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Четврти пут ове године
измењен изглед градских
финансија
Послато пет пројектних
апликација на адресу
Покрајине
Измене и допуне Одлуке о буџету
Града Панчева за 2016. годину биле
су најважнија тема седнице Градског
већа одржане 21. новембра. Главну
реч је имао заменик градоначелника
Предраг Живковић, који је задужен
за градске финансије.
Промене Закона о буџетском систему су повод за усклађивање локалних финансија с тим актом.
– Јавна предузећа, дирекције и
фондови немају више статус индиректних буџетских корисника, а то
се у Панчеву односи на Дирекцију за
изградњу и уређење града и Градску
стамбену агенцију. У оквиру ребаланса пренаменили смо средства,
променили смо описе неких позиција и радили смо на текућој буџетској
резерви. Дирекција се води другачије, па је обезбеђено 62 милиона динара за њено текуће пословање у децембру. Од 1. децембра ове године
све инвестиције ићи ће преко Града

Панчева, а не преко Дирекције као
досад, па је 462 милиона динара пребачено на позицију Градске управе.
Исти принцип је примењен и код
Градске стамбене агенције, само што
је, наравно, у питању далеко мањи
износ – објаснио је Живковић.
Он је додао да су сада остварени
приходи Града усклађени са очекиваним до краја 2016. Код прихода
класичне буџетске потрошње смањен је порез на пренос апсолутних
права у износу од десет милиона динара, док су приходи од камата смањени за 20 милиона.
– Оно што нас радује, јесте да се порез на зараде остварује боље него што
је планирано, па постоји простор да
се та ставка повећа за 30 милиона.
Локалне комуналне таксе биће увећане за четири милиона, а порез на добит комуналних предузећа за седам
милиона. Ребаланс смо искористили
да ускладимо и приходе комуналне
потрошње: смањени су за 54 милиона
динара. Сопствени приходи који иду
преко рачуна буџета Града увећани су
за 11 милиона, а индиректни приходи за осам милиона динара. Овим изменама имамо корекцију од
16.299.000 динара, колико износи
смањење како планираних прихода,
тако и расхода. Укупно планирани
приходи овим четвртим ребалансом

износе 6.059.796.000 динара – закључио је заменик градоначелника.
Већници су затим информисани о
степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за
период до 30. септембра. На самом
крају било је речи о братимљењу општине Санандреи у Румунији и нашега града. Овај поступак је у току, а
завршиће се пошто Влада Републике
Србије аминује процес.
Покренут је поступак за отуђење
неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Панчева путем
јавног надметања на почетку седнице Градског већа одржане прошлог
петка. Ради се о неколико локација у
Војвођанској и Прешерновој улици у
нашем граду, као и о парцели у Банатском Новом Селу, где би требало
да никну стамбени објекти мале
спратности.
Затим, дато је зелено светло за
учешће Панчева на конкурсу за суфинансирање пројеката Покрајинског секретаријата за финансије чији
су извор средстава фондови Европске уније, у вези са одобреном идејом „Банатско сунце за све”. Чланови
Градског већа подржали су активности средњих школа када је у питању
пројекат Владе АП Војводине „Увођење двојезичне наставе на српском

и енглеском језику у установама
образовања и васпитања”. Такође,
једногласно су донете одлуке о закупу пословног простора у имовини
града за трговинску, апотекарску и
канцеларијску делатност.
Чланица Већа Зорица Репац представила је два, нешто касније усвојена предлога у вези с пољопривредом.
Први се тиче финансијске помоћи
Покрајине око уклањања дивљих депонија с државног пољопривредног
земљишта, што је већ започет посао,
а други анекса уговора о откупу производа (сунцокрета, соје кукуруза и
репе) од фирме „Агрофинанс” из Београда, како би се ускладили рокови
за враћање депозита.
С обзиром на то да Град Панчево
има право на пет пројектних апликација у вези с расписаним другим покрајинским конкурсом за доделу
средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката
у јавној својини и објеката фекалне
канализације у 2016, може се рећи
да су градски оци ову могућност исцрпли до максимума: тражен је новац за канализацију у панчевачкој
улици Марка Краљевића, у местима
Омољица, Иваново и Јабука, те за
глогоњску водоводну мрежу.
Резултате ћемо сазнати ускоро.
С. Трајковић
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ЗАСЕДАЈУ ОДБОРНИЦИ

Скупштина због Дирекције и ГСА
Седница Скупштине града Панчева заказана је за уторак, 29. новембар, дан
пре истека рока за усклађивање оснивачких аката јавних предузећа са законом. Индиректни буџетски корисници
који не остварују приход неће више моћи да добијају новац из градске касе, јер
ће 1. децембра изгубити статус индиректног буџетског корисника. У Панче-

ву постоје два таква предузећа: Дирекција за изградњу и уређење Панчева и
Градска стамбена агенција.
Закон о јавним предузећима предвиђа три могућности за решавање
садашњег статуса: реорганизацију,
статусну промену и ликвидацију
предузећа. У поменутим случајевима
ће доћи до статусних промена.

Пред одборницима ће се наћи последњи ребаланс овогодишњег буџета, па тако и одлука о кредитном задужењу Града.
Расправљаће се и о ценама метра
квадратног непокретности по зонама
на основу којих ће следеће године
грађанима бити обрачунаван порез
на имовину.

Одборници ће разматрати и промене одлуке о комуналним таксама,
као и о пословању градских јавних
предузећа у првих девет месеци ове
године, али и предлог о братимљењу
са Општином Санандреи у Румунији,
а на предлог Месне заједнице Банатско Ново Село.
М. Д.

