнице.
Маја Георгиевска,
члан Националног савета
македонске националне
мањине у Србији

ЈОШ ЈЕДНА ПОБЕДА ПАНЧЕВАЧКОГ ХОРА

„Бенд и вокали” одушевљавају Србију
Наши суграђани већ су навикли на то да недељне вечери,
од 21 сат, проводе крај малих
екрана гледајући шоу „Ја могу
све” на Првом програму РТСа. За то, наравно, имају посебан разлог: у том музичкосценском спектаклу, у којем
се за главну награду од 20.000
евра боре екипе такмичара узраста од шест до четрнаест и
преко педесет пет година, наступа и панчевачки хор „Вокал тин” Музичког центра
„Вокали”.
Наши распевани тинејџери
у екипи имају и инструменталисте, а њихов састав се зове „Бенд и вокали”. Својим
умећем из недеље у недељу
одушевљавају не само Панчево већ и читаву Србију, а њихова популарност вртоглаво
расте. Пре месец дана у четвртој епизоди победили су с

нумерама „Тамо далеко” и
„Марш на Дрину”, но ту се
нису зауставили – овог викенда, 20. децембра, поново
су освојили највећи број бо-

дова, попели се на врх табеле
и освојили 1.000 евра. Толико по правилима игре припада победницима сваке појединачне емисије, а они имају

леп задатак да тај износ дају
у хуманитарне сврхе. Наши
клинци и клинцезе одлучили
су да овог пута новац поклоне панчевачком дому „Споменак”.
Шоу је стигао до елиминационог дела – сваке недеље из
игре испада по један учесник,
затим следе две полуфиналне
емисије, а 24. јануара и велико финале. Држимо палчеве
„Бенду и вокалима” и навијамо за њих!
У међувремену, сви они који желе да чују „Вокал тин”,
али и млађи хорић „Вокал
кидс”, који ради у оквиру Музичког центра, имаће прилику
да то учине у недељу, 27. децембра, од 13 сати, у дворани
„Аполо”, где ће они наступити
у оквиру „Новогодишњег базара”. Улаз је бесплатан.
Д. К.

НАСТУП „ЕЛЕКТРЕ”

Успешан завршетак године
Плесни клуб „Електра” је на
концерту одржаном 15. децембра, у препуној дворани Културног центра, представио 13 нових
кореографија, на којима се радило током овог полугодишта.
Заступљени су били сви плесни
стилови које клуб негује – од модерног балета, преко шоу-денса,

до хип-хопа, а учествовало је
преко 80 плесача узраста од три
до 26 година из Панчева, Јабуке
и Старчева (у тим насељеним
местима се налазе истурена одељења „Електре”).
– Ову годину успешно завршавамо победом на отвореном
међународном првенству у Бечу

и првенству у Белој Цркви и наградама за најбоље кореографије у модерном балету и хип-хопу. Уз то, имали смо и два плесна концерта, гостовања на
спортским манифестацијама и
учествовали смо на карневалу у
Врњачкој Бањи – рекла је Ивана
Михајловић, оснивач „Електре”.

Овај плесни клуб у нову годину улази с надом да ће наставити досадашњи континуитет и са жељом да му се придруже нови полазници. Уколико се стекну услови, путоваће у Римини на плесно такмичење.
Д. М.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

АУТО-КОД кључеви, кућишта, даљинаца, „Кључ
сервис”, Светог Саве 14.
065/282-88-28. (210365)
ГОЛФ 1.4, 16 В, 2001, петора врата, алу фелне,
клима. Екстра сређен,
3.150 евра. 064/177-3582. (211365)
РЕНО клио 1.2, бензин,
2002, прва боја, рено 5
кампус, 1991. годиште.
064/956-08-66. (211630)
ПРОДАЈЕМ 128, нерегистрована, у одличном
стању. 063/846-75-67.
(211675)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори,
петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (211700)
СКАЛА 55, 2005, атесетиран плин, одлична,
650.
064/142-55-93.
(211700)

ПЕЖО 206, бензин,
2004, астра 2001, на име
купца. 064/134-06-30.
(211759)
ФОРД конект 1.8 ЦДТИ,
путнички пик-ап, 4 + 1
сиве боје, клима, вебасто, на име купца, 2.200
евра. 063/253-028.
СИТРОЕН Ц 3, 1.1, 2003,
власник, клима, плави,
може замена. 064/13523-42. (211836)
ПУНТО 3, 1.2, 2008, 5 В,
клима, одличан, повољно.
064/135-23-42.
(211836)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
троја врата, атестиран
плин, власник. 064/13036-02. (211872)
ГРАНДЕ пунто 1.4, 2008,
троја врата, динамик
опрема, регистрован.
064/130-36-02. (211872)

ШКОДА фелиција караван 1.3, бензин, гас,
1997. годиште. 064/20650-91. (211885)
ОПЕЛ агила 1.2, бензинац, 2002, у одличном
стању. Тел. 064/431-0731. (211882)
ПУНТО 1.2, 2003, 3 В,
клима, на име. 066/63200-88. (211917)
ФОКУС 1.8 ЦДТИ, 2004,
караван, клима, на име
купца. 063/815-69-39.
(211917)
ПРОДАЈЕМ тојота корола 1.9 Д, 2001. годиште,
у
одличном
стању.
063/454-011. (211922)
ПРОДАЈЕМ застава 10,
2006, очувана, као нова.
060/347-70-77. (211943)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила и катализатора, продаја деловa. 063/782-8269,
066/409-991,
(211362)
ОТКУП свих врста возила од 80 до 1.500 евра,
продаја половних делова.
069/203-00-44,
064/552-31-19. (211362)

ПРОДАЈЕМ
хјундаи
атос, 2000. годиште, мало прешао, први власник.
064/184-87-50.
(211704)

УНО 1.0, 1993, троја врата, плин, истекла регистрација, у возном стању.
064/130-36-02.
(211872)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2008, 2/3 врата, зимске
гуме, као нов, 3.500
евра.
062/207-505.
(211735)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2003,
петора врата, купљен у
„Делти”,
на
име.
064/130-36-02. (211872)

ОТКУП свих врста возила, небитно стање, долазим на Ваш позив, од
100 до 2.000 евра.
068/423-95-60. (211362)
КУПУЈЕМ старе аутомобиле, долазим на кућну
адресу, исплата одмах.
062/198-47-74. (211820)

АПАРАТИ

ГУМЕ 4 х 4, два комада,
goodyear, м + с, 245/70 R
16, 50 евра. 066/270-170.
(211735)

ГОЛФ 2, 1991. дизел, 820
евра, нове гуме, и остало.
063/823-10-13.
(211874)

РЕНО 5 кампус, 1.1, економик, одличан, регистрован,
520
евра.
065/361-13-13. (211737)

ЗАСТАВА 101, скала 55,
1996, у возном стању,
истекла регистрација.
064/130-36-02. (211872)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (211705)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/849-54-32.
(211752)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069/409-83-42.
(211833)

ТВ половни из увоза. 37,
54, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (211718)
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ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(211928)
ПРОДАЈЕМ колор телевизор у одличном стању.
Повољно. 064/242-2025. (211930)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МЕСНАТИ прасићи на
продају, могућност клања.
069/331-85-11.
(СМС)
БУКВА, багрем, цер и
сеченице. 064/357-8208. (209002)
БАГРЕМОВА и церова
дрва
на
продају.
060/603-32-32. (209002)
БРИКЕТ буков калоричан, исплатив, 4.500
дин./кубик,
достава,
преостала
количина.
064/482-65-53. (210108)
КОКЕ
носиље
150
дин./комад, Старчево.
631-989. (210352)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-79-09.
(211062)
ПРАСИЋИ на продају,
меснати.
626-285,
064/143-50-23. (211187)
ПРОДАЈЕМ сунцокрет
грицко. Тел. 064/577-3508. (213324)
ПРАСИЋЕ продајем, Пелистерска 24. 372-768,
064/172-44-10.
(2113269)
СВИЊСКЕ полутке, прасићи, кућна достава,
бокс за крмаче. 065/61474-40, 633-250. (211327)
ЧАМАЦ кабинаш с приколицом и ванбродски
мотор џонсон од 4,8 кс.
062/444-842. (211173)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, дебеле свиње,
могућност клања, печења.
064/290-50-29,
060/037-11-96. (211555)
ПРОДАЈЕМ нов неупотребљен алфа плам шпорет за парно грејање леви, за 100 м2, 500 евра.
062/869-40-24. (210759)
ПРОДАЈЕМ инвалидска
колица, 150 евра и штаке 30 евра. 065/449-7863. (211608)
ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, крупна буква.
063/224-435, Звездан.
(211607)
ПРОДАЈЕМ преостали
компост за ђубриво.
064/422-52-40. (211606)
ОРМАРИ, кревети, витрина, шпорет, ТВ, грејалице, душеци, сто, судопера. 065/353-07-57.
(211622)
ПРОДАЈЕМ компјутер
пентијум 4 са монитором, тастатуром, мишем
и звучницима, 80 евра и
дечји креветац. 060/44030-05. (211628)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, као нове, достава, монтирање, гаранција. 060/080-32-15.
(211638)
ПРОДАЈЕМ
меснату
прасад, могућност клања, печења и доставе.
063/314-454. (211645)
ПРОДАЈЕМ кухињу очувану, судопера плус три
дела. Тел. 063/706-1665. (21650)
НОВА „алфа” и половна
„маја 12”, пећи на земни
гас.
064/315-55-16.
(211653)

ПОЛОВНА веш-машина
горење WA 50065, половни тросед, двосед,
све у добром стању.
060/555-50-07. (211658)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв,
исправна, у добром стању, марка АЕГ, 120 евра.
063/800-01-96. (211665)
НА ПРОДАЈУ дебеле
свиње и домаћи ћурани.
065/600-05-30. (211666)
ПРОДАЈЕМ храстова дрва, исечена, исцепана,
погодна за котао. Тел.
060/476-30-87. (211702)
ПРОДАЈЕМ крмачу прашчару, цена 120 динара,
хитно. Тел. 063/865-8031, 617-336. (211716)
АНТИДЕКУБИТ душек,
мало коришћен, аутомобил мазда 121, плин,
бензин. Тел. 063/887-1388. (211731)

ШПОРЕТ смедеревац 7
леви, судопера с радним
делом, висећим елементима, двосед, регал,
веш-машина, фрижидер, судо-машина, ормани, комоде, салонски трпезаријски округли сто с
десет столица, шиваћа
багат „јадранка”, „славица”, „даница”, грејалице.
Тел.
063/861-82-66.
(211763)
ПРОДАЈЕМ прасиће, детелину, сламу, купујем
ловачку пушку. Петефијева
113.
323-123.
(211713)

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, витрину, комоду, сто + четири
столице, спаваћу собу
комплет, комплет кухињу, замрзивач, дечја колица, телевизоре, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш, суђе, сушење, тепихе, половне ауто-гуме, бицикле, разно. 063/107-7866. (ф)
НА ПРОДАЈУ дебела
свињу. 064/264-01-03.
(211760)
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КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (211854)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
371-568,
063/773-45-97. (211744)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих
величина. 065/344-4930. (211867)

ПРОДАЈЕМ два регала,
вертикални замрзивач,
француски лежај. Тел.
064/907-94-58. (211800)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (211802)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, алуминијум, месинг, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
долазим. 061/321-77-93.
(211886)

БРИКЕТ, висококалоричан, еколошки огрев од
храста и букве, преостале количине. 061/29691-67. (и)

КУПУЈЕМ гвожђе, обојене метале, веш-машине,
замрзиваче, акумулаторе и остало. 061/206-2624. (211886)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, прасиће, јагањце, домаће ћурке, могућност
клања, печења. 060/32247-42. (211864)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, обојене метале, телевизоре и остало.
064/484-13-76. (211886)

ПРОДАЈЕМ две фотеље,
кауч, плакар, сто и столице.
064/565-11-36.
(211905)
ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНА пећ цер 6 кв, некоришћена, одлична, упола
цене, уљани радијатор,
50 евра, грејалица клима, „Север” Суботица 20
евра.
061/462-71-94.
(211903)
ПРОДАЈЕМ нови клизни
плакар. 060/347-70-77.
(211857)
ПРОДАЈЕМ полован намештај
из
увоза.
065/592-78-75. (211834)
ТЕЛЕ, женско, црвенобело, око 160 кг, власник. Тел. 061/573-7037. (211861)
ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице, фрижидери, замрзивачи, ЛЕД, ЛЦД ТВ из
Немачке. 062/824-2321. (211870)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, ормане, комоде, витрине,
судо-машину,
шанк,
кревет на спрат, кухиње,
пећ на дрва, француски
лежај, седећа угаона, комоде за веш, сто и столице, књиге. 064/155-3813. (211936)

ПРОДАЈЕМ веш-машину ретко коришћену за
70 евра. 064/540-99-87.
(211935)

ТА пећ 3 кв, АЕГ, у одличном стању. Ненад,
064/054-62-80. (211889)
ПРОДАЈЕМ букова дрва,
багремове сеченице и
услужно
сечење.
063/364-310, „Топлина
ММА”. (211894)

ПРОДАЈЕМ четири шиљегана од 40 до 70 кг.
Старчево. 065/688-8630. (211953)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне антиквитете. 064/265-82-98,
013/233-35-01. (211901)

НА ПРОДАЈУ преостала
огревна дрва, јасен и топола
и
прасићи.
064/503-31-35, 061/65922-11. (211938)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
товне ћурке. Борачка 1.
Војловица. 064/306-8733, 342-819. (211933)

КОТАО 35 кв, са бојлером, нов, с гаранцијом
продајем. 064/123-6365. (211396)

ПРОДАЈЕМ
полован
плински шпорет, обичан
телевизор, кауч. Тел.
064/866-24-18. (211958)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг,
алуминијум,
шпорете, замрзиваче,
веш-машине. Долазим.
061/322-04-94. (211886)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2, 3, 4 и 6 кв, достава, монтирање, гаранција, повољно. 064/36657-87, 335-930. (211921)
НОВО у понуди!!! Најквалитетнији пелет А
класа, увоз из БиХ. Достава
на
адресу.
064/331-65-45. (211956)

ПРОДАЈЕМ испарцелисано грађевинско земљиште, Јабучки пут.
060/504-54-44. (208359)
ПАНЧЕВО, кућа за становање на плацу 20 х 40
м. Тел. 064/813-00-21.
(210480)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ култиватор
хонду неисправну за делове.
060/133-66-86.
(СМС)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
акумулаторе, старе вешмашине, фрижидере, замрзиваче, каблове, остали
метални
отпад.
060/521-93-40. (211719)

КУПУЈЕМ половно покућство и остале старе
ствари. 066/900-79-04.
(211918)

КАЧАРЕВО, спратница
ајнфор, нова, 200 м2,
Пролетерска 30, договор.
063/218-860. (210787)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, могућ договор.
Тел.
065/633-40-80,
064/190-96-50. (210803)

ПОНУДА

КУЋА, 120 м2, на 5 ари.
Преспанска 15. 063/307674. (4641)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси (два дворишна
стана). Тел. 063/472-433,
063/440-447. (211580)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, долазим.
060/080-32-15.
(211638)
КУЋА код бувљака, 4,14
ари, 64 м2, усељива,
35.000 евра. 064/151-3766,
064/495-55-59.
(210636)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосељански
пут,
повољно.
066/385-289. (211589)
ПРОДАЈЕМ плац у
Скробари, подрум, 10
ари, водовод, струја.
060/346-52-18. (и)
ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац 4 ара. 069/21397-37. (211636)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли, позвати после 16 сати. Тел. 064/280-22-80.
(211655)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена
градња.
064/256-35-40. (211659)
ПРОДАЈЕМ две куће на
истом плацу у Војловици.
013/232-21-30,
063/162-50-00. (211664)
ПОЧЕТАК Стрелишта,
део куће, плус анекс,
укњижено,
замена.
064/952-19-80. (211668)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, грађевинска дозвола,
власник,
договор.
065/258-87-77. (211679)
СТАРА Миса, троипособна кућа, 100 м2, 5
ари,
34.000.
(398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

БЛИЗУ центра, петособна кућа 183 м2, 3,7 ари,
без улагања, 77.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарцу са 8 ари плаца,
усељиву. 064/040-82-72.
(и)
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КОТЕЖ 2, укњижена кућа 110 м2, 14 ари. Тел.
064/665-89-64. (211789)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Лапу. 064/113-47-76.
(211779)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно, вреди погледати. 063/75606-04. (211784)
ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена градња, 13 ари. 064/921-0157. (211739)
КУЋА, Старчево, 145 м2,
19 ари, 26.000. (188)
„UnaDalli”, 064/255-8750. (211740)
МИСА, кућа 98 м2, 6 ари,
35.000. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50. (211740)