Ужице
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Срећни људи
Поверење се тешко стиче, а лако се губи. Та истина нас прати током целог живота, у свим односима, у најширем смислу те речи,
које успостављамо. Када нам је баш стало – потрудимо се да урушено поверење повратимо, а за то је неопходна енергија.
И, када те након тога опет обујми сумња, па онда скоро да нема помоћи.
Сећамо се случаја од пре пет-шест година када је проваљено да су
добро организовани ликови себи намакли неколико аутомобила у
оквиру игре на срећу „Лутрије Србије”. Ето, били су срећне руке :-)
Онда се прошле године приликом извлачења бројева лотоа, у директном преносу на телевизији, на екрану прво појавио број, да би
потом и та куглица изашла из бубња. Као, грешка, људски фактор.
Хм, симпатично.
Е, да је све то и симптоматично, видели смо пре неки дан: извукли
свих седам бројева, а ТВ екран празан. Шеф комисије се извињава и
објашњава да је све у реду. Четири минута. Онда напишу да је извучена једна шестица, па, упс, није једна него су две. Извините...
На срећу, ради се само о игри на срећу. Замислите да је у питању
нешто озбиљније, попут предизборних истраживања јавног мњења.
Или, далеко било, изборних резултата.
Кључ је у поверењу.

***
Кад смо код кључа... Копајући по сопственим старим записима, налетели смо на Тита, човека од поверења. Вреди ту сторију поновити.
Писали смо пре једно три године о томе да је прича о њему вечна,
а повод су били тада „ослобођени” акти америчке Националне безбедносне агенције (NSA).
Тито, генијалац без премца у историји човечанства (јер је, по великој већини извора, завршио четири разреда основне и два металостругарске школе, а неприкосновено је владао великом Југославијом
и био најутицајнији политичар источне хемисфере после Мао Цеа
скоро четрдесет година), беше разлог да Бела кућа 1951. године
озбиљно размишља о томе да нуклеарним оружјем нападне СССР,
рогобатну ратну творевину чијем се врху нимало није свиђао „највећи син наших народа и народности”. Кампања у земљама Источног
блока против југословенског доживљаја комунизма била је једно време најважнија активност тамошњих тајних служби и „новинара”.
Од трећег светског рата у последњем тренутку се (пише у „Избегавању Армагедона”, објављеном документу NSA) одустало, пошто је
Стаљин, најмоћнији Титов опонент, на примеру америчког ангажовања у Кореји схватио да се САД не играју и да ће помоћи Југославији, па и атомском бомбом ако затреба.
Тема другог списа о Титу је маршалово порекло, тачније интрига о
томе да ли је он стварно био Хрват рођен у Кумровцу, Пољак или,
баш, Рус. Има ту и теорије о замени идентитета, сличне онима које
гледамо у холивудским филмовима. Свакако изузетно занимљива
разбибрига за становнике држава насталих из СФРЈ, а Амери непрестано „пуштају” интересантне сторије које гутају и бројне друге нације широм планете...
Чему све то служи, а још и не ради? Наравно, скретању пажње с
много важнијих тема. Једва чекамо следећу прилику у којој ће САД
имати потребу да нам изместе фокус. Тада ћемо можда сазнати шта
се заиста догодило јула 1969. године, када је, како сада тврде, Нил
Армстронг ступио на Месец.
У продаји магле Американци су професори, а да и међу политичарима у Србији имају одличне ђаке, показало се милион пута у последње две деценије и још увек се приказује. Присетите се сами неког од бројних бизарних примера...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Време
за бежанију?!
Ових дана све смо преплављенији насиљем. Скоро као у стара „добра” времена, лудих деведесетих, када сте ходајући улицом у касне сате ризиковали
да вас група „омладинаца” ошури до
голе коже, изује из патика и, напослетку, честито испраши по туру и
осталим (не)згодним местима.
Када је о тој теми реч, недавно се
догодило оно чега се свеколика јав-

ност дуго прибојавала – мигранти су
се масовно потукли. Притом су неки
били и „хладнонаоружани”, па је
епилог јурњаве по Зеленом венцу
био кобан за једног младог Авганистанца, чији је трновит пут у бољи
живот окончан на најсвирепији могући начин – избоден је насмрт.
Очевици кажу да је тада било језиво
затећи се у најужем центру Београда, јер су помахнитале силеџије несрећног младића млатиле моткама
са ексерима све док једна од силине
ударања није пукла.
Гадно је било и у Новом Саду: у ватреном окршају је настрадала једна
девојка коју је стигао метак намењен
њеном дечку.
Нажалост, нимало весело није ни
у нашем доскора прилично мирном
граду. Кренуло је недавно у проказаном „Граду”, наставило се севањем
ножева у „Блицу”, када је једно лице
избодено, да би протеклог викенда
неколико група младића који су се
мирно враћали из провода пресрела
хорда битанги и из чиста мира брутално испребијала.
Замислите следећу ситуацију: након неколико суботњих „антистрес”
пива и обећавајућег шашољења с девојчицама, запутите се пешака до куће како бисте се пролуфтирали и успут са ортаком резимирали одлазећу

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Није инсталација, већ корисна занимација.
У ајнфору у епицентру града, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

ноћ. А онда гром усред тамне ноћи –
без икаквог увода, уз највулгарнији
уличарски вокабулар, на вас нагрне
десетак подивљалих „хијена исуканих очњака”, разрогачених очију и
наоштрених песница. Иживљавање
не гине, а из безизлаза вас једино
може избавити онај одозго, зато што
хорда за милост не мари.
Право је чудо да суботњи зулум за
собом није оставио ниједан млад
леш, али је, на несрећу, пре неколико дана пронађено тело непознатог
мушкарца недалеко од ресторана
„Мали рај”. Индикативно је да у вези
са оба случаја још увек нема никаквих одговора с надлежних места...
Аларм се зацрвенео и ако се нешто
убрзо не предузме, звониће на узбуну. С друге стране, то никог не треба
да изненађује, нарочито ако се, рецимо, осврнемо на све учесталија
гнусна догађања у Скупштини. Да не
причамо о „Твитеру” и другим друштвеним мрежама, где се, у вербалној политичкој кланици, нема обзира ни према тешко оболелој дечици.
Тако, упркос ружичастој стварности коју нам сервирају поједини медији, изгледа да нам друштво лагано
пуца по шавовима, па није чудо што
многи кују планове за бег у „топлије
крајеве”...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

Свака реч има посебну специфичну тежину. То сам чуо
од једног цензора.
Авети прошлости су темељ наше духовности.
Љубав је болест од које се прво добије шум на срцу, а у тежим
случајевима и шум на мозгу.
Трла баба лан да јој прође мандат.
Није умро у незнању. За живота је купио диплому.
Откад смо заузели правилан курс, нико више не зна куда идемо.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЦРНОГОРЦИ СУ ПОСЕБНА ВРСТА СРБА. ТО СУ ОНИ ШТО ГУСЛАЈУ.
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НАСТАВЉА СЕ БОРБА ЗА ИЗЛЕЧЕЊЕ МЛАДОГ СТАРЧЕВЦА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИЗЛАГАЧА

АЛЕКСАНДРУ ПРEДСТОЈИ ТЕЖАК ПУТ

Ускоро
„Новогодишњи базар”

Неопходна ургентна
донација тромбоцита
А крвне групе
и новца за операцију
Млади Александар Станковић
недавно је оболео од опаке мелоидне леукемије. Двадесетчетворогодишњи Старчевац је
животно угрожен и тренутно
се налази на одељењу хематологије у Клиничком центру,
где о њему брину светски признати лекари у тој области медицине.
Мелоидна леукемија је тешко хематолошко обољење
крвног система, које се брзо
погоршава уколико лечење не
почне одмах. Стога је неопходно укључити стандардни
режим хемотерапије и сталну
надокнаду сепаратних тромбоцита, па је од животне важности да сви хумани људи
који имају А крвну групу помогну Александру тако што ће
отићи у Завод за трансфузију
крви у Улици Светог Саве број
39 у Београду и пријавити се
за могуће донирање тромбоцита.
Једино решење за спас младог Станковића је трансплантација коштане сржи, која је
изводљива само у иностранству и веома кошта. Зато је од

велике важности прибавити
немалу своту новца. Тога су
свесни и људи добре воље из
Старчева и околине, па су већ
започели прикупљање добро-

вољних прилога протеклих дана, када је одржано неколико
хуманитарних манифестација.
Најпре је у четвртак, 17.
но вем бра, у До му кул ту ре

свирало неколико бендова из
окру же ња – „По лу мрак”,
„Резервни план” и „Аритмија”, као и солиста на гитари
Иван Ан ге лев ски Ика. Два
дана касније, у суботу, 19.
новембра, у ресторану „Код
Андре”, у организацији удружења „Стари Рас”, приређен
је донаторски ручак. Увече је
у великој сали старчевачког
Дома културе наступио попу лар ни „краљ спла во ва”
Марко Булат, заједно с фолкло ра ши ма до ма ћег КУД-а
„Неолит” и с тамбурашким
оркестром истог имена. Нешто ка сни је у Кре а тив ном
културном клубу одржан је
мини панк-рок фестивал под
називом „Старчеву у походе”,
у организацији Живана Пујића Џимија, када су прашили
„Креативни неред”, „Боксер”,
„Напред у прошлост” и „Зла
колата”.
Сав новац прикупљен на
овим догађаја биће искоришћен за лечење младог Станковића, а није згорег подсетити
да сви који желе да донирају
крв, треба да се јаве на контакт-телефон 063/77-22-686, док
они који би да помогну новчано и на друге начине, треба да
контактирају са Александровим оцем Предрагом (060/6633-562).
Ј. Филиповић

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ

Флег фудбал за Дом слепих
У Хали спортова на Стрелишту у среду, 30. новембра, биће одржана хуманитарна акција ради прикупљања новца
за куповину опреме за фискултурну салу Дома слепих.
Овог пута на сцену ступају
панчевачки „Пантери”, који
су се одазвали позиву „Српске
Спарте” да организују турнир
у флег фудбалу. Учествоваће
мешовите (мушко-женске)
екипе свих категорија, а поред

„Пантера”, посетиоцима ће се
представити и њихови пријатељи из Београда. Биће одигране
по две полуфиналне утакмице
и, наравно, меч који ће одлучити о победнику турнира.
Улазница стаје 100 динара,
а може се купити од понедељка, 28. новембра, у кафеу „Погон”, пицерији „Баден-Баден”,
али и на благајни затвореног
базена. Поред куповине карте,
сви који буду желели, добро-

У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА

Излаже
Будимир Пејаковић
У београдској уличној галерији Чавкетов пасаж, која се налази у пролазу од благајне Дома синдиката до Нушићеве
улице, у петак, 25. новембра, у
20 сати, биће отворена самостална изложба цртежа нашег
суграђанина Будимира Пејаковића Пејака, под називом
„Контролисана случајност”.
Посетиоци ће моћи да разгледају његова дела до 9. децембра. Занимљиво је да је
Пејаковић самоуки сликар и

цртач, да је до сада излагао једанаест пута и да иза себе има
више од хиљаду радова.
М. Г.

вољни прилог ће моћи да убаце и у кутију која ће стајати на
улазу у Халу спортова.
Овај спортски догађај ће се
одвијати од 18 до 20 сати, а

све информације о турниру
могу се пронаћи на сајту КАФ-а
„Пантерс”, као и на његовој
„Фејсбук” страници.
А. Ж.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

„Женски дан”
о породичној терапији
У Градској библиотеци Панчево у суботу, 26. новембра, од
14 до 17 сати, биће одржан 22.
„Женски дан”, на тему „Сигурне у групи”, са освртом на системску породичну терапију.
Водитељка радионице биће
Силвија Паталов Трајковић,
педагог.
– Идеја ми је да кроз представљање основних појмова
којима се системска породична терапија бави са учесницама радионице отворим неке
теме, као што су задовољство,
личне границе, аутономија,
заједништво, отвореност, доступност. Да покренем код
њих размишљања и осећања
која се ткају када мислимо о
нашим породицама и о нама
самима у тим породичним

оквирима. Да се заједно присетимо успомена из младости
и детињства и покушамо да
им удахнемо свежину садашњег тренутка. Да се оснажимо и на овај начин за будућност – рекла је она.
Током трајања „Женског дана” прикупљаће се потписи за
петицију за проглашење 18.
маја даном сећања на убијене
жене жртве насиља.
„Женски дан” је бесплатан
за све жене, a организатор је
ЖМИГ – Женска мировна
група Панчево. Овом приликом заинтересоване суграђанке ће моћи да добију и нови
примерак часописа „Лицеулице”. Пројекат финансијски подржава Град Панчево.
М. Д.