ОГЛАСИ

МИСА, продајем поткровље
100 м2, са свим прикључцима, власница, договор.
065/333-55-25. (211794)
ЦЕНТАР, 90 м2, 4 ара,
48.000; 80 м2, 5 ари,
55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211818)

КРАЉЕВИЋА Марка, самостална, 80 м2, 4 ара,
25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (211453)
НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локација.
063/879-51-40.
(211770)

ЈАБУЧКИ пут, 50 м2, 7
ари, 14.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (211818)
ГРАЂЕВИНСКИ плац 21
ар,
шири
центар.
063/389-972. (211819)
ДОЊИ град, кућа, сређена, са два стана, ЕГ, плац
7 ари. 063/845-85-80.
(211825)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, 14
ари, 38.000, Миса нова
кућа, договор. (396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (211853)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ЗЛАТИБОР, кућа на 3
ара, 42.000 и плац 4 ара
12.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(211853)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 140
м2, 2,25 ари, 46.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(211852)

НОВА Миса, кућа 198
м2, сређена, 68.000.
(188)
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (211740)
НОВА, лепа квалитетна
кућа, Јабучки пут 35,
продајем/мењам за мањи
стан.
345-534,
064/246-05-71. (и)
ПРОДАЈЕМ две њиве на
Јабучком путу и плац 10
ари, код „Пивашевића”,
до пута. 060/353-99-10.
(211758)

У СКОРЕНОВЦУ кућа
120 м2, са окућницом,
цена договор. 013/764370. (211744)
ПЛАЦ, Рибарска улица
бр. 110, ограђен, са мањом кућом на плацу.
063/329-384.
НОВА Миса, 100 м2,
спратна,
одлична,
33.000. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(211799)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Банатски Брестовац, излаз на Поњавицу, воћњак.
064/226-66-37.
(211829)
ПРОДАЈЕМ њиву прве
ливаде, Банатски Брестовац. 064/226-66-37.
(211829)
КУЋА, Змај Јовина, пешачка зона, 180 м2,
100.000 евра. 060/03431-11. (211838)

МИСА, кућа 330 м2, 6
ари, продаја/замена, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (211852)
ТЕСЛА, кућа 95 м2, 4,5
ари, 51.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (211852)
ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Црепаји, стари виногради. 060/351-03-56.
(211856)
ПРОДАЈЕМ нову викендицу у Пролом бањи или
мењам за Панчево. Тел.
064/431-07-31. (211852)
ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа
са 7 ари плаца, Аеродром, поред пруге.
060/338-08-96.
ПРОДАЈЕМ плац 5,5
ари, Пелистерска улица,
11.000
евра.
Тел.
062/634-008. (211890)
МАРГИТА, старија кућа,
5 ари плаца, 110 м2.
063/720-55-66. (211908)
ПРОДАЈЕМ кућу, центар Панчева, са пет мањих станова. 063/83148-74. (211893)
ПАНЧЕВО, Козарачка,
комплетна, нова кућа,
одмах усељива, 138 м2,
три паркинга, прелепо
двориште, све врх, 1/1.
063/637-673. (211896)
ХИТНО продајем 57 ари
на Миси. 069/415-27-77.
(211923)

300-830

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

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

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

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за
стан, кућу. 063/771-1568. (211274)

ПРОДАЈЕМ станове, Карађорђева 15, I спрат,
101 м2, Илариона Руварца 4, дуплекс, 81 м2, Тесла. 063/334-430.
КУПУЈЕМ мању кућу до
10.000 евра, предност
Старчево или Омољица.
064/992-92-35. (211904)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, реновиран, 16.500, хитно.
063/772-48-08. (361)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-03-23.
(210920)
ДВОСОБАН ексклузиван, 50 м2, II спрат, центар, опремљен, плакари,
уградна кухиња, 35.000.
063/801-56-63. (211186)
2

НОВ стан, 65 м , гаража
Таковска.
14
м 2,
063/342-220, 063/70119-77. (211192)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
70 м2, ЦГ, одличан, Котеж 1, двособан, 50 м2, I
спрат, ЦГ, одличан, власник.
064/323-91-93.
(211281)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАН Миса, 15.500
евра, 40 м2, 55 м2.
063/377-835. (211177)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 75
+ 6 м2, IV спрат, без
лифта, власник. 331079. (211400)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 52 м2, ТА, грејање,
Содара. Тел. 060/601-6023. (211516)
ТЕСЛА, стан 45 + тер.,
једноипособан, 2/4, ТА,
водоводне, струјне инсталације
урађене,
укњижен. (253), АГ „Економик”, 063/826-97-09.
(211599)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
намештен, 30.000. (324),
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (211766)

ТЕСЛА, двоипособан, 64
м2, III, ЦГ. (188) „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(211740)

ЈЕДНОСОБНИ, Тесла,
Содара, 32 м2, 20.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (211766)

ПРОДАЈЕМ станове у
центру града, у изградњи. 060/634-01-26, Ранкић. (211729)

СТРОГИ центар, двособан
или трособан, II, ЦГ, 850 евра.
064/188-42-64. (211770)

ЦЕНТАР, одличан двоипособан, V, 63 м2, 43.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (и)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан с даљинским грејањем, лифтом и прелепим погледом на Тамиш. 063/78698-86. (211772)
ДОСИТЕЈА Обрадовића,
65 м2, IV, 42.000. (188)
„UnaDalli”, 064/255-8750. (211740)

НА ПРОДАЈУ стан 54 м2,
Котеж 1, ЦГ, IV спрат.
063/159-99-62. (211601)

СОДАРА, двоипсобан,
64 м2, III, ЦГ. (188)
„UnaDalli”, 064/255-8750. (211740)

СТАН трособан, одмах
усељив, два мокра чвора, 78 м2, Стрелиште.
064/340-26-43. (211675)

„ТУРСКА глава” једнособан, 35 м2, I, ЦГ. (188)
„UnaDalli”, 064/255-8750. (211740)
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КОТЕЖ 2, лукс двособан, 52, I, 35.000; једноипособан, 49 м2, VI,
30.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)
ЦЕНТАР, прелеп дворишни салонски стан, 81
м2, трособан, мало двориште, 34.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)
ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Содара, квалитетно реновиран, ПВЦ, плакари,
купатило. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)
СТРОГИ центар, двособан, 52 м2, високо приземље, ЕГ, тераса, реновиран, укњижен. 064/35469-94. (211747)
ДВОИПОСОБАН стан,
Тесла, II спрат, ЦГ, квалитетан, празан, 43.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ТРОИПОСОБАН стан,
два ве-цеа, I спрат, Котеж, продајем/мењам за
мањи. 345-534, 064/24605-71. (и)
НОВА Миса, трособан,
85 м2, ЦГ, може замена
за мањи. 064/134-06-30.
(211759)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.500.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (211453)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, леп распоред,
24.000. (49), „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(211453)

СТРОГИ центар, II, ЦГ,
50 м2, једноипособан,
двострано оријентисан.
063/871-77-13. (211685)
СТАН на Стрелишту, 60
м 2,
ЦГ,
II
спрат.
062/646-066. (211688)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
четворособан стан, Котеж 2, трећи спрат, 92
м 2.
063/856-74-02.
(211693)

ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
75.000. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50. (211740)
КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, договор. (188)
„UnaDalli”, 064/255-8750. (211740)
КОТЕЖ 2, први део, 50
м2, сређен. (188) „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(211740)
2

ПРОДАЈЕМ двособан
стан,
54
м 2.
Тел.
060/359-54-39. (211768)

ТЕСЛА, двособан, 56 м ,
ЦГ, II, договор. (188)
„UnaDalli”, 064/255-8750. (211740)

ТЕСЛА, једноипособан,
43 м2, одличан, 25.000.
(324) „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (211766)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 35 м2, ТА, приз.,
16.000. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50. (211740)

ЈЕДНОСОБАН, ТА, Тесла, реновиран, ПВЦ,
купатило, 21.000, замена. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
СОДАРА, усељив, двособан, ТА, топ сређен, екстра, 40.000 евра. (470),
„Дива”,
345-534,
064/246-05-71. (и)

СОДАРА, леп двособан,
51 м2, V, TA, 25.000. (49),
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (211453)
СОДАРА,
квалитетан
двособан, 67 м2, X, ЦГ,
31.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (211453)
КОТЕЖ 2, једноипособан 39 м2, ЦГ, VI, 20.000.
(49),
„Мустанг”,
062/226-901. (211453)

ГАРСОЊЕРА, 25 м2, ЦГ,
Котеж, хитно, 16.000.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

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

ДВОСОБАН, Котеж 1,
ЦГ, празан, 32.000, договор, замена за мањи.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, 35 + 5 м2, I спрат,
ТА, 17.000. Марина Држића 7/10. 066/952-4219. (211811)

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА”
Промене око Нове године
Наш лист ће пред новогодишње празнике, због термина у штампарији,
изаћи 24 сата раније. То је разлог због којег ће и радно време „Панчевца” бити промењено.
Благајна ће у понедељак, 28. децембра, бити отворена од 8 до 18
сати, а сутрадан, у уторак, 29. децембра, радиће два сата дуже. У среду,
30. дана овог месеца, до 10 сати, на благајни ћемо примати само читуље, али не и огласе за новогодишњи број. Служба маркетинга ће током
прва два дана следеће недеље бити доступна у уобичајено време – од 8
до 16 сати.
Новинари ће завршавати своје текстове у уторак, 29. децембра,
а разговоре са суграђанкама и суграђанима у вези са актуелним темама
дан раније, па уредништво апелује на заинтересоване за комуникацију
с нама да то имају у виду. Први дан у 2016. години је за све запослене у
вашим и нашим новинама нерадни.

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
IV, ЦГ, 31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (211799)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, I, ЦГ, 27.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (211799)

ТЕСЛАС, двособан, 47
м2, III, ТА, 24.000. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (211799)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 74
м2, III, ЦГ, 41.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (211799)

НОВА Миса, 60 м2, двособан, 60 м2, IV, TA,
27.000, договор. (336),
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (211799)
ЦЕНТАР, стан 42 м2, повезан с локалом 20 м2.
063/389-972. (211819)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, II, ЦГ, 41.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(211799)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нов
храстов паркет, ПВЦ
столарија,
купатила,
власник. 064/260-05-34.
(211304)
КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе, тераса, реновиран,
усељив, „Радова” зграда,
30.000. 063/808-95-53.
(211804)
СОДАРА, двоипособан,
61 м2, ЦГ, ВПР, укњижен,
29.500
евра.
063/768-22-61. (211773)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без посредника. Тел. 063/86758-19. (211785)

КОТЕЖ 1, једнособан,
IV, 42 м2, ЦГ, 22.000.
(320), „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(211837)

ЦЕНТАР, 90 м2, трособан, 41.000; 64 м2, двоипособан, 41.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(211818)

КОТЕЖ 2, једнособан, V,
лифт, 36 м2, ЦГ, 20.000.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30. (211837)

КОТЕЖ 1, 42 м2, једнособан, 23.000; 71 м2, трособан, 39.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(211818)
ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
II, ЦГ, 33.000; 74 м2, трособан, 39.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(211818)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, једнособан, хитно, 19.900
м 2.
(394),
„Гоца”,
063/899-77-00. (211818)
2

СТРЕЛИШТЕ, 56 м , двособан, 24.000; 58 м2, двоипособан, 33.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(211818)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
V, 54 м2, ЦГ, терасе,
25.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (211837)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (211852)

МАРГИТА, нов двоипсобан, 54 м2, гас, приземље, 38.000. (320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (211837)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
35.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (211852)
МАРКА Кулића, нов мањи двособан, ВП, договор. (396), „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(211813)
ТЕСЛА, двособан и двоипособан, договор, центар, гарсоњера, XIII,
13.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(211813)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 31.500, договор. (238),
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (211852)
ЦЕНТАР, трособан, 65
м2, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (211852)
МИСА, две етаже, 139
м2, 39.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (211852)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
сређен, укњижен, ВП,
27.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(211813)
ЦЕНТАР двособан, I, ЦГ,
43.000; салонски 114 м2,
67.000; 86 м2, 42.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (211813)
СВЕТОЗАРА Милетића,
40 м2, I, 25.000; Котеж,
гарсоњера, I, ЦГ, 17.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (211813)
СОДАРА, једнособан,
VII, 16.500; двособан,
ВП,
28.000.
(396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (211813)
СОДАРА, 75 м2, IV, ЦГ,
45.000; Котеж 1, 49 м2,
ВП,
29.000.
(396),
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (211813)

ИЗДАЈЕМ двособан празан комфоран стан на
Тесли, ЦГ, телефон.
064/175-63-14. (СМС)
ДВОСОБАН стан на Тесли, први спрат, централно грејање, хитно.
064/208-13-63. (210570)
ИЗДАЈЕМ стан у центру
Панчева, двоипособан,
ЦГ, са гаражом, повољно.
064/857-87-28.
(210787)

СОДАРА, двособан, V, 45
м2, ЦГ, 23.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (211837)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 24.000; 60 м2,
двоипособан,
36.500.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211818)

ПРОДАЈЕМ трособан,
Котеж 1, 88 м2, хитно,
37.000 евра. 069/339-2990. (211786)
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ЦЕНТАР, 35 м2, једноипособан, нов, 50 м2; двоипособан, 700 евра.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (211818)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (211790)

ПРОДАЈЕМ стан без посредника, Содара, 57 м2,
други спрат, ТA, реновиран, АЛУ столарија,
комплетно опремљена
кухиња, велики плакар у
ходнику, купатило с
прозором и новим инсталацијама,
42.000
евра. 354-261, 064/02250-08. (211813)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту, хитно, повољно, 24.000
евра.
066/937-00-13.
(211858)
КОТЕЖ 2, двособан, I,
одличан, 29.500; Котеж
1,
једнособан,
32,
21.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (211851)
ТЕСЛА, двособан, I, TA,
26.500; шири центар, 35,
11.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (211851)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мањи стан,
ниже спратности, Тесла,
шири центар. 064/33849-01. (211109)
КУПУЈЕМО мањи стан
ниже спратности. (470),
„Дива”,
345-534,
064/246-05-71. (и)

НА ПРОДАЈУ у најстрожем делу града, велики
салонски стан. Власник,
341-379. (211931)

КУПУЈЕМ
стан
до
20.000, дајем ауто, остало кеш. 064/134-06-30.
(211759)

КОД БОЛНИЦЕ издајем
намештену гарсоњеру
самцу. 065/353-07-57.
(211622)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
једнособан стан, Котеж,
приземље, ЦГ, реновиран.
063/354-278.
(211932)

КУПУЈЕМ мањи стан за
реновирање. 064/38531-15. (211778)

СОДАРА, продајем троипособан стан, 83 м2,
сређен, могућ договор.
064/482-44-94. (211632)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, миран крај.
064/540-99-87. (211935)

КУПУЈЕМ једнособан
стан без посредника.
063/768-55-76. (211765)

КАОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив, 27.500
евра. Хитно. 063/166-4348. (211945)

ПЛАЦ, Баваништански,
40,51, 36, 18.000; Новосељански, 4,03, 157,
30.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (211944)
ЦРЕПАЈА, нова, 88 + 31,
7,41, 30.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(211944)

ИЗДАЈЕМ повољно стан.
065/204-95-88. (211635)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан, власник.
063/765-83-10.
(211640)

САМАЧКИ, I, 18, 14.000;
дворишни до улице, сређен, 11.500. (67), „Милка
М”,
063/744-28-66.
(211944)
ТЕСЛА, ПР, тераса, 41,
24.500; Котеж, ПР, 49,
26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (211944)

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

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, повољно. 013/354952,
064/393-56-09.
(211646)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 м2,
без грејања, на Тесли.
064/263-54-92. (211667)

КУПУЈЕМ за готовину
мањи стан, ниже спратности
до
18.000.
062/191-75-35. (211853)

СТАНОВИ

ТЕСЛА, једнособан, II,
28 м2, ЦГ, тераса, 18.000.
(320),
„Премиер”,
063/800-44-30. (211837)

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

НА ПРОДАЈУ стан на Стрелишту, III спрат, 43 м2.
060/318-61-30. (211914)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем стан или кућу са Вашим
плодоужитком
(остајете у стану). Ваше
месечне рачуне плаћамо ми. 061/324-40-85.
(211860)

ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 37.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (211837)

ИЗДАЈЕМ јефтино, дворишно, два одељења с
купатилом и кухињом.
Панчевачки пут 65.
Иван,
064/058-59-96.
(211259)

ИЗДАВАЊЕ

СТРЕЛИШТЕ издајем
двособан, комплет реновиран, празан, II спрат,
ЦГ, 100 евра. 060/31717-10. (СМС)