У СУСРЕТ 1. ДЕЦЕМБРУ

Бесплатно тестирање на ХИВ
Светски дан борбе против сиде, 1. децембар, повод је за две
акције бесплатног тестирања
на присуство ХИВ-а, које ће
бити одржане идуће недеље у
нашем граду.
Прву организује Завод за
јавно здравље и она ће трајати
од 28. новембра до 2. децембра. Надлежни из Завода подсећају на то да се овај вирус
може пренети сексуалним
контактом без презерватива са
зараженом особом; разменом
игала и шприцева код интравенских корисника дроге; са
инфициране мајке на дете током трудноће, порођаја и дојења и коришћењем маказица,
четкица за зубе или бријача

које је користила инфицирана особа. Сви заинтересовани

суграђани који се препознају у
некој од наведених категорија, могу се тестирати током
идуће недеље, од 9 до 13 сати,
у просторијама Завода, у Пастеровој 2, соба 101 (први
спрат).
Тестирање ће се обављати и
у уторак, 29. новембра, од 12
до 15 сати, на Тргу краља Петра I, на почетку Његошеве
улице, где ће бити постављена
мобилна теренска јединица
ЈАЗАС-а. Сви који се буду тестирали, ре зул та те ће добити
од мах. Ову акцију су иницира ли Центар за превенцију,
помоћ и подр шку „Но ва +” и
Унија орга низа ција која се
ба ве за шти том осо ба са

ХИВ-ом/сидом. Како је истакао Бранислав Принцип из
центра „Нова +”, истог дана
ће први пут бити омогућено
тестирање и саветовање у панчевачком Окружном затвору.
Том при ликом ће предавање
одржа ти др Мила Паунић из
За во да за здрав стве ну за штиту сту дена та Бео град и
Ђу ри ца Стан ков и Не ве на
Ћирић, пред ставници удружења PLHIV.
Тестирање на ХИВ је анонимно, бесплатно, не заказује
се, здравствена књижица или
упут нису неопходни, а важно
је то да пре прегледа не треба
доручковати.
Д. К.

У сусрет новогодишњим
празницима Градска управа
Панчева организоваће шести „Новогодишњи базар”,
на платоу испред градске куће, од 28. до 30. децембра.
Тим поводом позива све заинтересоване излагаче да се
пријаве за бесплатан штанд,
јер је број места ограничен.
Пријавни формулар је доступан на званичној интернет презентацији Града Панчева (www.pancevo.rs), а може се преузети и у Секретаријату за привреду и економски развој, на трећем
спрату, у канцеларији број
303. Рок за пријављивање је
15. децембар.
Право учешћа имају правна и физичка лица која сама
производе и израђују своје
производе, а који се уклапају
у дух ове манифестације. Уз
комплетно попуњен формулар кандидати морају приложити: доказ о пребивали-

шту за физичка лица, односно седишту за правна лица
(решење о регистрацији у
Управи за трезор, министарству или АПР-у, или копију
личне карте за физичка лица) и најмање три фотографије различитих производа
које кандидат планира да излаже на овој манифестацији.
Попуњени формулар треба доставити на адресу:
Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду
и економски развој, Трг краља Петра I број 2–4, III/303,
Панчево, с назнаком: „Новогодишњи базар 2016”, или
предати лично на шалтеру
Градског услужног центра.
Током базара сви суграђани моћи ће да набаве све оно
што им је потребно за новогодишњу прославу, да купе
поклоне, али и да уживају у
забавним програмима за целу породицу.
М. Д.

ТАКО ВЕЛИ ЏИНГИС-КАН

Епска сага о
монголском владару
Представљање романа „Тако вели Џингис-кан” Николаја Лугинова, који је с руског превео Миливоје Баћовић, наш суграђанин, биће
одржано у петак, 25. новембра, у 19 сати, у читаоници
Градске библиотеке.
Књига је двотомна епска
сага о монголском владару
Темуџину, који је управљао
највећом територијом у
историји човечанства.
– Рођено име Темуџин се
скоро губи, а уместо њега, и

међу пријатељима и међу
непријатељима, звучи са
страхопоштовањем изговарано име Џингис-кан, понекад само Џингис. Дакле,
он осваја племена, народе,
територије – бранећи се! Неки народи добровољно улазе
под његов барјак – рекао је
Миливоје Баћовић.
О роману ће, поред преводиоца, говорити песник
Бранко Стевановић и музичарка Хелена Рошкова.
M. M.

ПОКЛАЊАМО КАРТЕ ЗА КОНЦЕРТ

Пети рођендан
КУД-а „Неолит”

Концерт КУД-а „Неолит” из
Старчева под називом „Кораком традиције” биће одржан у недељу, 27. новембра,
у дворани Културног центра.
Фолклорни ансамбл „Вила”
из Новог Сада и КУД „Бранко Цветковић” из Београда
својим гостовањем ће допринети овој вечери посвећеној неговању традиције.
Под називом „Неолит” ово
културно-уметничко друштво
ради пет година и овим концертом ће прославити рођендан. У Старчеву се фолклорна традиција негује још
од давне 1968. године и до
2011, када је ово друштво
основано, била је део програма Дома културе.
„У последње четири године нижемо успехе. На фолклорном фестивалу Војводине претпрошле године наш
извођачки ансамбл освојио
је бронзано одличје, а прошле године је омладински
ансамбл освојио сребрно одличје. Такође, остварени су
значајни наступи широм Србије, у Београду, Новом Саду,

Нишу, Панчеву, Руми, Пожаревцу... Поносни смо и на
учешће на манифестацији
’Коло за Гиниса’ у Новом Саду”, наводи се у саопштењу.
КУД има више од 200
чланова који стварају у седам група: млађа и старија
дечја група, школа фолклора, омладински и извођачки
ансамбл, народни оркестар
и група за традиционално
певање.
Цена улазнице за концерт
је 250 динара, а „Панчевац”,
КУД „Неолит” и Културни
центар припремили су по
две гратис улазнице за два
наша најбржа читаоца који у
петак, 25. новембра, тачно у
11 сати, пошаљу СМС с текстом КО (размак) „концерт”
на број 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. Добитнике карата
позваћемо истог дана како
бисмо њихове податке могли
да проследимо спонзору.
М. М.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МИЛОШ ЂУРИН, ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДСС-а

Плаћамо туђа недела

ПРОДУБЉЕЊЕ САРАДЊЕ
С ЈЕДИНСТВЕНОМ РУСИЈОМ

Градска организација Српског покрета Двери саопштила је на конференцији
за новинаре одржаној у среду, 23. новембра, како су у
Новом Саду Управа за капитална улагања АПВ и Радио-телевизија Војводине потписали уговор о издвајању 195
милиона динара из покрајинског буџета ради „чишћења” остатка срушене зграде
поменутог медија, која је
бомбардована 1999. године.
Милутин Илић, члан ГО
Покрета, овом приликом је
изјавио:
– Двери су незадовољне
овом одлуком и намером да
се из буџета Покрајине, то
јест нашим парама, финансира туђе недело. Подсећамо грађане да ћемо поново
платити оно што су други

рушили. Од 2000. године
свака власт исто поступа на
овом погубном путу ка
Европској унији. НАТО и ЕУ
су бомбардовали Србију,
оставивши за собом стравичне злочине – рекао је
Илић.
Он је прецизирао како је
током бомбардовања настрадало 2.500 особа, од којих је седамдесет деветоро
деце, док је 12.500 рањено,
истакавши како су људски
животи ненадокнадиви.

– Срушено је много мостова, зграда и фабрика, и нанета је материјална штета већа
од 30 милијарди долара. Починиоци злочина немају намеру да плате одштету, а марионетском режиму у Србији
дају налог да се новцем грађана избришу трагови. Због
чега покрајинска бирократија за тај потез идваја 195 милиона које је уштедела? Треба поставити и питање како је
уштедела – казао је Илић.
Упитао је и да ли је бирократија Покрајине помогла
свим општинама у Војводини, као и пољопривредницима, па да сад може да издвоји новац за овај потез.
Двери су овом приликом
нагласиле да приоритети
морају постојати, јер болнице које су у надлежности

Покрајине, међу којима је и
панчевачка, нису снабдевене неопходном опремом, а
грађани не добијају адекватно лечење.
Чланови овог покрета додали су да је неразумно трошити новац на поменуту
зграду РТВ-а, јер постоји
много неопходнијих улагања, као и да у међувремену
она треба да буде сведочанство и подсећање да НАТО и
ЕУ у Србији не виде пријатеље, већ поданика.

АШАНИН ПРЕШАО У СНС

Бројнија скупштинска
већина
Зоран Ашанин, одборник
Скупштине града из редова
Социјалистичке партије Србије, прешао је у владајућу
странку. Ову информацију
је за наш лист потврдио
Жељко Сушец, председник

Градског одбора и шеф одборничке групе Српске напредне странке.
Напредњаци сада имају
45 представника у локалној скупштини, од укупно
70 одборника.

КОНЦЕПТ

Повезана лица
Ми смо повезали нека лица са неким просторима, нека лица са неким предметима, нека лица смо повезали
са другим лицима која су била умешана у таква дела.
Али када бих вам рекао ко, шта, где и како, ја бих их
упозорио шта знамо. И онда се поставља питање зашто
бисмо то урадили. Дакле, ми желимо да криминалци
нагађају, желимо да буду у мраку, да не знају шта полиција зна.
(Небојша Стефановић, министар полиције, о случају
оружја пронађеног у Јајинцима, Н1)
***
Ристичевић није нанео штету СНС-у, ако је нанео штету
због своје несмотрености што је причао о начину лечења, то није требало да уради, ако је нанео штету, нанео је
себи лично, али он није открио идентитет детета. Извинио се, значи да признаје грешку, Јешић се још није извинио, ниједан посланик који је говорио да сам ја свиња.
Замислите како то изгледа мени, мојој породици. Осећала сам се као да ме линчују поједини посланици. Није
тешко рећи извини иако си члан ДС-a.
(Маја Гојковић о бурним расправама у Скупштини Србије, Н1)
***
Предложио сам да се амерички и руски председник Доналд Трамп и Владимир Путин састану у Београду, имајући у виду одличне односе Србије и Русије. Логично је
да Београд поврати позицију коју је имао за време несврстаних и поново постане центар међународних самита у
решавању сукоба и јачању стабилности.
(Богољуб Карић, „Бета”)

Девет година
заједничког рада
Милош Ђурин, члан Извршног
одбора Демократске странке
Србије, присуствовао је дводневном изборном конгресу
Младе гарде Јединствене Русије, одржаном 17. и 18. новембра у Москви. Како је објаснио у разговору за наш лист,
подмладак поменуте партије
позвао га је у својству међународног госта.
Ђурин је приликом посете
Москви обишао Думу и посетио све посланичке групе руског парламента, а састао се и
са Сергејом Поспеловим, високо позиционираним функционером Думе и Јединствене
Русије. Присуствовао je и састанку одржаном у централи
те странке, на којем је имао
прилику да разговара са Сергејем Железњаком, послаником парламента и замеником
генералног секретара Јединствене Русије задуженим за
међународну сарадњу.
– На састанку смо представили план и програм наших
странака. Стога сам му саопштио да ДСС припрема закон
о војној неутралности и намерава да га предложи Народној
скупштини, а с циљем јачања
позиције и губитка могућности да Србија уђе у НАТО – истакао је Ђурин.
Додао је да су на том скупу
посветили пажњу и иниција-

тиви ДСС-а за преименовање
јед не ули це у Бе о гра ду у
„Срп ско-ру ско
при ја тељ ство”, као и о продубљењу сарадње на свим пољима и нивоима.
– Након тога сам се на самом изборном конгресу, који
је одржан у централи Младе
гарде, сусрео с Денисом Давидовим, њеним председником, и Да ри јом Ша ро вом,
међународним омладинским
секретаром, која је и била
наш домаћин. За мене учешће
на таквом догађају представља
посебну част, с обзиром на то