ИЗДАЈЕ се стан 50 м2,
центар. Тел. 063/257533. (211673)
ПОЛУНАМЕШТЕН стан
на Стрелишту, 40 м2, ВП,
ЦГ, клима, кабловска,
интернет. 063/312-848.
(211674)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан. 066/209400. (211677)
ЈЕДНОСОБАН
намештен стан, централно
грејање, топла вода, Котеж 2. 066/879-15-53.
(211682)
ИЗДАЈЕМ
дворишни
стан. Тел. 355-815,
062/887-17-55. (211683)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. 062/431-774,
013/355-575. (211712)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан комфоран стан
у
центру
Панчева.
013/348-486. (211788)
ГАРСОЊЕРА, центар, IV
спрат, ЦГ, намештена,
80
евра
депозит.
060/031-70-77. (211723)
НАМЕШТЕН стан, Котеж 1, 50 м2, централно
грејање, ТВ, интернет.
063/805-63-54. (211730)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
519-353. (211734)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
Тимочка 32. Тел. 371635,
064/297-81-68.
(211746)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан у згради, ЦГ.
060/030-11-62. (211753)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, ЦГ.
063/877-25-31. (211761)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој Миси, 80 евра, плус депозит.
063/281-891.
(211812)
ВЕЛИКУ гарсоњеру, новије намештену, близу
центра, паркет, грејање,
клима. 065/870-27-00.
(211863)

ДВОСОБАН стан за издавање,
Котеж
2.
063/721-65-13. (211699)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Зеленгора, ТА грејање, интернет.
064/837-26-28.
(211815)

ИЗДАЈЕМ
собу!
063/811-73-75, 063/15248-36. (211698)

ГАРСОЊЕРА, центар,
ЦГ.
063/389-972.
(211819)
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СТАНОВИ

ЛОКАЛИ

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 46 м2, намештен с
парним грејањем. Стрелиште.
062/382-434.
(211865)
ИЗДАЈЕМ
полунамештен двособан стан на
Стрелишту. 064/125-6647. (211866)
ИЗДАЈЕМ стан у центру
града, 45 м2, намештен.
Контакт 063/693-298,
063/693-944. (ф)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру на Котежу 1, зграда, ЦГ. 964/610-52-38.
(211869)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (209963)
ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКИ простор за издавање,
комплетно
опремљен.
Повољно.
062/162-53-21. (211537)
ЛОКАЛ на продају, Синђелићева 15, 29 м2,
13.000 евра. 063/265457. (210859)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ кућу, гараже,
43 ара, иза Ауто-центра
ДМ, за малу привреду.
013/341-789, 064/12619-57. (211781)
ДВОРИШНА зграда 70
м2, строги центар, у добром стању, погодно за
пословни
простор.
062/192-55-94. (211791)
ИЗДАЈЕМ локал на
атрактивној локацији,
код Зелене пијаце, близина школа. 060/351-0356. (211856)
ЦЕНТАР, Његошева, 14
м2, локал, издавање.
063/240-817. (211878)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за издавање. 061/17500-15. (211868)
ИЗДАЈЕМ на дуже, зграда, једноипособан стан,
ЦГ, телефон, Стрелиште.
064/170-47-43.
(211875)
ДВОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48.
(211868)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, одмах
усељива, Wi-Fi, паркинг,
веома
повољно.
065/691-88-23. (211906)
ИЗДАЈЕМ на Тесли гарсоњеру, 24 м2, ЦГ, одмах
усељива. 063/617-421.
(211899)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило, издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (211907)
НА МИСИ у „Тргопродуктовим” зградама издајем трособан стан.
Тел.
063/893-27-96.
(211909)
ИЗДАЈЕМ нов намештен
стан, 56 м2, са гаражом,
угао Браће Јовановића и
Карађорђеве
40/10.
065/418-15-44. (211937)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, стан 36, двособан,
скоро нов. 065/239-0497. (211927)

ИЗДАЈЕМ нов магацин,
260, клима уређаји, канцеларија, телефон, WiFi.
065/226-22-26.
(210853)
ХИТНО продајем или
издајем, локал 18 м2, изузетно јефтино, центар.
064/262-54-65. (211097)
2

ИЗДАЈЕМ локал 20 м ,
Котеж 1, Радничка 3.
064/200-00-37. (211238)
2

ХАЛА, зидана, 90 м , са 5
ари, Јабучки пут, 25.000
евра.
069/213-97-37.
(211636)
ИЗДАЈЕМ или продајем
локал од 10 м2, код Зелене пијаце. 063/700-1091. (211669)
ИЗДАЈЕМ локал 100 м2,
у центру Панчева, погодан за различите делатности, предност велики
јавни паркинг простор
испред локала. 063/622209. (211720)
ЛОКАЛ у Зеленој пијаци, одличан, 25 м2,
15.000, хитно. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ТЕСЛА, једнособан стан,
намештен, ТА грејање,
први спрат. 064/214-3086. (211934)
ИЗДАЈЕМ дворишне намештене једнособне веће станове, комфор.
Стрелиште.
362-406,
064/218-83-45. (211912)
НАМЕШТЕН једнособан
стан, 28 м2, код хотела
„Тамиш”,
70
евра.
061/304-13-24. (211929)
ПРЕЛЕП
једнособан
стан, намештен, вреди
погледати, 100 евра +
депозит. 063/735-44-50.
(211942)
ИЗДАЈЕМ стан, Миса,
намештен, Стрелиште,
VII, 52, 23.500. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (211944)

2

ИЗДАЈЕМ локал 40 м ,
нова
Миса.
Тел.
064/319-76-67. (211900)
ИЗДАЈЕМ локал, 30 м2,
Његошева, радионица
30 м2, Карађорђева.
064/994-13-16. (211915)
2

ИЗДАЈЕ се локал 40 м +
10 м2, Синђелићева 35.
064/217-48-56. (211939)
ЛОКАЛ за издавање, Котеж 2, код „Симпа”. Тел.
064/134-62-62, 316-505.
(211948)

ИЗДАЈЕМ локале 12 и 25
м2, у дворишту Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (210568)
ИЗДАЈЕМ више канцеларијских
простора
АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (210568)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру,
кабловска,
интернет.
Тел.
064/178-42-42.
(211949)

ИЗДАЈЕМ радионицу
120 м2, технички преглед и магацински простор 350 м2. АМЦ „Звезда”, Стевана Шупљикца
88.
063/278-250.
(210568)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, II
спрат,
ТА
грејање.
063/872-16-71. (211946)

ИЗДАЈЕМ локал 20 и 30
м2, Милоша Обреновића
9. Повољно. 065/461-1146. (211775)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (210911)
ОЗБИЉНО и одговорно
бих бринула о старијим
особама, по договору.
064/954-51-74. (211245)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (211446)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда и
поправка металних конструкција, капија, ограда, надстрешница, монтирање олука, гаража.
061/204-83-36. (211417)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и постављање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.
(211502)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање,
бетонирање, радимо повољно. 063/865-80-49.
(211616).
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање
бојлера,
шпорета, грејача. Слободан,
063/865-80-74.
(211627)

ПОПРАВКА и чишћење
кровова и олука и остали
грађевински
радови.
064/866-25-76. (211742)
ВОДОИНСТАЛТЕР поправка старе, уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарија.
062/382-394. (211755)
СРПСКИ језик, часови,
пријемни испити, искуство,
професор.
063/115-38-50. (211787)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (211796)

ПОСАО
ПОНУДА

ЧЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице за роштиљ и у кухињи. 063/897-55-04.
(211251)
ЖЕНСКОМ фризерском
салону потребан женски
фризер. 061/130-08-43.
(211597)
ПОТРЕБАН мушки фризер са искуством, добри
услови. 064/160-38-90.
(211743)
ПОТРЕБАН пекар и помоћни пекар са искуством. 064/120-09-42.
(211801)
ПОТРЕБНА шнајдерка и
тапетар, производња намештаја,
Панчево.
064/111-22-56. (211888)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа, 130 м2 (бивша пекара „Тара”), Војводе Радомира Путника 29.
063/278-250. (210568)

marketing@pancevac-online.rs

КАФЕ „Фламинго” тражи девојку за рад, са искуством, слободни дани.
069/364-10-04. (211897)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад, место колоператера. Позвати сваког радног дана, од 9 до 16 сати,
062/975-05-68. (211924)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације,
адаптације
купатила,
сервис, одмах, повољно.
377-930,
064/586-8539.(211631)
ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица, негује старе, болесне, непокретне,
поуздано, супер повољно.
060/366-63-69.
(211634)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израда инсталација,
индикатори, бојлери, купатила, ТА. 062/271-661,
061/132-85-43. (211654)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, професионално и педантно, тражим посао. 233-38-64,
063/738-58-02. (211651)

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

СРПСКИ, часови, припрема пријемних за
средње школе и факултете.
064/462-37-64.
(211848)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
013/351-073, 064/15720-03. (211849)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, комби 1,5 т, камиони 3–7 т,
утоварна рампа, с радницима или без њих, гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 динара, услуга селидбе пикапом, комбијем 1,5 т,
камионима 3, 5 и 7 т, с
радницима или без њих,
у свим правцима, плаћање могуће чековима,
100 дана и преко рачуна.
Борис,
013/352-236,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа радника, све по вашој
жељи, за фирме специјални попусти, бесплатан долазак и процена
посла од 0 до 24 сата, за
вас радимо и недељом.
Изаберите најбоље. Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 динара, с пик-апом, комбијима,
камионима,
екипа радника, монтирање, демонтирање, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту намештаја, селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања.
Гаранција.
Славиша. 062/182-7450. (210358)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185,
063/278-117,
013/365-051. (210391)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, бојлере, фрижидере, шпорете, електроинсталације. 060/18002-83, 062/186-48-22,
013/251-28-97. (210640)
КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слободан.
064/348-00-08,
062/850-36-58. (209842)
ПАРКЕТ, постављање,
хобловање, полирање,
лакирање, пратећи материјал, мајстори из Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (208701)
ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена по договору. 064/14714-77,
013/311-514.
(109658)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (210577)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, замене, адаптације, одгушења купатила одмах. 331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (211236)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (211540)

ДИГИТАЛНА телевизија, уградња за све типове
телевизора. 064/437-6433. (211662)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, аутомобила. Наташа,
361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (211676)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (211841)

СЕРВИС
телевизора,
продаја половних, продаја/уградња ауто-радија, електричар, аутоелектричар. 063/800-0196. (211665)

ПСИХОЛОГ, терапије,
саветовање, разговори,
едукација,
њујоршки
сертификати
(SAD).
061/198-32-32. (211876)

ОБЕЗБЕДИТЕ аутомобил, локал, стан, викендицу, радионицу најновијом методом. Дејан,
063/800-01-96. (211665)

ПОТРАЖЊА

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

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом комбијем или
камионом, селидбе са
монтирањем, демонтирањем. Дејан, 061/62614-50, 065/440-97-00.
(211849)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам
и
паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (201894)

ВРШИМО све врсте физичких послова: утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање дрва,
копање, одвоз шута и
старог непотребног намештаја, чишћења подрума, тавана и шупа,
сви слични послови. Дејан,
065/440-97-00,
061/626-14-50. 341-571.
(211849)

ПОСАО

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (СМС)

МАТЕМАТИКА, физика,
статистика, информатика, могућност месечног
плаћања,
професор,
центар.
013/353-569,
061/603-94-94, 066/405336. (211835)

ДУБИНСКО прање намештаја, керхер машинама. Мики. 063/10166-87. (211950)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета. 065/341-79-60,
064/341-79-60. (211691)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (210498)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,
ситне поправке, врло повољно. Тел. 060/140-5444, Дуле. (211722)

РАДИМО: зидање, бетонирање, поправке кровова, фасаде, изолације.
013/664-491, 063/16253-89. (210944)

РЕЛАКС, медицинска и
антицелулит масажа,
медицински и естетски
педикир. 061/308-95-86.
(211777)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13.
(211887)
КРЧЕЊЕ, кошење, вађење пањева, сечење дрвећа и фрезирање башта.
064/196-17-32. (211941)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације,
водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије и
санитарије. Све за воду
од 0 до 24 сата. Долазим
одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (211621)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (211550)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (211609)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила и канализације, замена вирбли, батерија и вентила,
све за воду. 0–24 сата.
Долазим одмах, пензионерима екстра попуст.
013/348-139, 064/49344-63, 061/317-26-33.
(211678)
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ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу члана 9. став 2 Одлуке о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014, 29/2014 и 11/2015) и Одлуке Надзорног
одбора број 01-5079-3/2015 од 22. децембра 2015. године, расписује:

ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора
у државној својини чији је корисник град Панчево
путем јавног надметања, на период од пет година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор

УСЛУГЕ

ПРЕВОЗ мањим кипером, повољно, песак, сејанац, шљунак, одвозим
шут.
064/354-69-94.
(211747)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван. 063/107-78-66.
(ф)

ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево на основу одлуке Надзорног одбора расписује:

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (211449)

ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу издату од школе „Мирослав Мика Антић”, на
име Александар Ђурђев.
(211671)
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу ОШ
„Јован Јовановић Змај”,
на име Бојан Анкуцић.
(211714)
ИЗДАЈЕМ Кафе „Кец” за
прославу Нове године.
064/144-80-16. (211756)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан или кућу са Вашим
плодоужитком (остајете
у стану). Ваше месечне
рачуне плаћамо ми.
061/324-40-85. (211860)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без. Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)

ТЕПИХ сервис, дубинско прање тепиха, сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (211810)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 49 година,
тражи девојку од 27 до
40 година, ради дружења. Тел. 063/758-72-80.
(СМС)
ПОКЛАЊАМО златног
ретривера, мужјак, годину у по стар. 063/730-7880. (211601)

МОМАК, 39 година,
оштећеног вида, пажљив, комуникативан,
жели упознати лепо васпитану девојку млађу од
себе, ради дружења и
брака. Тел. 063/359-686,
011/219-45-46. (и)
ТРАЖИМ жену до 55 година, за помоћ у кући,
чишћење, прање, за бесплатно
становање.
064/437-63-59. (211919)

СЕЛИДБЕ,
камионски,
комби превоз, екипа радника.
063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/23677-34, Владимир. (211814)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, двособан, паркинг, кабловска.
063/759-98-77.
(210046)
ЗЛАТИБОР,
Закоси,
апартман. Тел. 064/14278-27. (211783)

ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора
у државној својини чији је корисник град Панчево
путем јавног надметања, на период од пет година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор
Висина почетне закупнине по м2 која се
лицитира без пореза

Р.
бр.

Адреса

Површина
и структура м2

1.

Жарка
Зрењанина
бр. 5

49,09 пословног и 41,51
магацинског простора

1

2.

Николе
Ђурковића бр. 1

531,85

1

300,00 дин./м2

канцеларијска
радиотелевизијска

319.110,00

3.

Савска бр. 6

41,40

1

300,00 дин./м2

занатска трговинска канцеларијска

24.840,00

Зона

Делатност

занатска трго300,00 дин./м2 пословни
винска канцеи 150,00 дин./м2 магаларијска угоцински простор
ститељска

Депозит/дин.

41.907,00

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица.
Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без накнаде могу оставрити према Закону о буџету за 2015. годину, односно према Одлуци о буџету града Панчева за 2015. годину.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа, а наведени износ представља
збир две почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун број: 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања, број модела 97, позив на број 04-226-00.
Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који представља почетну висину закупнине по м2.
Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м2 је најповољнији понуђач.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, враћа се понуђачима који не успеју у
јавном надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од пет
дана од дана закључења Уговора о закупу.
Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност, као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.
Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа, и то:
1. Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију,
2. Сопствену (соло) меницу
Банкарска гаранција се доставља у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не
може бити краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида.
Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати од 28. до
30. децембра 2015. године, од 10 до 14 сати. Све информације се могу добити на тел. 013/219-03-00, локал 202.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од пет година. Уколико понуђач има
неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора
који је био предмет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања.
Пријава треба да садржи :
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број;
б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа,
као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси – површину и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска, написати тачан назив занатске делатности)
4) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за
пореску администрацију Градске управе града Панчева (не признају се потврде Министарства финансија – Пореска
управа Панчево).