да се политика ДСС-а и базира на што ближим односима
с Русијом. Надам се да ћемо
им ускоро узвратити гостопримство и још више продубити сарадњу – саопштио је
Ђурин.
Он је овом приликом подсетио како је ДСС прва странка у
Србији која је потписала споразум о сарадњи с Јединственом Русијом.
– Већ девет година сарађујемо, то јест од 2007. године, када
су Војислав Коштуница и Борис
Гризлов постигли договор. Такође, наша и њихова омладина

раде заједно. Неколико пута
смо већ присуствовали њиховим политичким летњим школама, семинарима и конгресима, а Млада гарда је последњи
пут била гост омладинцима
ДСС-а у кампањи овогодишњих парламентарних избора
– изјавио је Ђурин.
Поред Ђурина, из Србије је
конгресу присуствовао и Лазар Поповић, припадник Српске народне партије, а остале
госте чинили су политичари
из Монголије, Словеније,
Азербејџана и представник
Курда из Ирака.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Промоција књиге Душана Павловића
Градски одбор Покрета „Доста је било”
приредиће промоцију књиге „Машина за
расипање пара” Душана Павловића у петак, 25. новембра, од 18 сати, у кафе-клубу „Купе”.
Вања Француз, члан ГО Покрета, на
конференцији за новинаре одржаној у
среду, 23. новембра, рекао је како је поменута књига заправо својеврсна инсајдерска прича која сведочи о странпутицама српске приватизације и да је настала
као производ ауторовог учешћа у власти
на месту саветника министра привреде у
периоду од септембра 2013. до јануара
2014. године.
– У овом делу описано је како функционишу Влада Републике Србије, њене
установе и други фактори који утичу на

њу или зависе од ње. Књига разоткрива
праву природу државе и показује каквим
се циљевима воде њени представници.
Објашњено је како је политика у нашој
земљи заправо вештина живљења на туђ
рачун и да је главни интерес политичара
да буду изабрани и лична добит која је

изнад сваког друштвеног добра – изјавио
је Француз.
Додао је да је аутор овог дела тешко
пронашао издавача који је пристао да
штампа такво штиво, а да су чланови
ДЈБ били у истој ситуацији када су тражили простор за обележавање промоције књиге.
– Више пута смо неуспешно покушали
да организујемо догађај у малој сали
Градске управе или у фоајеу Културног
центра и на крају смо били принуђени
да се одлучимо за приватан простор –
подвукао је Француз.
Аутор књиге Душан Павловић је ванредни професор на Факултету политичких наука и народни посланик у Скупштини Републике Србије.

СРПСКИ САБОР „ЗАВЕТНИЦИ”

Обележена годишњица постојања Градског одбора
Градски одбор Српског сабора
„Заветници” обележио је годину дана постојања у суботу, 19.
новембра. Састанку који је
одржан у просторији Месне
заједнице Котеж, поред чланова ГО, присуствовали су и
Стефан Стаменковски, председник овог покрета, Милица
Ђурђевић, портпарол, Рајко
Ђурђевић, књижевник и припадник националног политичког савета „Заветника”, и
представници Амбасадорске
козачке станице. Том приликом су присутни разговарали
о неколико актуелних локалних тема, као и о плановима
за наредни период.
Славко Радојчић, председник ГО овог покрета, најпре је
говорио о водоснабдевању, истакавши како је спорно то
што, према његовим речима,
следи приватизација чак и
панчевачког „Водовода”.
– Проблем је и недомаћински наступ челних људи тог
предузећа. Такође, сматрамо
да није требало да се узима
неоснован и неповољан кредит

за „Водовод”, јер су финансије
могле да се прикупе повећањем цене воде – изјавио је Радојчић.
Он је додао да се „Заветници” залажу и за отварање пољопривредних задруга и спас
српских села. Навео је како
им је приоритет успостављање
добрих односа с Русијом и
пласирање робе на тржиште
те државе.
– Покушали смо да разговарамо о водоснабдевању и пољопривреди с представницима других политичких опција,
како бисмо пронашли заједничко решење, међутим свуда
смо наишли на неразумевање
– казао је Радојчић.

Он је нагласио да ће тај покрет убудуће радити и на јачању
месних одбора и укључивању
омладине у политику.
– Ми, припадници „Заветника”, промовишемо породичне и традиционалне вредности и стога сматрамо како је
од изузетне важности да млади људи учествују у креирању
политике, да се баве и локалним и националним темама,
како би могли да утичу на своју судбину и судбину своје деце – појаснио је Радојчић.
Недавно је Градски одбор
Српског сабора „Заветници” почео да спроводи акцију „Сачувајмо ћирилицу” и том приликом
поделио захвалнице фирмама

које у свом називу користе ово
писмо и на тај начин доприносе његовом очувању.
– Занемаривање ћирилице
као српског националног писма
траје већ деценијама, а један од
највећих удара она је претрпела
за време комунистичког режима, који је форсирао употребу
латинице. Иако је садашњим
Уставом наше државе предвиђено да је у Србији у службеној
употреби српски језик и ћирилично писмо, „Заветници”
сматрају да она и даље није довољно заштићена и да је неопходно код људи пробудити свест
о важности њеног очувања –
подвукао је Радојчић.
„Заветници” су захвалнице
поделили градским и сеоским
кафанама, ресторанима, пекарама, стовариштима, као и недељнику „Панчевац”.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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pancevac@pancevac-online.rs

КОМЕМОРАЦИЈА НА СТРАТИШТУ

Успомене на невине жртве
Комеморација Јеврејима страдалим
у Другом светском рату одржана је
17. новембра на спомен-обележју
Стратиште на Јабучком путу. Почаст су одали амбасадорка Израела
у Србији Алона Фишер Кам, као и
представници градске власти, јеврејских општина из Србије и Панчева и удружења бораца.
Амбасадорка Израела у Србији
изјавила је да се никада не сме заборавити да је Холокауст био ужасно поглавље у историји и да је
шест милиона Јевреја убијено у
Европи, а у Србији око 80.000.
– Можда ће ова комеморација
пренети поруку да треба да се боримо против свих израза говора мржње и злочина из мржње, изражавања нетолеранције и одбојности

том духу сви треба да васпитавамо
децу, да их упознајемо са историјом,
с победом над фашизмом, али и с фашизмом, који је уназадио нашу цивилизацију својом идеологијом, ужасима и злочинима, и не смемо дозволити да се нешто слично понови – изјавио је Живковић.
Председник Јеврејске општине
Панчево Давид Монтијас подсетио
је на трагичне догађаје када је на
Стратишту страдало више хиљада
Јевреја. У ноћи између 14. и 15. августа 1941. готово сви Јевреји из
Панчева и околине били су ухапшени и затим депортовани у београдске концентрационе логоре, а стрељани су између 27. и 30. октобра
1941, као и 4. и 5. новембра, када је
само на Стратишту убијено 2.200

према другачијима. Нажалост, чак
и данас, више од 70 година након
завршетка Другог светског рата, суочавамо се с порастом антисемитизма, мржње, фанатизма и нетолеранције. Наша мисија је да осигурамо
да се таква трагедија никада више
не понови, ни нама ни било ком другом народу – рекла је амбасадорка
Алона Фишер Кам.
Венац су у име Града Панчева положили заменик градоначелника
Предраг Живковић и члан Градског
већа задужен за културу и омладину Немања Ротар.
– Овде смо да не допустимо да се
забораве страховити злочини који су
почињени над Јеврејима, један систематски прогон и геноцид на који помислимо чим чујемо или изговоримо
реч Холокауст. Сви ти људи, све те
жртве, део су наше историје, наше
државе, нашег града, града у коме у
миру и слози живе људи различитих
вероисповести и националности. У

Јевреја доведених из београдског
логора „Сајмиште”. Убијање је настављено током рата.
– Захваљујем свима вама што сте
данас овде с нама да поделите наша
осећања и успомене на невине жртве које су на овом месту неправедно и с највећом окрутношћу осуђене на смрт из једног јединог разлога: што су били Јевреји – рекао је
Монтијас.
Почаст убијенима одали су и
председник Скупштине града Тигран Киш, представници Јеврејске
општине Панчево, Савеза јеврејских
општина, као и шест јеврејских општина у нашој земљи, панчевачких
Удружења антифашиста и Удружења бораца – СУБНОР, Историјског
архива и Месне заједнице Јабука.
На Јабучком путу, на месту где је
спомен-обележје Стратиште, у Другом светском рату убијено је око
12.000 Срба, Јевреја и Рома.
М. Д.

ПРОЈЕКТИ ЗА ЦРПНУ СТАНИЦУ И ХАЛУ СПОРТОВА

ПАНЧЕВУ НОВАЦ ИЗ ИПА ФОНДА
Очекује се да ће се
у хали на Стрелишту
након радова
побољшати
грејање и вентилација
Улице код Црвеног
магацина неће
бити поплављене
Захваљујући пројектима прекограничне сарадње Србије и Румуније,
Панчево ће добити преко милион
евра. Један од њих је заједнички пројекат Панчева, Смедерева и Решице
„Ванредне ситуације – Један проблем,
више решења” (Emergency Situations,
One Problem – Multiple Solutions –
ESOPMS) у оквиру прекограничне сарадње Румуније и Србије кроз конкурс „IPA Interreg”.
Његова укупна вредност је 1.988.345
евра, од чега ће Панчеву бити намењено 584.759 евра (ИПА буџет је 497,045
евра, а остатак од 906.541 евра биће
обезбеђен кроз суфинансирање).

Сврха пројекта је унапређење техничких услова у систему кишне канализације и подизање приправности за реаговање у случају поплава.
Побољшаће се капацитет црпне
станице за кишну канализацију Црвени магацин, односно биће купљене
и инсталиране пумпе двоструко већег капацитета. То би спречило плављење околних улица при високом
водостају Тамиша. Биће набављене и
мобилна пумпа с пратећом опремом, цистерна за пијаћу воду и заштитна одећа за волонтере из Црвеног крста.
Пројектом су предвиђене и обуке
за волонтерске групе, акције за подизање свести о понашању у ванредним
ситуацијама међу средњошколцима
и друге активности.
Носилац пројекта „Ванредне ситуације – Један проблем, више решења”
јесте Општина Решица, а партнери су
Град Панчево и Град Смедерево.
Други заједнички пројекат Решице и Панчева је „Енергетска ефикасност – предуслов за боље животне
средине у прекограничном региону
Румунија–Србија” (Energy Efficiency

ПАНЧЕВО ТРЕЋИ ГРАД У СРБИЈИ

Електронске дозволе
за четири дана
Шабац, Ваљево, Панчево, Ниш и Београд – тим редом су рекордери у Србији по брзини издавања употребне
дозволе кроз систем за електронско
издавање дозвола – показала је прва
анализа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
спроведена за период јануар–новембар. У ових пет градова се на употребне дозволе, које представљају завршну фазу пред почетак грађевинских

их добијали у просеку за три радна
дана. На трећем месту се налази
Панчево, а наши суграђани у просеку
чекају четири радна дана. Наша
Градска управа је ове године издала
већ 116 дозвола. У Нишу је решено
95 захтева, по просечној брзини од
седам радних дана, док је у Београду
решено 160 захтева у просеку за 12
радних дана. Анализа надлежног министарства је показала и да су најло-

– The Premise of a Better Environment in Romania–Serbia Cross-Border Area).
Буџет тог пројекта је 1.353.167,55
евра, од чега Панчево добија 792.776,25
евра (ИПА сноси 85% трошкова –
673.859,87 евра, па је суфинансирајуће
учешће Панчева 118.916,44 евра).
Сврха пројекта је допринос енергетској ефикасности, коришћењу
енергетске ефикасности и смањењу
емисије гасова који производе ефекат стаклене баште.
– Захваљујући том новцу биће побољшана изолација и систем за грејање и хлађење Хале спортова на
Стрелишту, а предвиђена је и замена
столарије.
Циљ је да се знатно смањи потрошња земног гаса и електричне енергије, енергената чија производња загађује околину. Овај спортски објекат
тренутно има потрошњу енергије
E’prim [kWh/m²] 224,36. Елаборат
енергетске ефикасности показао је да
ће након ovih инвестиционих радова
потрошња бити E’prim [kWh/m²]
113,38, што је уштеда од 50,53%
енергије. И у оквиру овог пројекта
предвиђено је одржавање низа заједничких спортских догађаја с циљем
подизања свести о важности енергетске ефикасности.
М. Димитрић

НАША АНКЕТА
ШТА НАЈЧЕШЋЕ ГЛЕДАТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈИ?