КИРБИ дубинско усисавање и прање аутомобила, намештаја и тепиха.
Перионица
„Гоша”,
064/338-49-78. (211855)
КОМБИ превоз робе и
селидбе. Најповољније.
069/260-00-40, Раша.
Раша. (211952)

УДОВАЦ,
пензионер,
стамбено и материјално
обезбеђен, антиалкохоличар, откад ми је жена умрла живим сам. Тражим жену, искључиво ради брака,
55–70 година, не мора да
има било каквих прихода.
Тел. 013/365-346, 063/81482-12. (211830)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(211720)
ДИВЧИБАРЕ, издајем
апартмане за четири и
шест особа. 063/368448. (211735)

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор
поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Током самог поступка јавног надметања, председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да
сваки наредни лицитациони корак не може бити мањи од 5 % од претходно највише излицитираног износа.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу
ЈП Дирекције Панчево, са назнаком ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ, име и адресу, односно седиште лица које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 4. јануаром 2016. године, до 9 сати.
Јавно надметање ће бити одржано 4. јануара 2016, у 10 сати, у соби бр. 108, у ЈП Дирекцији Панчево, Змај Јовина бр. 6.
Након правоснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се Уговор о закупу на одређено време.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника
уредно пуномоћје оверено у суду.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.
(Ф)
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ОГЛАСИ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

marketing@pancevac-online.rs

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш
драги преминуо у 69. години

Тата, бићеш увек с нама

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

ЂУРИЦА ТОМИЋ
1946–2015.
Син ЗОРАН и кћерка ВЕСНА с породицама

ЂУРИЦА ТОМИЋ

(123/211926)

Сахрана је обављена 24. децембра 2015. године,
у 14 сати, на Старом православном гробљу.
Ожалошћени: супруга ЉУБИНКА, син ЗОРАН,
кћерка ВЕСНА, снаја МАЈА, зет МИОДРАГ
и унуци НИНА, АЛЕКСА, МИХАИЛО и СОФИЈА

Последњи поздрав драгом супругу

(122/211926)

Последњи поздрав куму
Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгом комшији

НОВО!

ЂУРИЦА ТОМИЋ

1946–2015.
Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из
наших живота.
Твоја ЉУБИНКА

Радно време благајне:

(125/2119269

понедељком и уторком од
8 до 18, средом од 8 до

ЂУРИЦИ ТОМИЋУ

15, четвртком и петком

ДРАГЕТУ
од сестре СВЕТЛАНЕ са децом.

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав зету

ДРАГЕ
КУЗМАНОВИЋ

ЂУРИЦИ
ТОМИЋУ

ДРАГЕТУ

(131/2119269)

КУЗМАНОВИЋУ
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

од кумова ЧЕДЕ,
БОРКЕ, БОЈАНЕ
и МАРИНЕ.

ДРАГАНА СПАСИЋ
с породицом

(103/211847)

(102/211846)

Последњи поздрав зету

о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на
животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 17. децембра 2015. године донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција инсталације гаса у фабрици ПЕВГ после измењивача Е209А/Б, на кп. бр. 15940, 15941 и 15942 КО3 Панчево, носиоца пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у реструктуирању, Спољностарчевачка улица бр. 82.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац пројекта је дужан да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни
спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог
обавештења.
(Ф-2313)

ДРАГЕТУ
КУЗМАНОВИЋУ

Последњи поздрав вољеном

ДРАГОМИРУ
МИЛЕНКОВИЋУ

од баба МИКЕ
и ДЕКИЈА.

Твоји најмилији

(101/211845)

(118/211913)

НОВО!
Радно време
благајне:
понедељком и уторком
од 8 до 18, средом
од 8 до 15,
четвртком и петком

расписује
Имати те био је понос.
Остаде туга, велики бол
у срцу и питање зашто?

Оглас
за пријем радника у диспечерском центру.
Услови:
– ССС IV/III
– познавање рада на рачунару
– с радним искуством или без њега.

од ДУЛЕТА и МАРИЈЕ.

(100/211844)

(127/211934)

Последњи поздрав супругу, тајку и деки

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ДРАГЕ
КУЗМАНОВИЋ

Предузеће „Бедем превоз” д. о. о.
пословни огранак „Голуб такси”

од брата СТЕВЕ
с породицом.

од 8 до 13 сати

ДРАГЕ КУЗМАНОВИЋ
Поносни смо на твоју доброту и љубав које си нам несебично пружао. Све је било
лако и лепо уз твој осмех и подршку. Само нам успомене могу дати снагу да наставимо даље. Хвала ти за сваки тренутак
који смо провели заједно.
Заувек ћемо те волети и туговати за тобом.
Твоји најмилији: супруга ЛИДИЈА,
ћерке ИВАНА и МАРИЈАНА, зет МАРЈАН
и унуке АНДРЕА и ИВА
(98/211842)

Сестра ЗОРИЦА
с породицом
(99/211843)

У суботу, 26. децембра 2015, у 10 сати, даваћемо једногодишњи помен нашем драгом

Пријаве слати на адресу:
Масарикова 3, Панчево, или на e-mail: m.bartolome@bedemprevoz.com.
(Ф)

Основна школа „Мирослав Антић Мика” Панчево

ОГЛАШАВА
ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
1. За припремање и дистрибуцију ђачке ужине у школској 2015/2016. години.
Оглас је отворен осам (8) дана од дана објављивања у недељнику „Панчевац”.
Уз Понуду доставити:
– детаљан приказ производа са ценовником,
– извод из надлежног регистра,
– референтна листа образовних установа с којима је понуђач сарађивао,
– име лица овлашћеног за контакт.
Понуде с потребном документацијом доставити на адресу:
Основна школа „Мирослав Антић Мика”, Панчево, Улица Душана Петровића Шанета бр. 11.
(Проф. 73)

ДРАГОЉУБ АРАМБАШИЋ
С тугом и поносом чувамо те од заборава.
Супруга ГОРДАНА, син АЛЕКСАНДАР и ћерка ЈЕЛЕНА
с породицма
(97/211840)

Петак, 25. децембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Претужни смо

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 21. децембра 2015, у 86. години, преминуо наш драги

АНИТА ЦВЕТКОВИЋ
1957–2015.

МИЛОРАД РИСТИЋ
1930–2015.
Сахрана је обављена 22. децембра 2015, у 13 сати, на
православном гробљу, у Старчеву.
Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ, ћерка ВЕРА, снаја
МАРИЈА, унук НИКОЛА, унуке НЕЛА, БИЉАНА, ОЛГА
и АНА, као и остала родбина и пријатељи

Њени БУДИНЧЕВИЋИ
(54/211721)

АНИТА ЦВЕТКОВИЋ
1957–2015.

Последњи поздрав драгој сестри

Наша вољена преминула је 18. децембра.
Заувек ћемо је волети и памтити.

(33/211680)

21. децембра, после дуге и тешке болести,
преминуо је

Ожалошћени: мајка ЈЕЛЕНА, супруг
БОЖИДАР и синови СТАНИСЛАВ
и НЕНАД

Последњи поздрав мајци и баки Зори

ДУШАНКИ ОСТОЈИЋ

(53/211721)

1945–2015.

ЗОРКА
ТОПАЛОВИЋ

ЂУРИЦА ЂУРЂЕВИЋ

1936–2015.

1931–2015.

Наша вољена мајка и
бака преминула је 17.
децембра 2015, али ће
заувек живети у нашим
срцима.

С љубављу и тугом чувамо успомену на
њега.
Супруга КОВИЉКА, ћерка МИРЈАНА, зет
ДРАГАН и унуци ИВАН и ДУШАН
(124/2119259

Син ЈОВАН и снаја
ЈАСМИНА и унуци
ЂУРА и СРЂА
с породицом
(116/211910)

(96/211839)

Последњи поздрав драгој

Последње збогом нашој
драгој куми

МАНЦИКИ
Увек ће бити део наших
сећања.

ЗАГОРКА
БАНДУЉ

1929–2015.

1937–2015.

(46/211701)

СВЕТА СТОЈМЕНОВИЋ
1956–2015.

1936–2015.
Наша вољена мајка преминула је 17. децембра
2015. Сахрањена је на
гробљу у Омољици.
Последњи поздрав
мајки Зори од сина
СЛОБОДАНА
с породицом.
(117/211911)

Последњи поздрав драгој тетки

Нисмо те могли сачувати од смрти, али вечно
ћемо те волети и сачувати од заборава.

Вечно ћеш живети у нашим срцима. Хвала ти
за све.

Супруга СРЕБРА, ћерка БИЉАНА, син ИВАН,
зет ДАРКО, снаја МАРТИНА и унук ВЛАДА.

Њени најмилији

Ћерка СНЕЖАНА,
зет МИРОСЛАВ,
унука КРИСТИНА
и унук НЕСТОР

(74/211771)

(32/211671)

(23/211649)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

Преминула је

СВЕТИ
ВИДА СТОКИЋ

Ретко се рађа такав човек, а све речи су сиромашне да би описале твоју доброту и племенитост
према свима. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: сестра БОГИЦА, зет МОМЧИЛО,
сестрић ДЕЈАН и сестричина ДАНИЈЕЛА
с породицама

Драга колегиница, добар сарадник и одан пријатељ. Остаје нам у лепом сећању...

(75/211780)

(18/211643)

20. децембра 2015, у 85. години, преминула је

РУЖИЦИ

МИЛОРАДА
СТАЈИЋ

Ожалошћени: браћа МИЛУН и МОМЧИЛО
и сестра РАДОСАВА с породицама

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ЗОРКА
ТОПАЛОВИЋ

Заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: синови ВЛАДИСЛАВ и ЂУРА,
снаје МАРИЈА и НАДА, унучад ВЛАДАНА,
МЛАДЕН и МИЛИЦА
и остала родбина и пријатељи

14. децембра 2015. изненада је преминула
наша драга мама, ташта
и бака

20. децембра 2015. преминуо је наш вољени

19. децембра 2015, у 92. години, преминула је
наша драга мајка и бака

НОВКА УЈВАРИ

17. децембра преминула је наша драга

Њени из СДК – НБЈ

16. децембра 2015. године преминуо је наш

МАРИЈИ
ВИДИ
ЛАЗАР ЈАНКОВИЋ

АНА ШЕЋЕРОВ
од станара у Стевана
Шупљикца 113.

ДУЊА и ГОРАН
и ОЛГИЦА и БОБАН

од АНТИКЕ
с породицом.

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја ПАУЛИНА
и унук ТОМИСЛАВ

(20/211128)

(91/211827)

(21/211646)

(31/211670)

1934–2015.
Ожалошћени: брат СТЕВАН и снаја ВЕРА са синовима
ЗОРАНОМ и ДРАГАНОМ с породицама
(112/211884)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 25. децембар 2015.

Последњи поздрав нашем драгом

У суботу, 2. јануара 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

Прошло је шест тужних месеци откако
није с нама наша

МОМЧИЛУ ТОМИЋУ
МОМИ ПУЛАНУ

ВИДОСАВИ ГРУЈИЋ

1931–2015.

Време пролази, а туга за тобом је све већа.

У суботу, 2. јануара 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо шестомесечни помен.

ВИДОСАВА ГРУЈИЋ

Живећеш у нашим срцима и мислима док
постојимо. Пуно нам недостајеш.

Била си нам снага, љубав и подршка. Бол
и туга за тобом не престају. Хвала ти на
свему што си учинила за своју породицу.

Супруга СОФИЈА, деца СЛАВКО и СВЕТЛАНА, унука МИЛЕНА,
снаја ДРАГАНА, зет РАЈКО и брат НИКОЛА

Твоја неутешна мајка ЗОРКА и браћа
ЛАЗО, ЛУКА и ЈАНКО с породицама

Твој супруг БУДИМИР, ћерка ДАНИЈЕЛА
и син ЖЕЉКО с породицама

(25/211656)

(130/ф-2319)

(129/Ф-2319)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да нас је у 71. години напустио наш вољени

ЛУКА
ЉИЉАК

Последњи поздрав драгом оцу

Последњи поздрав

ЛУКИ
ЉИЉАКУ

(57/211725)

Нека те анђели чувају!
Породица ЉИЉАК
(106/211859)

(58/211725)

МОМЧИЛУ
ТОМИЋУ
од свастике ДАНЕ
ДАБИЋ с децом.

Радо те се сећају твоји
најмилији

(26/211657)

(104/211850)

ЛУКИ

ЉУБИЦЕ БЕКИЋ ШУПИЦЕ

(105/211859)

од МИЛЕСЕ, НИКИЦЕ и ЛЕПЕ с породицама

1934–2011.
Носимо те у срцу с пуно љубави и туге. Волимо
те бескрајно.
Помен – у среду, 30. децембра 2015, у 12 сати.
Твоја породица: БРАНКО, ЗОРАН и ПАТРИША,
МИЋО и СЛАЂА и ДУШАНКА и МИЛА

(50/211709)

(60/211728)

МОМИ

РАДИВОЈУ

Три године откако ниси с нама, драги наш тата

РАДИВОЈУ БОЖИЋУ

У суботу, 26. децембра, даваћемо годишњи помен нашем

Породица ВИЦАНОВИЋ
(7/211614)

(17/211641)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгом куму

ИКИ

ИВАНУ
ГУРАНУ

од пријатеља ВОЈИНА,
ДУШИЦЕ и НИКОЛЕ.

Вечно неутешна
породица

(12/211624)

30. децембра 2015. навршавају се четири године од
преране смрти наше драге супруге, мајке и баке

Последњи поздрав драгом стрицу

1955–2015.

7. VII 1940 – 17. XII 2015.
Ожалошћени: зет СЛОБОДАН, унук БОЈАН и унука МАЈА

26. XII 2013 – 26. XII 2015.

од супруге НЕВЕНКЕ.

013/301-150

СОЊА
ВАРИ

СЛАВОЉУБ
ГАШПАР

Последњи поздрав зету и течи

телефон:

20. децембра 2015, у 61.
години, преминула је
наша драга

Обавештавамо родбину и пријатеље да је у 75. години
преминула наша драга

ЗОРА ЖИВАДИНОВИЋ

Последњи поздрав вољеном супругу

ПАНЧЕВАЦ

последњи поздрав
од БОБАНА, МИРЕ
и ВЕСНЕ.

Тужно сећање

од сина ЂУРЕ, снаје
РЕНАТЕ и унука
ФИЛИПА и ЈОВАНА.

Остаћеш у нашим срцима заувек.
Син САША, снаја
ВОЈИСЛАВА и унуке
НАТАША, ТАМАРА
и АЛЕКСАНДРА.

Брату

Последњи поздрав зету

од ЕЛЕНЕ, СИЛВАНЕ
и ПАВЕЛА.

(15/211637)

ВЕЛИМИР СТАНИШИЋ

С љубављу те се сећају твоја деца: ЉУБО,
СЛАВКО и ЦИЦА с породицама

Успомене на тебе вечно чувају твоји: ТАЊА,
ИВАНА, СИНИША и СОФИЈА.

(72/ф-2316)

(65/211749)

У суботу, 26. децембра, у 12 сати, даваћемо четворогодишњи помен

27. децембра 2015. навршава се тужних шест година откад није с нама наш драги

(92/211829)

ПОМЕН

МОРАР

САВИ ДАВИНИЋУ

КУЛИЋ

(95/211833)

Последњи поздрав

ДУШАН СПАСЕНИЈА
2005–2015.

СОЊИ
Девер БУКА и јетрва
ЗОЈА с децом
(81/211798)

2011–2015.

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА
АНКИЦА

НЕДЕЉКО

2009–2015.

С поносом чувамо успомену на вас. Хвала вам на
свему.
С љубављу и поштовањем ћерка ИВАНА, син
НЕГОСЛАВ, унук ДУШАН и снаја МИЛИЈАНА

Хвала вам за безграничну бригу, пажњу и љубав
које сте нам пружали.
Ћерке: ДИЈАНА и ГОРДАНА, унуци НЕМАЊА,
МАРКО, СТЕФАН и ВЛАДИМИР, праунука
СТАША, зет БРАНИСЛАВ и снаја ЗВЕЗДАНА

(111/211880)

С поносом чувамо успомену на њега.
Његови синови ДУШАН и СТОЈАН,
снаја СЛОБОДАНКА, унук МИЋО
и унука МИРОСЛАВА

(68/211754)

(107/211862)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 25. децембар 2015.
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Прошле су три тужне године од смрти нашег

СЕЋАЊЕ

У суботу, 26. децембра 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо седмогодишњи помен нашем милом сину и брату Цалету Стефановићу

МИЛИВОЈ
ЖИВОЈНОВ
ЛАЛА

НЕНАДА ЗЕНГА
29. XII 2012 – 29. XII 2015.

Твоји најмилији

2011–2015.
Пролазе године без тебе, али сећања и туга
никада неће проћи.
Породица

(59/211727)

(120/211916)

Много нам недостајеш.

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ
26. VI 1993 – 31. XII 2008.

Седам дугих година чекамо да се тргнемо из лошег сна.
Да угледамо тебе који за собом носи сјај.
Анђели су пожелели да сијаш међу њима, али нису схватили да нама
остаје празнина.
Носићемо те вечно у нашим срцима као милог, доброг и насмејаног
што си увек и био.

НИКОЛА ТРАЈЧИЋ

РУЖИЦА

29. XII 2011 – 29. XII 2015.
Пуно суза је пало кад је твоје срце стало, сузе те
не могу вратити, али ће те наше молитве увек
пратити. У срцу је туга, на гробу тишина, а у
твом дому велика празнина.
Твоји најмилији: супруга ДОБРИНКА,
син ДРАГАН, снаја СЛАЂАНА, унука ИВАНА
и унук НИКОЛА

ЋОЈБАШИЋ
1999–2015.
Заувек у нашим срцима,
много вољена, најбоља
мајчица на свету.
Син с породицом
(126/211939)

(83/211805)

Твоји: тата ЦАЛЕ, мама ОЉА и сестре АЛЕКСАНДРА и САНЕЛА
(38/211689)

Прошло је тринаест година откад није с нама наша драга, добра и
племенита

У суботу, 26. децембра, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо полугодишњи помен нашој драгој
мајци

СЕЋАЊЕ

Прошло је пола године
од смрти наше најдраже ћерке и сестре

БУДИМИРКИ КАРЛИЧИЋ
Мајко, свуда си око нас, чујемо те, недостајеш
нам ужасно.
Спавај мирно, одмори се и не секирај се више...
а ми ћемо се снаћи.
Воле те заувек твоја деца МИЋКО и ЛЕЛА

ИВАН
МИЛЕНКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(119/211913)

(77/211792)

БУДИМИРКЕ
КАРЛИЧИЋ

ДУШАНКА КАЊЕВАЦ

Увек ћеш бити у нашим
срцима и никада те не
можемо преболети. Љубоморно чувамо све лепе успомене које нас везују за тебе.

рођ. Ћуковић
С тугом, поносом и љубављу чувамо је у нашим срцима.
ВЕРИЦА, ГОЦА, МИРЈАНА, ЖАРКО и ЗОКИ
(121/211920)

Мајка ДУШАНКА
и брат МИЛАН
(78/211793)

Шестомесечни помен
дајемо 26. децембра
2015, у 11.30, на Католичком гробљу

24. децембра навршава
се четрдесет дана откад
нас је напустио наш

26. децембра, у 11 сати,
даваћемо шестомесечни
помен нашем драгом супругу, оцу, тасту и деди

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

РИСТА
МИЛКА МОМЧИЛО
ТОДОРОВСКИ ТОДОРОВСКА ТОДОРОВСКИ
1992–1995.
МАЈКИЋ 1950–2014.
1927–2005.
Помен на вас које смо увек волели и волећемо
вас док живимо.
Ваши најмилији

013/301-150

(63/211745)

Навршава се годину дана од смрти наше драге
супруге и мајке

НИКОЛА
ВРАЊКОВИЋ

ИГЊАТОВИЋУ

1920–2015.

1942–2015.

Чуваћемо с поносом сећање на тебе.

Твоја супруга МАРА,
син СИНИША и ћерка
СНЕЖАНА
с породицама
(64/211747)

АЛЕКСА ЛЕКА
ТРАЈКОВСКИ
Чуваћемо сећање на тебе.
Твоја кћи МИЛИЦА
МАРИНКОВИЋ
с породицом
(86/211808)

У суботу, 26. децембра 2015, у 10.30, на Новом
гробљу, даваћемо једногодишњи помен нашем
драгом

РАДОСАВУ

АЛЕКСА ЛЕКА
ТРАЈКОВСКИ

Недостајеш нам много.
У срцу те носимо, од заборава чувамо.

24. децембра навршава
се четрдесет дана откад
нас је напустио наш отац,
таст, деда и прадеда

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БОРИШКЕ ГУЛИЋ

Твој син ДРАГАН
ПЕВАЧ, снаја, унуке,
зетови и праунучад

Време пролази, а бол и
туга заувек остају у нашим срцима.
Твоји најмилији:
супруга ОЛИВЕРА
и ћерке БИЉАНА
и СВЕТЛАНА
с породицама

10. I 2015 – 10. I 2016.
Време пролази, али бол који је остао за тобом не
пролази, само туга и велика празнина. Без тебе
више неће бити исто као пре.
Ожалошћени: супруг ПИШТА, кћерка ИЛОНА,
унуци ИВАНА и РАЈКО и кумови КАТА и ПЕРА

(85/211807)

(89/211822)

(73/211767)

РАДОВАНУ ЋИРИЋУ
Време пролази, али бол и туга никако.
Твоји најмилији
(61/211738)
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Петак, 25. децембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 26. децембра 2015.
године, у 11.30, на Новом гробљу, у Панчеву, давати шестомесечни помен нашој најдражој супрузи, мајци и баки

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ

У кутку срца где највише заболи
Пронађемо те у тренутку сете...
Често ти шапнемо нешто,
Нешто прећутимо...
Кад нико не види испратимо те сузом...
И тако заваравамо бесане ноћи...

Заувек твоји најмилији
(70/ф-2315)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 25. децембар 2015.
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28. децембра 2015. навршава се десет година откако није с нама
никада непрежаљен

28. децембра 2015. навршава се годину
дана откако није с нама

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША

ЈАНОШ БИСАК

Годину дана туге и бола без наше драге

ЗОРИЦЕ НАКОМЧИЋ

из Старчева
Живот је само тренутак, а сећање вечно,
бол није у сузама већ дубоко у срцу где
ћеш заувек бити ти.

1951–2005.
Десет година прошло је брзо као трен. Ми те и даље чекамо... Фали нам твој осмех, савет, критика. Твоје знање и борба...

Много нам недостајеш.

Ми који те волимо знамо колико је тешко
живети без тебе.

Заувек неутешни: супруга РУЖИЦА и синови ЖЕЉКО
и ДАРКО с породицама

Сестра ЕРЖИКА с породицом

Твоја мајка и сестра с породицом

(44/211696)

(62/211740)

(113/211892)

Сећање на наше драге

У среду, 30. децембра 2015, у 11 сати, на Евангелистичком гробљу,
на Котежу, даваћемо једногодишњи помен нашој драгој

ТМУШИЋ

БЛАГОЈЕ
1988–2015.

ЗОРИЦА НАКОМЧИЋ

ВЕСЕЛИН ЗОРИЦА
2000–2015.

2015.

С љубављу и поштовањем ваши: ДРАГА,
ДРАГАН, РАДИЦА, АЦА и ДАЦА

РАДОСНИ КОВАЧЕВ
Време пролази, ал’ бол и туга никако.
Син ДУШКО, снаја ЉУБИЦА, унуци АЛЕКСАНДАР и ЗОРАН
и праунуци НИКОЛА, ГАБРИЈЕЛА, ЉИЉАНА и ИЗАБЕЛА

26. децембра 2015, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо годишњи помен нашој Зорици.
МИЛОШ и БАЦКО

(2/211346)

(67/211752)

Време пролази...

(80/211797)

28. децембра 2015. навршавају се четири године
од преране смрти нашег вољеног

У четвртак, 31. децембра,
у 10 сати, на Католичком
гробљу, обележићемо
четрдесет дана откад није с нама наш вољени супруг, отац и деда

СРЕЋКО НИКОЛОВСКИ

ЗОРИЦА ТМУШИЋ

Запослени у ДОО „Павле” Панчево

Сећање на Тебе и време које је прошло и пролази изазивају сету и тугу, надграђују бол и губитак у нашим срцима, у нашим душама...
Недостајеш и недостајаћеш...
Неизмерно те волимо,
Твоји...

(47/211706)

(108/211871)

Сећање на Вас никада проћи неће.

Прошло је пола године откако си нас напустила,
драга сестро

ЗОРИЦА ТМУШИЋ

СЕЋАЊЕ

Пре годину дана нас је
напустио наш колега

МОМЧИЛО
ЈАГОДИЋ

ЗОРАН
КИРТИ

2011–2015.

Успомене на твоју велику љубав и доброту
заувек у срцу чува твој брат КРСТА
с породицом.

Мајка ЈОВАНКА и син
МИЛАН с породицом

Време пролази, а ми чувамо успомену на тебе.
Служба Изворишта,
Водовод

(110/211877)

(115/211900)

(114/211895)

25. децембра 2015. навршиће се година откад
није с нама наша вољена

МИЛИЦА ВИШНИЋ
ЗОРАН
МИЛОШЕВ
С љубављу његови
најмилији

Вечну успомену на тебе чувају твоји најмилији:
супруг МИЋА, ћерка ЈОВАНКА, унука БОЈАНА
и зетови ПЕТАР и МИЛЕНКО

(109/211873)

(88/211822)

Сећање на кума

МОМЧИЛА
ЈАГОДИЋА
29. XII 2011 – 29. XII 2015.

Време иде и оно никада
не стаје, тако и туга за
тобом још увек траје.

СЕЋАЊЕ

1. јануара је шест месеци

ИМРЕ
МЕНЕШИ

ДУШАН
ДУШКО
МИЈИЋ

2010–2015.
С тугом и поносом што
смо Те имали чувамо Те
од заборава.
Твоја породица

рођ. 1939.
Ту си. Трајеш и даље,
деда.
Унук ДУШАН МИЈИЋ

(76/211782)

(84/211806)

Нашој драгој куми

ЈАЋИМОВСКИ
Кумови БРАДИЋИ
и БРКИЋИ са кумом
КАТАРИНОМ
(90/211826)

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ
Сећање...
ЦЕЦА и ПЕРА с децом
(49/211708)

29. XII 2011 – 29. XII 2015.
С поносом и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Супруга ЉУБИЦА, ћерка АНЕТА, зет НИКОЛА
и АЛЕКСАНДРА
(42/211693)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ВАСО

ДРАГИНКА

30. XII 2002.
29. XII 2008.
Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ћерка ЗОРА с породицом
(69/211757)
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Петак, 25. децембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
У суботу, 26. децембра 2015, у 11 сати, на војловачком гробљу, даваћемо једногодишњи помен

3

Тужна година је прошла
откако ниси с нама

Седам година тугујемо за тобом, драги наш Ђуро

ПРЕДРАГ
ДЕЛИЋ

ПРЕДРАГУ ДЕЛИЋУ

Бајка МАРГИТА, ујак
ДУШАН и ујна
СНЕЖАНА с децом

1979–2014.

ГЕОРГИЈЕ ЂУРА ВУЈИЋ
2008–2015.

(87/211816)

Пуно суза је пало кад је твоје срце стало. Сузе те не могу вратити,
али наше молитве увек ће те пратити.

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

У срцу је туга, на гробу тишина, а у твом дому велика празнина.

Зет

Твоји најмилији: супруга БРИГИТА, син ОГЊЕН, мајка МАРГИТА
и отац МИОДРАГ
(24/211653)

Драги наш

ПРЕДРАГ
ДЕЛИЋ

(35/211684)

Нажалост, анђели не
могу дуго остати међу
нама, а ти си био један
од њих. Почивај у миру,
драги наш...
Ташта ЈУЛИЈАНА
и таст ПАЈА

24. децембра навршава се пет година откако није с нама наш вољени

(8/211625)

МИЉАНКО МАРИН МАРЕ
24. XII 2004 – 24. XII 2015.
Ми те не заборављамо, само бројимо године откако ниси с нама.
Све нас подсећа на тебе, али тебе нема. Почивај у миру!

МИЛАН БЕКЧИЋ
2010–2015.

Твоји: супруга РАДМИЛА, син СЛОБОДАН с породицом и ћерка
АНЂА с породицом
(36/211686

Пролазе године, заборав не постоји. Туга и бол остају заувек. Увек
си у срцима и мислима најмилијих.
Твоји: ДАМИР и ДАНИЈЕЛА

Навршава се осам најтужнијих година у
нашим животима

Шестомесечни помен
нашем вољеном

(34/211681)

ПРЕДРАГ
ДЕЛИЋ
Боли празнина која никада неће бити попуњена. Боле сузе. Боле успомене. Боле ћутања...
Ујка МИШКО, брат
БОБАН, сестра ЈЕЛЕНА
и зет РАДЕ
(93/21831)

Навршава се тринаест година откад није с
нама наш

Помен нашем деки уместо пољупца за Нову годину

Најбољој мајци

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ

ПЕТАР
ЛОЖАЈИЋ

МАРКО ВУЛОВИЋ
Тужни смо што ниси с
нама да се радујеш нашим победама у џудоу,
златним медаљама и пехарима...

С љубављу и тугом успомену на тебе
чувају: супруга СТАНА и синови НЕНАД
и ПРЕДРАГ с породицама

Воле те твоји златни
унуци ИВАН, ИЛИЈА
и ОГЊЕН

(39/211690)

СЕЋАЊЕ на драге родитеље

Никад те нећемо заборавити, ти ћеш сијати као светлост која обасјава наше тужне
дане. Наши ожиљци на души трају заувек.
Много те волимо и вечно ћемо жалити
што ниси с нама.
Тата БАНЕ, мама МИРА и брат ДРАГАН

ДУШАНУ
МИЈИЋУ
22. ХI 1939 – 1. VII 2015.
Вољени никад не умиру.

СЛОБОДАНКИ
ЛАЛИЋ СЕКИ

Увек присутан
у мислима супруге
ЈЕЛЕНЕ, синова
ЗОРАНА и ТОМИСЛАВА
с породицом и сестре
НАДЕ с породицом

2009–2015.
Без тебе више ни срећа,
ни туга нема смисао.
Недостајеш толико да
боли.
Твоја деца

(45/21697)

(94/211832)

(40/211692)

Тужни су дани без тебе
и много нам недостајеш

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Четрдесет дана без брата

АНТАЛ
ИМРЕ

АНТАЛ
ИМРЕ

ПЕТРА
ЖИВАНОВА

Време пролази, а ти си
увек у мом сећању. Почивај у миру!
Супруга ТЕРЕЗА

Празнину и бол у души
носићемо доживотно за
тобом, вољени брате.
Твоја сестра НАДА,
БОЛЕ, ДРАГАН
с породицом и сестра
ЈЕЛЕНА с породицом.

(3/211610)

(14/211633)

(28/211661)

Наш теча и зет

САНАДЕР

ПЕТАР
ЛОЖАЈИЋ

ЈОВАН
14. I 2000.

ПЕТАР ЛОЖАЈИЋ

АНА
28. XII 2000.
Ваш син МИРОСЛАВ с породицом

Заувек у сећању.
ЦУКАНИЋ, АРБУТИНА,
ФРАНЧЕВ и АТАНАЦКОВИЋ

(48/211707)

(27/211662)

2000–2015.

Твоји: супруга
СТОЈАНКА, син
СЛОБОДАН, снаја
ГОРЈАНА и унуци
ИВАН, ИЛИЈА
и ОГЊЕН

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка МОНИКА
с породицом

(29/211661)

(4/211611)

Петак, 25. децембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Трогодишњи помен

У суботу, 26. децембра,
у 11 сати, на Старом
православном гробљу,
даваћемо годишњи помен нашем драгом тати

БРАНИСЛАВ
ПАНАЈОТОВИЋ

ЂУРА ИНЂИН

1948–2015.

Пуно суза је пало, кад је твоје срце стало...

2. I 2013.

Прошла је година туге откад ниси с нама.
Никада те нећемо прежалити.
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Сузе те не могу вратити, али наше молитве увек ће те пратити...
У срцу туга, на гробу тишина,

ЛАЗАРУ
КОСТИЋУ

У суботу, 26. децембра,
на гробљу у Качареву,
дајемо једногодишњи
помен нашој мајци, баби и прабаби

28. децембра дајемо годишњи помен драгој
мајци

Пуно нам недостајеш.

а у твоме дому – велика, велика празнина...
Супруга ЈЕРИНА, синови ЗОРАН
и ДРАГАН, снаја ЈЕЛЕНА и унучићи
(41/211693)

Твоји најмилији: супруга ДЕСА, ћерка
МАЦА, зет ВАЊА, унук СТЕФАН и унука
НИКОЛИНА

Ћерке СНЕЖАНА
и БИЉАНА
с породицама
(10/211620)

(6/211633)

СЕЋАЊЕ

Једногодишњи помен
26. децембра 2015.

Тужно сећање на оца

БУДИШКА

ЗДРАВКА
КРСТЕВСКИ
1933–2015.
Пролази година пуна
туге и бола. О теби с поносом причамо и никад
те нећемо заборавити.

ЛАЗАР

ЈОВАНКА

1929–2004.

МИЛЕНИ
СВИРАЦ

МИЦКА МИЛКОСКОГ
21. XII 2005 – 21. XII 2015.

1932–2012.

Мајко, година прође, а
жал за тобом не престаје.
Почивај ми у миру и
нек те анђели чувају!

Твоји најмилији

Ожалошћени: син
ЗОРАН и снаја БОБАНА

(71/211762)

(79/211793)

1934–2014.

Чувамо вас од заборава. Увек ћете бити у нашим
срцима и мислима.
Ћерка ЉИЉАНА с породицом и унука АНЂЕЛА
с породицом

Све што бисмо рекли премало је за оно што осећамо с љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи.
Твоја деца ЗОРАН и ВИОЛЕТА

Твој лик и племенито
срце остаће у мени.
Увек твој син ГОРАН

(9/211617)

(22/211648)

(51/211711)

27. децембра навршавају се четири године откад
није с нама

ВУКОСАВИ
КУРЈАЧКИ

СЕЋАЊЕ
24. децембра 2015. се навршава десет година од
смрти наше вољене мајке, свекрве и баке

Десет година откако није
с нама

Драги брате

РАЈНЕ СТАВРЕВСКИ

ЉУБОМИР МАРТИНОВ БАТА

МИОДРАГ ЦВЕТКОВИЋ ЦВЕЛЕ

2011–2015.

21. XII 2004 – 21. XII 2015.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе,
увек си с нама у мислима.

Једанаест година је прошло без тебе. Увек си у
мојим мислима и у мом срцу.

Твоји: МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА

Твоја једина сестра РАДМИЛА

(13/211625)

(37/211687)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
Четири године није с
нама

Синови: ЗОРАН и ТОДОР, снаје ЈАДРАНКА
и ДРАГАНА, унуци ИГОР, АЛЕКСАНДАР
и ЂОРЂЕ и унука МАРИЈАНА

ЗАГА
ДИМИТРИЈЕВСКИ
Син БРАНКО с породицом

(43/211695)

(30/211663)

Сећање на наше најмилије

Шестомесечни помен

МАКЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНА

СЛАВКО

1930–1984.
1924–2010.
Ћерка МАРИНА, син ДЕЈАН, унуци АНА, МИЛОШ
и МАРКО, снаја НЕНА и зет ПРЕДРАГ
(52/211711)

ЗОРАН
ПРОЛЕ

25. децембра се навршава четрдесет дана од смрти

НЕБОЈША
РЕЛИЋ

ЉУБОМИР
КАРБУНАР

Кум ВОЈИН
ЛАЦКОВИЋ

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ

25. XII 1990 – 25. XII 2015.

из Црепаје
28. XII 2002 – 28. XII 2015.

Породица МАРКОВИЋ

Године пролазе, али сећање на тебе остаје.
Ћерка ЗЛАТА

РАДА, ЗОРАН
и НЕБОЈША
с породицама

рођ. Илијин
2006–2015.
Хвала ти за сву љубав и
пожртвовање. Увек си
била и остаћеш део наших живота.
Ћерка ЉИЉАНА и зет
РАДИША

(11/211623)

(1/211180)

(16/211639)

(5/211612)

(56/211724)

26. децембра 2015. године дајемо шестомесечни помен
нашем вољеном

У петак, 25. децембра 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесет дана

Мили наши

СТОЈАНОВИЋ

АНЂЕЛКО
СТОШИЋ

(128/211955)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАНА РАДМАНОВИЋА
Твој син СТЕВАН с породицом

ЗОРАН
ПРОЛЕ
1961–2015.

КАТИЦА

ДРАГОСЛАВ

2005–2015.
1. VII 2015 – 1. I 2016.
Син ЗОРАН и ћерка ЗОРИЦА с породицама
(82/211803)

МИРОСЛАВУ МОМЧИЛОВИЋУ

Прошло је шест месеци
без тебе. Недостајеш...

СТЕВАНУ РАДМАНОВИЋУ

Окупљање у 11 сати, на Католичком гробљу, у Панчеву.
Његови најмилији

Твој син ЗОРАН с породицом

(19/211644)

(55/211724)

Твоји најмилији
(66/211750)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

ДОБИЛИ ЋЕРКУ

Ован

Вага

25. новембра: Лану – Јелена Стојковић Петровић и Дејан Стојковић; 26.
новембра: Лунету – Клаудија Бањаш; 28. новембра: Драгану – Љубица и
Драган Бркић; 30. новембра: Софију – Јована и Немања Панић; 1. децембра: Дуњу – Кристина Кнежевић и Срђан Ленатов; 4. децембра: Ању – Јелена Живанов и Кристиан Јепуре, Искру – Јасна и Марјан Раниславић, Лару – Лидка и Јозеф Ленхарт;

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

ДОБИЛИ СИНА
19. новембра: Алексеја – Ивана Дангубић и Младен Ђорђевић; 20. новембра: Сергеја – Сандра и Жељко Петров; 24. новембра: Викторијана – Лидија и Јан Петраш; 26. новембра: Николу – Ана Марија Бабић и Слободан
Поповић, Лава – Моника Хен и Владимир Тешић; 30. новембра: Алексу –
Ивана и Дејан Чалић; 2. децембра: Андреја – Драгана и Владан Бабић, Андреја – Снежана Чолак и Милош Анђелков, Василија – Ивана Ћирић и Иван
Бундало; 3. децембра: Лазара – Жељка Крстић и Бојан Камњанац, Николу – Ирена и Ненад Станковић; 6. децембра: Стефана – Ивана Урошевић
и Јовица Берић; 8. децембра: Петра – Јелена и Мирослав Софронијевски;
12. децембра: Милоша – Драгана и Војислав Гаргауновић, Матеју – Владанка Николић и Иван Шукунда, Павла – Драгана и Душко Јаћимовић.

ВЕНЧАНИ
12. децембра: Тереза Маринковић и Зоран Јеринић; Јелена Трумбеташ и
Марко Смолчић; 13. децембра: Дијана Кирилов и Игор Дајић, Александра
Васовић и Ненад Лацковић; 17. децембра: Дарина Марекова и Дејан Азарија, Љиљана Ђурић и Радиша Илић.

УМРЛИ
10. децембра: Јон Береш – 1943, Радоје Станојчић – 1938, Савка Пилиповић – 1936, Велимир Њагул – 1948; 11. децембра: Стелуца Миуца – 1950,
Петар Радовић – 1935, Милица Богнар – 1993, Добрица Милосављевић –
1948, Стеван Путник – 1962; 12. децембра: Мартон Секељ – 1936, Слободан Стојиљковић – 1949; 13. децембра: Ана Вујаклија – 1958, Станика Вуловић – 1936, Милутин Јевтић – 1931, Станимир Атанацковић – 1945, Војче Колевски – 1947; 14. децембар: Рада Новаков – 1940, Ратка Цветановић – 1945, Јелена Марић – 1936, Верица Ловић – 1934, Ђуро Јовић –
1947, Јожеф Ковач – 1950, Загорка Бандуљ – 1937; 15. децембра: Радивоје Божић – 1940, Виктор Павишић – 1936, Стеван Совић – 1954, Драган
Иванов – 1959; 16. децембра: Смиља Златановић – 1935, Пена Јакимовски – 1945; 17. децембра: Јелена Бабић – 1974, Лука Љиљак – 1944, Милорада Стајић – 1929, Зорка Топаловић – 1936.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

1

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

2

3

5

У свако поље уписује се по један слог тражене речи.

4

6

ВОДОРАВНО: 1. обдукција (мед.), 5. игра на срећу, 6. име

7

8

9

12

Томаса Мора, 3. врста морског главоношца, 4. крик бола, јаук,
лелекање, 8. конзервисана сардела, 9. ученици богословије, 10.

13

14

15

16

уништити, сатирати, 13. назив за црнодлаког пса, 15. мађарски

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Особа која вам је блиска ових

И те како је битно да прошири-

дана на тренутке ће вас попети
до звезда, али ће вас и спустити
у сам пакао. Покажите да знате
да се борите на емотивној клацкалици и уз осмех и упорност
спроведите идеје у дело.

те видике и унесете више боје у
свој поглед на живот и посао.
Истицање у свему што радите
може произвести контрапродуктивност код сарадника, без обзира на подршку претпостављених.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Како ће се ствари даље одвијати,

Постоје ствари у животу, послу

зависи искључиво од вашег става,
интересовања и мотивације да решите нагомилане проблеме. Могућност новог радног места, унапређења или запослења је извесна, зато
ћутите док се све не заврши.

и љубави које морају остати тајна. Понекад ситнице имају велику моћ ако их правилно вреднујете и поделите с блиским и драгим особама. Каткад је срећа и у
несебичном давању.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Упорност вам је на завидном ни-

Изгледате сувише строго и не-

воу. Прилично сте креативни и пожелећете да се брже пењете ка
трону. Превисоке амбиције често
носе превелик ризик и нејасно сагледавање ситуације, па зато размотрите своје стварне могућности.

приступачно у емотивним односима, али то је само маска. У вама
букти ватра. Двапут проверите
све информације које добијате да
не би дошло до несугласица. Некад није све онако како изгледа.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Нема разлога за брзоплето до-

Останите по страни у свим ин-

ношење одлука ни за журбу. Посаветујте се с блиским сарадницима или с поверљивом особом.
Не скачите у ватру. Све што вам
се сада нуди, кратког је рока.

тригама које се плету око вас. Будите довољно промишљени и пробајте да предвидите реакције других. Вољена особа вам је велика
подршка и мотивација. Потребан
вам је добар и квалитетан сан.

Не потцењујте и не прецењујте

11

УСПРАВНО: 1. реч којом почиње телефонски разговор, 2. дело

се чини небитним, препустили
сте другима да одраде. Променљивог сте расположења, посебно кад је реч о емотивном животу. Што се вас тиче, празници су
почели, само одлучите с ким ћете и куда ићи.

нечију улогу у послу, звање и
образовање. Будите до краја детаљни у анализама свог пословања, како и иначе радите, јер вам
од тога зависи почетак следеће
године.

шаховски велемајстор (Гедеон).

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

Речи су састављене од следећих слогова: БО, ВА, ВА, ГЛА, ДИ,
ЗИ, КА, КО, ЛА, ЛО, НИ, НИН, ЊА, ПРО, РИ, СО, ТА, ТА, ТИ,
ТИ, ТИ, ТИ, ТИ, ТОР, ТРИ, У, ЦА, ЦА, ЧАР.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. популарни назив за чланове
француске фудбалске репрезентације, 2. апарат за проширивање
отвора на телу ради прегледа (мед.), 3. наглашавати, показивати,
4. житељ места Сотин код Вуковара, 5. врста крупне рибе, младица, 6. биолог који проучава биљни свет, 7. тећи кроз неки крај.
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ФАМА О СРБИМА
Све ДОК СЕ НЕ БРАНИ,
доброћудан јесте сој,
слободом се вазда храни,
због ње води љути бој.
Има чудан митски код,
плаветни га мами свод,
узбуркан му некад брод,
баш је БЕСАН НЕКИ РОД.

СПУНЕРИЗАМ

2

НЕПРИЈАТАН САН

3

Некад МОЋНА НОРА
сад немирно спава,
од силних јој брига
просто пуца глава.

4

6
7

3
3

3

који ће се ових дана претворити
у огроман пламен. Срећни сте,
некако без разлога, иако вам је
над главом милион проблема.
Верујте свом инстинкту, он вас
никад не вара. Могућ је неочекиван пут.

НАПОМЕНА: Спунеризам је загонетка код које
по једно слово прве и друге речи замене места (на
пример: ГОЈА МАЛА –
ГОЛА МАЈА).

5

5

7
8

1

4

2

У вама трепери пословни занос

7

РЕШЕЊА – Укрштени слогови: аутопсија, лото, Пау, писар,
ка, бојадисање, го, Ната, слога, рибар, Вировитица. Двоструки анаграм: небески народ. Спунеризам: ноћна мора. Судоку: 465981372, 238567149, 179432685, 792853461,
854216793, 316794258, 947128536, 681375924, 523649817.
Магични штит 7 х 9: „триколори”, дилататор, указивати, Сотињанин, главатица, ботаничар, протицати.

6

(19. 2 – 20. 3)

ДВОСТРУКИ АНАГРАМ

СУДОКУ

4

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

10

16. град у Хрватској.

Све што вас оптерећује или вам

ни сте да се суочите са свим тешкоћама. Добијате прилику да
помоћу дипломатских разговора
остварите неке своје давне жеље
и снове, па зато не трошите живце на ситнице и небитне ствари.

Девица

шпанског кошаркаша Гасола, 7. бележник, нотарош, 9. фарбање, бојење, 11. Наталија одмила, 12. јединство, 14. риболовац,

Уз подршку драге особе спрем-
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

РОБНА ПИЈАЦА „АЕРОДРОМ” У ИШЧЕКИВАЊУ БОЉИХ ДАНА

НОВИ КОЛОСЕК ЗА РЕНЕСАНСУ НОВОГ БУВЉАКА
Надалеко познати нови бувљак
дуго је био један од препознатљивих појмова Панчева.
Робна пијаца „Аеродром”
настала је средином деведесетих година, након чега се муњевито ширила до неслућених размера. Тезге су ницале
из сата у сат, људи разних нација, вера и боја коже милели
су на све стране, а паркинзи су
били пренатрпани возилима
са свим (не)могућим регистрацијама...
А онда, након тих златних
времена, кренуо је пад, гужве
су нестале, али ова јединствена
тржница на отвореном можда
и није дала последњу реч...
Робна пијаца „Аеродром” налази се на рубу насеља Маргита и располаже са импозантних 2.620 тезги (од чега
је слободно 905 продајних
места); 96 места је предвиђено за магацински простор, а у
понуди је и 70 локала, који су
сви до једног закупљени.
Локали још увек на цени
О популарном новом бувљаку
званично се стара ЈКП „Зеленило”, а људи који воде то
предузеће не споре да је последњих година, са ескалацијом економске кризе, опадањем куповне моћи и отварањем „Авив парка”, приметан
пад промета. Све то умањује и
некад велике приходе које су
убирали поменута фирма и
град у целини.
Руководилац радне јединице „Пијаце” Дејан Симеуновић верује да ће ово време
стагнације уминути с пролећа, када треба да проради дру-

Око пиџаме нема ценкања

Неки су отишли, ал’ ће се можда вратити
ги кружни колосек. Тиме би се
Панчево у већој мери отворило ка вишемилионском граду,
а нови бувљак постао неупоредиво атрактивнији. Први гласник лепших дана је пројекат
за изградњу још тридесетак
локала, за које већ постоји велико интересовање.
Иако је промет видно опао,
посебно радним данима, викендом је и даље велика фреквенција људи. Нажалост,
продавци углавном изражавају незадовољство ситуацијом,
јер им је, поврх свега, у последње време за вратом и појачана контрола тржишних
инспектора, који су по цео
дан на терену, што се не памти. Званично су ту ради сузбијања сиве економије, али је то
прилично несносан притисак

и за оне који раде легално.
Условно речено, будући да је
реч о пијаци, илузорно је очекивати да је већина њих у стању да испуни строге законске
нормативе – од фискалних
каса, преко пријаве запослених, до регистрације у АПР-у.
Марамица на комад
А на бувљаку, иако је био радни
дан, као и увек, прилично живо.
Макар наизглед... Екипа „Панчевца”, у ово предновогодишње
време, није наишла на слављеничко расположење. Ретко ко је
био спреман за разговор, а о
осмеху задовољства на лицу
бесмислено је и говорити. Оних
неколико који су пристали на
причу то потврђују.
Оливера Кузмановић пет
година продаје дечје пиџаме
фирме из Сремчице и наво-

ди да је стање све лошије –
купци су потпуно депримирани; не ценкају се као некад, али и не пазаре, па власник озбиљно размишља о
затварању.
Један од ретких купаца била је Слађа, фризерка по занимању, која је с баком Даринком баш ту тражила новогодишњи поклон за своје најближе. Рекла је да свраћа често, будући да станује у комшилуку, највише због гардеробе, те да се још увек ту и тамо исплати, премда је много
тога јефтиније у граду.
И Барбара је хтела пиџаму
за поклон, а она и муж Боца
купили су нешто „хемије” и
ново сандуче.
– Дођемо једанпут месечно,
онако ритуално, да прошетамо

И КИНЕЗИ ГЛЕДАJУ КА ПРЕМИJЕРУ
Поред домаћих продаваца, много је и странаца – Бугара, Румуна, Турака, чак и Јермена... Наравно, општепознато је да су Кинези најбројнији, а они из удружења, које окупља преко 150 фирми, сваке године у
ово време састају се са управом робне пијаце како би уз сок или кафу
сумирали годину, изнели проблеме и очекивања и ковали планове.
Њихов председник Чен Ксијао Хуј, рекао је да сваке сезоне посао
опадне за тридесет одсто, али се они труде да одрже квалитет робе –
јакни, патика, панталона...
– Остаћемо најмање још две-три године, јер очекујемо испуњење обећања премијера Вучића да ће за то време бити боље – кроз осмех је навео Чен.
Он је истакао вишегодишњу одличну сарадњу са управом, чији је
руководилац Жарко Ракочевић додао да увек ослушкује њихове жеље, а да управо финализују договоре о закупу нових тридесет локала.

мице и нуде их на комад за по
пет динара. То је лоше предсказање и боље је одмах се покупити и отићи кући. А што се
перспективе бувљака тиче,
мислим да је нема и да ће се
сам од себе затворити – навела је продавачица.
И док нам је показивала повољне шампоне и дезодорансе, наишао још један „весели”
купац, који је на молбу да по-

Гужве само викендом
која ради на тезги крцатој такозваном хемијом. Њено „бувљачко” искуство је огромно
јер је, како каже, ту већ двадесет две године. У моменту када смо је питали како иде, бануо је купац и затражио марамицу на комад.
– Страшно је када ми овако
крене дан. Дошло је дотле да
неки продавци отворе мара-

разговарамо оштро загрмео.
Сена је само слегла раменима, уз констатацију да је сваки
други такав, са чим се сагласила и бака која од ујутро тегли служавник с „правим домаћим колачићима”. Продала
је свега три, а већ је скоро
подне...
Да ли је и за нови бувљак пет
до дванаест, показаће време...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

АКТИВНОСТИ ДРУШТВА „ЉУБИМЦИ”

Успешна година пријатеља животиња
Друштво пријатеља животиња
„Љубимци” годину на истеку
означава као једну од најактивнијих од свог оснивања.
Почело је акцијом прављења
кућица за напуштене љубимце,
удомљавањем преко триста
животиња, пројектом подизања споменика за неустрашивог
пса Леа, што је било пропраћено у свим значајнијим светским медијима, а настављено
учешћем на бројним изложба-

и неког сретнемо. И није претерано јефтино, али се никад не
ценкам, јер знам како је овде тешко радити – рекла је Барбара.
Недалеко одатле је продавац гардеробе који се слаже да
је напорно и тешко направити
новац, али да се ипак, бар у
његовом случају, може солидно зарадити.
У сурову реалност вратила
нас је Сена Владисављевић,

Јазавичарка

ма, састанцима, семинарима и
конференцијама у земљи и
свету и покретањем едукација
у вртићима, основним и средњим школама.
У наредном периоду ова организација наставиће истим
темпом, па крајем ове и почетком следеће године „Љубимцима” у оквиру активног
зимског распуста предстоји
едукација ђака у сарадњи са
Основном школом „Стевица

Женка јазавичара ухваћена је у
Улици Жарка Зрењанина како
јурца унаоколо с дугачким ланцем. То говори да је имала власника.
Уколико је неко препозна или
жели да је удоми, може је наћи у
градском прихватилишту у Власинској 1, број телефона 352-148.

Чупкица
Јовановић”, затим изложба
радова малишана у Дечјем
културном центру изабраних
на конкурсу „Мали хероји великог срца”, на којем је учествовала и Предшколска установа „Дечја радост”, а напослетку се очекује едукација
ученика у Средњој медицинској школи „Стевица Јовановић” почетком другог полугодишта.
У јануару 2016. године поново ће организовати радионицу за прављење привремених кућица за напуштене животиње, па овом приликом позивају све заинтересоване који
желе да се укључе у поменуту

акцију да се јаве имејлом на
или да прате организацију на
друштвеним мрежама. Људи
добре воље могу се јавити и
уколико желе да допринесу
поклањањем материјала попут стиропора, најлона, силикона, лепка и осталог.
Следеће године Друштво ће
обележити двадесет година
постојања и активног рада.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Прелепа женкица се пре
око три недеље ниоткуда
појавила на Содари.
Чупкица је добра, послушна и разиграна, лепо
ухрањена и чиста, мирише
на шампон, што је знак да
је донедавно имала власника или старатеља. Ако
се поменути не јави, било
би пожељно да ова љупка
куца улепша живот некој
одговорној особи.

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” OБОРИЛЕ ЈОШ ЈЕДНОГ ФАВОРИТА
У дербију Прве лиге
Борац изгубио
од лидера

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ „СВЕТИ НИКОЛА”

ЧАБА И ЈОВАНА ЗВЕЗДЕ НИША
Традиционалан међународни пливачки митинг „Свети
Никола” одржан је 19. и 20.
децембра на затвореном базену СРЦ-а „Чаир” у Нишу.
Надметало се око 300 пливача и пливачица из 25 клубова из: Румуније, БиХ, Хрватске, Македоније, Црне Горе,
Бугарске, Грчке и Србије.
Ово такмичење се већ деветнаест година налази у календару Европске пливачке
федерације (ЛЕН) и било је
добра провера за Чабу Силађија, сјајног пливача ПК-а

Тамиш, који је под руководством тренера Себастијана
Хигла већ обезбедио норму за
Олимпијске игре у Рио де
Жанеиру наредне године.
Наш ас је већ првог дана такмичења показао да је у завидној форми. Убедљиво је тријумфовао у трци на 50 м прсно, с резултатом 28:01, а то
му је донело и нових 865 бодова. Чаба је био одличан и
другог дана митинга. Победио је и у трци на 100 м прсно, с временом 1:00,84 (883
ФИНА бодова), што је само
27 стотинки мање од А олимпијске норме, коју је остварио
још у марту. Оно што је најважније, јесте податак да је Силађи и технички био прилично добар, па сада са својим

тренером Себастијаном Хиглом с више оптимизма може
да се припрема за највећи догађај у 2016. години.
Иако то није његова дисциплина, Чаба је у трци на
100 м делфин освојио сребрну медаљу, па је с највише
сакупљених бодова из три
трке освојио и главну новчану награду на митингу.
На такмичењу у Нишу ПК
Спарта из нашега града представљали су Јована Богдановић и Милош Михајловић, а
феноменалан резултат остварила је Јована, која се окитила
са четири најсјајнија одличја и
проглашена је за најуспешнију
такмичарку на митингу, па је и
њој припала главна новчана
награда. Јована је тријумфовала у тркама на 50, 100 и 200 м
прсно и 400 м краул.
Чланица ПК-а Динамо
дванаестогодишња Вања Грујић оборила је национални
рекорд стар двадесет година.
Она је у трци на 50 метара
леђно поставила нови рекорд
за млађе пионирке, с временом 33,14.

У овој дисциплини Вања је
освојила златну медаљу у својој групи и сребрну у апсолутној категорији.

ПАНЧЕВАЧКИ СТРЕЛЦИ НИЖУ УСПЕХЕ

ПИОНИРКЕ УБЕДЉИВО НАЈБОЉЕ

Последње првенствено искушење у овој години остаће у
лепом сећању свим љубитељима игре преко мреже у нашем граду. У суботу, 19. децембра, на велики православни празник – Светог Николу,
у десетом колу Суперлиге Србије, један од најзанимљивијих мечева одигран је у Хали
спортова на Стрелишту. Панчевачке „лавице” су угостиле
великог фаворита, једну од
најбољих екипа у нашој земљи, и на радост бројних
симпатизера оствариле су величанствену победу: Динамо–Спартак 3:1, по сетовима:
22:25, 25:13, 25:21 и 25:19.
Иако су играле без повређене Јелене Лазић, капитена,
одбојкашице Динама су пружиле максимум, нису се
уплашиле великог противника, искористиле су све његове
грешке и заслужено су стигле
до велике победе и нова три
бода, с којима су се приближиле екипама из врха табеле.
Већ од самог почетка утакмице било је јасно да ће се на
Стрелишту водити велика
борба, а с обзиром на термин
и дан играња меча, бројни посетиоци могли су да уживају у
неизвесној одбојкашкој представи. Готово цео први сет
протекао је у игри поен за поен, па се победник није могао
ни наслутити. У финишу су
популарне „голубице” из Суботице успеле да се „одлепе”,
повеле су са 24:20, а „лавице”
су смањиле на 24:22, али за
потпуни преокрет у овом сету
није било времена.
– Играте с пола снаге, ајде...
– викнуо је тренер Александар Владисављев својим одбојкашицама у паузи и ситуација је почела да се мења...
Фаворит из Суботице у другом сету није знао шта га је
снашло. Спартак је успео да
пружи какав-такав отпор само до резултата 11:9. А онда
су се „лавице” разгоропадиле... Александра Петровић и
Ивана Остојић су „решетале”

поље ривала из свих позиција,
„прорадила” је Нина Коцић, а
с три узастопна ас-сервиса
једна од најбољих играчица
овог сусрета, Драгана Марковић, само је дотукла већ грогираног противника. Спартак
одавно није тако надигран и
резултатски понижен. Динамо је гошћама дозволио свега
тринаест поена у овом сету.
„Лавице” су одлично започеле и трећи део овог сусрета. Разиграла се Слађана Мирковић, а
за Ивану Остојић није било препреке, па је већ при резултату
од 5:2 за Динамо тренер Спар-

блокове Нине Коцић, домаћи
тим је повео са 7:1, а тренер
Спартака је до тада био приморан да искористи оба тајмаута. Ништа није вредело...
Фаворит је био на коленима, у
потпуном нокдауну. Није
имао решење за разигране одбојкашице Динама, које су до
самог краја играле на високом
нивоу, не дозвољавајући ривалу ни грам наде да може доћи
до евентуалног преокрета.
– Честитам Динаму на победи – врло љутито и непрофесионално, не сачекавши
колегиницу из противничког

сала, а тимски рад нас је довео
до великог тријумфа. Били
смо упорни и стрпљиви. Драго
ми је да је Драгана Марковић
још једном показала да на њу
можемо најозбиљније да рачунамо. Сада имамо три недеље
паузе да мало залечимо ране,
да се припремимо још боље и
да у лепом расположењу дочекамо прво искушење у новој
години – рекао је тренер Динама Александар Владисављев.
Одбојкаши старчевачког
Борца нису успели да приреде
изненађење иако су били врло

така, легендарни Слободан Галешев, био принуђен да узме
први тајм-аут. Гошће су успеле
да се врате у меч, изједначиле
су на 11:11, држале су се некако
до 20:19, а онда је на мрежи загосподарила Александра Петровић, Милена Спремо је ассервисом наговестила тријумф,
а тачку на овај сет ставила је
Слађана Мирковић ефектним
блоком „један на један”.
Почетком четвртог сета одбојкашице Динама су биле
још убедљивије. На сервис
Николине Ашћерић, уз сјајне

тима да стигне на конференцију, одбрусила је Тања Средић, капитен Спартака и дугогодишња играчица Динама,
присутним новинарима који
су је иначе увек подржавали.
Ко губи, има право да се
љути – стара је народна пословица. Ипак, у овом мечу
одбојкашице из Суботице могу бити љуте само на себе.
– Честитам мојим саиграчицама. Иако смо биле ослабљене, успеле смо да остваримо велику победу. Сада нам
предстоји мала пауза, коју ћемо искористити да се још боље припремимо за наредна
искушења – рекла је Драгана
Марковић, један од најбољих
актера утакмице.
Динамо је сада „скочио” на
шесто место на табели и приближио се водећим тимовима.
– Добити овакав Спартак,
који је међу две-три најбоље
екипе у Србији, велики је
успех за нас. Опет нисмо били
комплетни, а тако је од почетка сезоне. Наш успех зато још
више добија на значају. Одбрана је одлично функциони-

близу тога. Они су прошлог
викенда, у десетом колу Прве
лиге, гостовали у Старој Пазови, где су од лидера, непораженог Јединства, изгубили с
3:1, по сетовима: 26:24, 23:25,
25:21 и 25:20.
То је био прави дерби, у коме је више среће имао домаћи
тим, који се с нова три бода
учврстио на трону прволигашког каравана. Најнеизвесније је било у првом сету и да је
он којим случајем припао
Старчевцима, ко зна како би
се овај меч завршио. Овако...
Без обзира на пораз, момци
које предводи тренер Драгољуб Стојановић заслужују похвале за приказану игру, борбеност и залагање. Били су
равноправан ривал фавориту и
права је штета што у овом дуелу нису освојили бар један бод.
Борац је играо у саставу: Гаврилов, Милетић, Рајковић,
Бојковић, Милошевић, Спасојевић, Милић, Јовић, Меденица, Кнежевић, Познић и
Зиндовић.
Трка за бодове се наставља
15. јануара.

ТАБЕЛА СУПЕРЛИГЕ
1.

ВИЗУРА

10

9

1

29:13

25

2.

ТЕНТ

10

8

2

26:13

23

3.

ЈЕДИНСТВО (СП)

10

7

3

25:14

21

4.

СПАРТАК

10

6

4

24:16

19

5.

Ц. ЗВЕЗДА

10

6

4

22:15

19

6.

ДИНАМО

10

4

6

18:19

13

7.

ЖЕЛЕЗНИЧАР

10

4

6

17:22

13

8.

ЗРЕЊАНИН

10

4

6

17:23

11

9.

КРАГУЈ

10

1

9

8:29

3

10.

ЈЕДИНСТВО (У)

10

1

9

6:28

3

ШАХОВСКИ ТУРНИР ЗА КАДЕТЕ

МАРКО „ЦАРУЈЕ” ЗА ТАБЛОМ

Пето коло Лиге пионира
Војводине у стрељаштву
одржано је прошлог викенда
у Кикинди, чиме је завршен
јесењи циклус такмичења за
сезону 2015/16.
Екипа пионирки СД-а
„Панчево 1813” опет је убедљиво победила, с 514 кругова, а у појединачном надметању Марија Алексић је
била друга, Ивана Вислав-

ски четврта, а Анастасија
Грујоски десета. Тим пионира је заузео шесто место, а
пуцали су Владимир Стајчић, Сергеј Вукасовић и Стеван Калинић.
После пет кола екипа пионирки из нашега града учврстила се на лидерском месту, баш као и Марија Алексић у појединачној конкуренцији.

Просторије ШК-а „Светозар
Глигорић Глига” биле су премале да приме све младе шахисте који су се прошлог викенда надметали у борби за
пехаре, медаље и робне награде на другом кадетском турниру у нашем граду, у организацији тог клуба.
Преко 50 талентованих малишана, међу којима и неколико државних првака, пружило је организаторима, родитељима и љубитељима шаха
у Панчеву незабораван доживљај у виду велике борбености
и врло квалитетних партија.
Учествовали су дечаци од седам до петнаест година, а били су подељени у три старосне
групе.

Млађа класа је била најбројнија, а боје нашега града
бранио је Марко Милановић,
званични првак Србије до
осам година. Као и претход-

ног пута, сигурном игром, с
пет поена из пет партија, Марко је још једном натерао припаднике елитних шаховских
школа да „положе краља”.

Други је био Стефан Вучковић, а трећи Арсеније Кошћал, обојица из Београда,
ученици ФИДЕ мајстора Срђана Чарнића.
У средњој класи је победио
Реља Медић из Београда, а у
старијој групи Стефан Тадић
из школе велемајстора Бранка
Тадића, селектора кадетске
репрезентације Србије.
Сваки учесник турнира награђен је пригодним поклоном. Најбољи у свим класама
добили су уз то и пехаре и медаље, а за све учеснике, родитеље и госте било је обезбеђено бесплатно послужење. Договорено је да се следећи турнир организује већ у првом
кварталу наредне године.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗЛАТО И СРЕБРО
ЗА САЊУ
У организацији АК-а Војводина, прошлог викенда је у
Новом Саду одржан традиционалан међународни „Новогодишњи митинг” за млађе
категорије. Овим такмичењем званично је почела дворанска (зимска) сезона у Србији. Учествовало је 626 мла-

дих атлетичара, што је апсолутни рекорд по броју учесника, а надметање је одржано по
строгим правилима АСС-а
(електронско мерење резултата, стартни блокови...).
Четворочлани тим АК-а Тамиш предводио је тренер Зоран Коцић, а у наш град су
стигле две нове медаље. Заслужила их је сјајна Сања Марић. Ова млада атлетичарка
је најпре тријумфовала у скоку удаљ с личним рекордом
од 3,76 м, да би само пола сата после тог надметања освојила сребрно одличје у трци
на 60 м, поставивши лични
рекорд (9,62 секунде) и у овој
дисциплини.
Учествовали су и Алекса
Нертица, Ана Драгојевић и
Стефан Марић.

НОВОСЕЉАНИМА
ДВЕ МЕДАЉЕ
Борци Кик-бокс клуба „Свети
Цар Лазар” из Банатског Новог Села остварили су сјајне
резултате на Првенству Војводине у Сомбору.
Седамнаестогодишњи Александар Балножан наступио је у
сениорској конкуренцији, пошто није имао противника међу јуниорима до 91 кг, и успео
је да освоји бронзану медаљу.
Страхиња Сладаковић је у надметању кадета успео да освоји
најсјајније одличје.

Према речима тренера
Предрага Јовића, талентовани Лазар Богдан приказао је
сјајан меч, али је нажалост
изгубио од квалитетног противника из КБК-а Футог, због
сумњивих одлука судија.
Ипак, он је задовољан успехом који су његови борци постигли, што је само потврда
доброг и напорног рада.
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Петак, 25. децембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ТАМИШ ПРЕСЛИШАО „КЛОНФЕРЕ”

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка

Тешка али заслужена
победа домаћина

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Крис-крос пао
у егал завршници

Панчево: КРИС КРОС – СВЕТИ ЂОРЂЕ

После два несрећна и незаслужена пораза Кошаркашки
клуб Тамиш је опет на победничком колосеку. Прошлог
викенда, у тринаестом колу
КЛС-а, у Хали спортова на
Стрелишту гостовали су популарни „клонфери”. Бројни посетиоци на трибини, иако нису присуствовали богзна каквој утакмици, задовољни су
напустили поприште окршаја: Тамиш – ОКК Београд
84:63, по четвртинама: 24:13,
19:19, 21:22 и 20:9.
Иако се на основу коначног
скора може помислити да је
домаћин лако стигао до убедљивог тријумфа, није било
тако. Бојан Јовичић је на старту на паркет послао петорку у
саставу: Немања Манојловић,
Иван Смиљанић, Душан Милошевић, Радослав Пековић и
Филип Думић. Тамиш је добро
започео овај дуел, а податак да
је прву четвртину завршио с
једанаест поена „вишка”, иде
томе у прилог. У наставку сусрета домаћин је дошао до још
убедљивије разлике, која је у
једном моменту износила и
седамнаест поена, а онда је дошло до малог пада концентрације, гости су успели да се колико-толико консолидују и да
на полувреме оду с „минусом”
као и после прве четвртине.
Права драма одвијала се
после одмора. Гости су погодили за три поена, узвратио је
Манојловић поготком за два,
уз фаул, а онда је средином
треће четвртине „севнула” прва Смиљанићева „тројка” из

Прошлонедељни
резултати

субота, 20.30

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
ПРВА ЛИГА
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ

3:1

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД

самог ћошка терена за 51:39.
Тада се чинило да ће Тамиш
ући у мирну завршницу, али
два минута пре истека тог дела утакмице семафор је показивао резултат 57:54. Ипак,
уследило је неколико успешних напада домаћих кошаркаша, да би Душан Милошевић у последњим тренуцима
погодио „тројку” за нових десет поена „вишка” и мирнији
улазак у последњу четвртину.
Гости нису имали више ни
снаге ни воље за нове преокрете. Последња деоница меча у потпуности је припала
домаћим кошаркашима, а
финиш меча је обележио тандем Никола Симић – Радослав Пековић, који је брзим и
ефектним нападима и сигурном реализацијом измамио
аплаузе с трибине.

ТАБЕЛА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
1.

ФМП

13

12

1

1070:844

25

2.

КОНСТАНТИН

13

11

2

1059:988

24

27

3.

БОРАЦ

13

9

4

1075:962

22

24

4.

СМЕДЕРЕВО

13

8

5

1034:986

21

24

5.

МЛАДОСТ

13

7

6

983:941

20

23

6.

НАПРЕДАК

13

7

6

936:911

20

21

7.

СЛОГА

13

7

6

883:923

20

21

8.

ТАМИШ

13

5

8

930:917

18

20

9.

ОКК БЕОГРАД

13

5

8

1055:1044

18

19

10.

ВРШАЦ

13

5

8

997:997

18

18

11.

БЕОВУК

13

5

8

995:1058

18

18

12.

ВОЈВОДИНА

13

5

8

951:1069

18

15

13.

СПАРТАК

13

4

9

954:1039

17

11

14.

ЈАГОДИНА

13

1

12

943:1202

14

10

30

Иако ово није била утакмица која ће се дуго памтити, најважнија је победа. И нови бодови. И овог пута је тренер Тамиша Бојан Јовичић имао
проблема око састава тима, а
руку на срце, имао их је и тренер ОКК Београда Владе Ђуровић, али свакако треба истаћи момке који су, и поред грешака, с тимским духом стигли
до новог тријумфа. Најефикаснији су били Пековић (15 поена), Милошевић (14), Симић
(13) и Смиљанић (12 поена), а
солидни су били и Душан Хукић, Никола Вујовић, Филип
Думић и Александар Илкић.
– Захвалио бих гостима на
фер и коректној утакмици.
Нисмо били сјајни, али најважније је да смо победили, па
се сада окрећемо наредним
изазовима – рекао је Никола
Симић.
У четвртак, 24. децембра,
када је овај број „Панчевца”
већ био закључен, Тамиш је
на свом терену одмерио снаге
с Напретком из Крушевца.
– У дуелу са ОКК Београдом нисмо личили на озбиљан тим. Било је то једно од
наших лошијих издања. Нисам задовољан ни како сам ја
водио утакмицу, ни игром момака... Наша срећа је била у
томе што су гости наступили
знатно ослабљени. Ако не
променимо однос према
игри, имаћемо озбиљан проблем. Истина, опет смо имали

повређене играче, али то не
сме бити оправдање. Морамо
да будемо озбиљнији – рекао
је тренер Тамиша Бојан Јовичић на конференцији за новинаре после утакмице.
У дванаестом колу Прве
српске лиге кошаркаши Крискроса су у Руми изгубили од
домаћег Словена са 69:67.
– Нажалост, претрпели смо
још један пораз у егал завршници. Лоше смо започели
утакмицу. Нисмо могли да се
адаптирамо на агресивну одбрану домаћина. Наши бекови су имали доста проблема у
организацији напада, а с друге стране, много грешака у
одбрани, услед лоше комуникације међу мојим играчима,
Словен је кажњавао лаганим
поенима. Тако се домаћин
„одлепио” на десет поена разлике. Ипак, у другој четвртини смо успоставили равнотежу, а после одмора смо заиграли много боље у одбрани,
па смо ушли у неизвесну завршницу. На крају нисмо
имали ни среће. Неколико
„отворених” шутева једноставно нисмо погодили.
Остаје нам да коначно научимо да добијамо уједначене
утакмице и на овом нивоу –
рекао је тренер Крис-кроса
Вук Станимировић.
Следећег викенда Панчевци играју на свом терену. У
госте им долази „Свети Ђорђе” из Житишта.

ДУШАНУ БОРКОВИЋУ ДОДЕЉЕНО СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ АУТО-МОТО САВЕЗА СРБИЈЕ

ГОДИНА ПРЕПУНА ТРОФЕЈА
Нашем суграђанину, европском шампиону на брдским и
кружним стазама Душану Борковићу прошле недеље је додељено специјално признање Ауто-мото савеза Србије (АМСС)
за изузетан допринос у развоју
овог спорта у 2015. години.
Поред медаља намењених
шампионима, на свечаној церемонији у Зрењанину уручена
су и специјална признања за
изузетан допринос развоју ауто
и мото спорта министру омладине и спорта у Влади Републике Србије Вањи Удовичићу,
министру унутрашњих послова Небојши Стефановићу, као
и министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александру Вулину. Ову
традиционалну манифестацију свечано су отворили су председник АМСС-а Мирко Бутулија и градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић.
– Велика ми је част што сам
примио ову специјалну награду. Рекао бих да је она стигла
као шлаг на торту у овој мојој

3:1

шампионској години. Оно
што ја могу да обећам, јесте да
ћу и даље бити у мисији развоја ауто-мото спорта у Србији, заједно с мојим партнером
АМСС-ом. Посебно захваљујем председнику АМСС-а
Мирку Бутулији, који максимално помаже ауто-спорт у
Србији и представља нашу земљу пред челницима светске
аутомобилске федерације на
прави начин – рекао је Душан
Борковић.
Успешним организовањем
великог броја међународних и
домаћих такмичења АМСС је
у години на измаку показао
одговорност према ауто-мото
спорту и дао пуну подршку
његовој афирмацији у земљи
и иностранству, враћајући га
тако, после више година, под
своје окриље.

84:63

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС

69:67

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СТРЕЛИЧАРСКИ
ТУРНИР У БЕОГРАДУ

ПАНЧЕВЦИМА
СЕДАМ ОДЛИЧЈА
У Београду је прошлог викенда одржан турнир у стреличарству, у организацији домаћег клуба Сребрна стрела. У
прилично јакој конкуренцији
тринаесточлана екипа СК-а
Панчево постигла је запажене
резултате.
Сјајни су били старији пионири у гађању олимпијским
стилом. Јован Шпехар је осво-

јио злато, Стефан Јакуб сребро, а Стефан Кљајић бронзу.
Јуниорка Андријана Штрбан
заслужила је сребрну медаљу,
док су се у конкуренцији ветерана Живко Сарић и Ивица
Шпехар окитили златним односно сребрним одличјем.
Сребро је припало и сениорима у екипној конкуренцији, а
гађали су Горан Тасески, Дејан Форго и Миле Стајчић.
Сезона се наставља 17. јануара, када ће домаћин турнира
бити Вршац.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сх1)
Избор Р. Радојевић
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД-а „НЕОЛИТ”

ВЕЛИКИ КОНЦЕРТ КУД-а
„СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП”

ФОЛКЛОРАШИ
„ЗАПАЛИЛИ” СТАРЧЕВО
Културно-уметничко друштво „Неолит” је 17. децембра у великој сали
Дома културе у Старчеву лепим концертом обележило годину на измаку.
Као и увек, у публици се тражило место више, а међу бројним званицама
били су и гости из других друштава с којима „неолићани” имају добру сарадњу, као што су људи из панчевачког „Абрашевића”, београдског „Цветковића”, Савеза аматера Србије, али и из рипањског друштва. Наравно,
поново су најгласнија публика били родитељи, баке и деке најмлађих
„неолићана”.

Будући да многа културно-уметничка друштва муку муче с финансијама, овог пута је визуелни доживљај концерта био мало скромнији.
Није било видео-бима и посебних светлосних ефеката јер, нажалост,
Дом културе у Старчеву тако нешто не поседује, а КУД „Неолит” није
био у могућности да сам поднесе трошкове такве организације.
– Због свега тога одабрао сам репертоар који наша публика воли, кореографије које смо радили у протекле две године, али и оне које се у
Старчеву играју од давнина. Концерт смо отворили песмом „Шта се сија, нане?”, коју је извела наша солисткиња Сања Мојсиловић, али перфектно унисоно певање целог ансамбла дало је посебну драж. Уследиле
су игре из Лесковца кореографкиње Десанке Ђорђевић, а потом и игре
из Биначке Мораве кореографа Дејана Милисављевића. Тим двема кореографијама подсетили смо публику на наш успех с последње смотре
фолклора у Руми, где смо освојили бронзану плакету. Као шлаг на торту дошла је кореографија „Игре из околине Београда”, можда једна од
најлепших кореографија данашњице, коју нам је ове године поставио
првак националног ансамбла „Коло” – Горан Митровић, а захваљујући
Покрајинском секретаријату за културу обезбедили смо и део костима
за ову нумеру. У последња четири концерта имали смо четири премијере, чиме ни много већа друштва не могу да се похвале. С обзиром на то
да управа друштва, са Урошем Баном на челу, одлично ради, верујем да
ћемо и у будућности пријатно изненађивати нашу публику. Велике овације је и овог пута добила „Врањанска свита”, а громогласним аплаузима награђене су и „Влашке игре”, као и „Игре из Пчиње”, које смо оставили за крај концерта, уз велико финале, где смо приказали сплет игара „Копачка”, „Ропота” и „Старосеоско” – рекао је уметнички руководилац КУД-а „Неолит” Бранислав Живковић.
Млађи ансамбли су наступили са устаљенијим репертоаром, јер има
много нових полазника, па се полако формирају нове групе. Старија
дечја група извела је „Игре из Груже” и „Игре са Старе планине”, а нови чланови су се представили песмом „Ал’ су лепе старчевачке секе” и
измамили највеће аплаузе.
Иако немају баш најсјајније услове за рад, чланови КУД-а „Неолит”
не посустају. За следећу годину припремају и свечану академију, на којој ће се појавити крем српског фолклора. Тако то раде „неолићани”,
старчевачки хероји.
Ј. Ф.

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ОД БАНАТА СВЕ ДО
ВРАЊСКОГ ПОЉА
После изузетно успешне године Културноуметничко друштво „Станко Пауновић НИС–РНП” приредило је велики, генерацијски
концерт у недељу, 20. децембра, у дупке пуној
Хали спортова (преко 1.000 посетилаца). Тако
је публика била у могућности да погледа кореографије у извођењу дечјих ансамбала, омладинског и првог ансамбла, ветерана, али и наступе
Тамбурашког оркестра под руководством Михајла Јовића, женске певачке групе, Милоша
Николића – свирача на кавалу... На сцену је том
приликом изашло чак 400 учесника.
Као и обично, концерт је отпочео уз мелодије
и игре из Баната, а посебност тог првог блока
представљало је премијерно извођење кореографије под називом „Игре Срба из румунског дела
Баната”, коју је припремио Дејан Трифуновић,
уметнички директор „Пауновића”. Њу је извео
први ансамбл, који је током 2015. године награђен златном плакетом на Републичком фестивалу за одрасле у Чачку и наш град је на најбољи
начин представљао на фестивалима у Словачкој,
Турској и Бугарској. Уследиле су игре из разли-

читих крајева наше земље – од Мачве, Жагубице и Шумадије до Тимока, Заглавка и Врања.
Како је за наш лист изјавио Дејан Трифуновић, током 2015. КУД „Пауновић” је учествовао
у око сто програма. Година је почела гостовањем у „Жикиној шареници” у јануару, да би
уследило учешће на међународном скупу у Етнографском музеју у Београду.
Ова година ће бити упамћена и по горепоменутој републичкој награди у Чачку, те златним
плакетама и другим успесима дечјих ансамбала. Међутим, оно о чему се заиста дуго причало,
био је летошњи наступ „Пауновића” пред Ангелом Меркел и другим представницима ЕУ приликом њихове посете Србији, а потом и учешће
у програму за званичнике Босне и Херцеговине.
Поред бројних гостовања, ово друштво је више
пута било и домаћин учесницима из иностранства
и разних крајева Србије. Од посебног значаја је 15.
издање „Етно гласа” у новембру.
Д. М.

Пусто турско
Улица Бранка Ановића није баш у самом центру града, али је
близу.
То се најбоље види по коловозу.
Она је једна од репрезентативнијих чувара турског наслеђа.
А наши комуналци јој не поклањају довољно пажње.
Да је другачије, калдрму би већ исцртали зеленом бојом и наплаћивали паркинг-места.

Ауторска права
Улица Марка Кулића је још ближе самом центру града.
А наша „Хигијена” ту још није почела да наплаћује паркирање.
Ваљда зазире од Ердогана и Давутоглуа, председника и премијера Турске.
Да се не досете, па још да траже ауторска права за коришћење турске калдрме.

ФЕСТИВАЛ ПОДВОДНОГ ФИЛМА

„ПРОДАВАЦ ШКОЉКИ” ПРИКУПИО НАКЛОНОСТ
Првенац Иване
Орловић Крањц најбоље
домаће остварење

жирија, па је сасвим заслужено проглашен најбољим домаћим филмом.
Веома је запажен био и филм „ Escape”, коме је жири доделио специјалну
награду Фестивала.
За време трајања ове манифестације
у београдској Кинотеци је била постављена и изложба подводних фотографија под називом „Лед ледени”. Чврст,
немилосрдан и незаустављив лед је за
тандем подводних фотографа Ивану
Орловић Крањц и Јанеза Крањца представљао праву инспирацију. Захваљујући њему забележени су јединствени
тренуци када језера постану заробљеници леденог покривача.
Снимци су направљени прошле зиме у
јануару и фебруару. Такође је занимљиво
да је фотографисано на две локације: на
језеру Вајсензе у Аустрији и на београдској Ади Циганлији.
A. Ж.

Традиционалан Фестивал подводног
филма у Београду је деветнаести пут
окупио заљубљенике у подводни свет,
а међу њима су били и чланови клуба
„Свет роњења” из нашега града. Ове
године из панчевачке видео-радионице изашла су чак три филма троје
аутора. Ивана Орловић Крањц је наступила с филмом „Продавац шкољки”, док се Владимир Младеновић
представио остварењем „Under the
Ice”, a Јанез Крањц кратким филмом
„Escape”.
У конкуренцији седам домаћих аутора филмски првенац Иване Орловић Крањц „Продавац шкољки” побрао је опште симпатије публике и

Изгланцана лепота
Улица Николе Ђурковића је у самом центру града и има најлепшу турску калдрму.
Зато што је камен у њој, точковима и ђоновима, гланцан бар
двеста година.
Сада градска власт ову реткост, овај бисер и ову природну лепоту из наше турске прошлости хоће да реконструише.
И после ће се чудити откуд изрека: „Турске буле закукаше, хануме се у род повратише, а кадунџике у црно завише”.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Анђела Кљајић,
ученица:

Јелена Мартинов,
незапослена:

Драган Јовић,
незапослен:

– Током викенда ћу
се одмарати, а можда
ћу и изаћи, још увек
немам конкретне
планове. Такође,
наредне дане
искористићу да се
припремим за
предстојеће празнике.

– Немам посебне
планове за викенд.
Бићу код куће
с дететом, а с обзиром
на то да је још увек
беба, и немам много
слободног времена за
остале ствари.

– Не знам тачно,
али највероватније
ћу викенд провести
с пријатељима,
у окружењу које
ми одговара,
а можда ћемо
и изаћи у град.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Заменик директора: Драгана Кожан • Главни и одговорни
уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана Младеновић, Јордан
Филиповић, Зоран Спремо • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830
(маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево и 200-2286400101001-61 код
Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана
• Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра
2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