И информативни и забавни програм

М. ЧВОРИЋ

А. СТОШИЋ

По одлуци Генералне скупштине
Уједињених нација, Светски дан телевизије обележава се сваког 21. новембра, почев од 1996. године. Будући
да је у питању један од најзначајнијих медија данашњице, питали смо
Панчевце колико времена посвећују
гледању телевизије и какав тип програма им привлачи пажњу.

радова, чекало од два до дванаест
радних дана.
Ова анализа је показала да је први
међу најбољима, Шабац, издавао дозволе за свега два радна дана, а до новембра је у Шапцу издато укупно 125
дозвола. У Ваљеву су укупно издате
104 дозволе, а подносиоци захтева су

шије биле локалне самоуправе Бела
Црква, Зрењанин, Кањижа и Димитровград.
Употребну дозволу у Србији од ове
године могуће је добити само електронским путем, што је највише обрадовало грађевинце.
М. Д.

МАРКО ЧВОРИЋ, запослен:
– Гледам телевизију, а најчешће
пратим политичке емисије, како бих
био што боље упућен у стање у земљи
и ради прикупљања нових информација. Такође, гледам преносе спортских догађаја, а за одмарање уз филмове и серије служим се интернетом
или одласком у биоскоп, јер нисам
много задовољан телевизијском понудом. У просеку дневно око сат или
два посвећујем гледању програма.
АНДРИЈАНА СТОШИЋ, запослена:
– Мене подједнако занимају информативни и забавни програм. Највише

З. МАЏОВСКИ

Н. СОФТИЋ

пратим вести и емисије музичког карактера. С обзиром на то да немам
много слободног времена, отприлике
сат времена дневно одвајам за гледање
телевизије.
ЗОРАН МАЏОВСКИ, трговац:
– Одвикао сам се од гледања телевизије, то јест смањујем све више у
последњих десет година. Сматрам да
се емитује превише политичких
емисија и информација, а највише је
заступљен један човек. Такође, репризирају се филмови и серије. У суштини, нисам задовољан оним што
се нуди.
НИХАД СОФТИЋ, пензионер:
– Гледам телевизију, а подједнако
пратим информативни и забавни
програм, поготово сад кад је напољу
хладно, па више времена проводим
код куће. Много времена посвећујем
гледању ТВ канала. Пре подне шетам, а цела поподнева и вечери проводим уз телевизију. Такође, пратим

К. ИЛКИЋ

И. РАДУ ХАЛАБРИН

преносе спортских догађаја, а гледам
и серије, најчешће турске.
КОСАНКА ИЛКИЋ, пензионерка:
– Ја гледам одређене програме. На
државној телевизији највише пратим квизове знања, а на другима гледам музичке емисије и дневнике.
Информишем се и путем локалне телевизије, пре свега ради хидрометеоролошког извештаја и радова на
електричној мрежи.
ИВАНКА РАДУ ХАЛАБРИН, руководилац
клубова за одрасла и стара лица:
– Пратим информативни и забавни програм, али чему више посвећујем пажњу, зависи од слободног времена и расположења. Свакако ме занимају вести, без обзира на то да ли
се ради о локалним, националним
или светским темама. Такође, дуго
сарађујем с медијима и ценим њихов
рад. Отприлике један сат дневно
одвајам за гледање телевизије.
Анкетирала С. Првуљ
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ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ИМОВИНЕ?

ИНСПЕКЦИЈА НИЈЕ ОБИШЛА СЕЛА
Рок за озакоњење
објеката истиче
27. новембра
У Панчеву у процедури
тек око 3.000
предмета
за легализацију
САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА

Панчевци на
Београдском сајму
Највећа смотра традиционалних производа, Сајам етно хране и пића, биће одржана од 23. до 26. новембра на
Београдском сајму.
Под покровитељством Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде и
у сарадњи с регионалним
привредним коморама, Београдски сајам једанаести пут
организује ову манифестацију, заједно с произвођачима и прерађивачима.
Регионална привредна комора Панчево је и ове године
обезбедила штанд за више
удружења, као и за поједине
произвођаче хране и пића с
територије јужног Баната.
Штанд се налази у Хали 3.

Учесници једанаестог Сајма етно хране и пића биће
произвођачи традиционалних производа од млека, меса, меда, воћа и поврћа, прерађевина од рибе, произвођачи минералне воде, сокова, пива, вина и алкохолних
пића, хлеба, пецива, тестенине, колача, биљних уља и
амбалаже.
Прошле године је на овом
сајму било 414 учесника из
Србије, Индије, Грчке, Македоније и БиХ, са више од
1.500 различитих производа,
најчешће ручне израде, а све
с циљем закључења купопродајних уговора, едукација и
промоција.
М. Д.

ЈАВНА НАБАВКА

Град купује ракете
Град Панчево је расписао
јавну набавку за куповину
53 противградне ракете. Набавка је мале вредности, а
примениће се критеријум
најниже понуђене цене. Рок

за достављање понуда Градској управи Панчева је 25.
новембар у подне. Ракете ће
бити на располагању Републичком хидрометеоролошком заводу.
М. Д.

ЗАВРШЕН ТРАДИЦИОНАЛАН
„ВИВАЛДИ ФОРУМ”

Женско лидерство
у Србији
Мора се тачно знати
шта се жели и чему
се стреми
Женама неопходни
подршка друштва и
једнако вредновање
резултата
Традиционалан „Вивалди
форум” с темом „Женско лидерство”, који је ове године
подржала и компанија НИС,
одржан је 17. новембра у београдском „Миксер хаусу”.
Циљ одржавања форума био
је подизање свести друштва о
улози коју жене имају кроз
историју до данас.
Компанију НИС је на овом
догађају представљала Надежда Кокотовић, шеф кабинета генералног директора
НИС-а и канцеларије НИС-а
у Бриселу. Надежда Кокотовић је, између осталог, рекла
да жене у данашњем друштву морају тачно да знају
шта желе и чему стреме, да
се непрестано усавршавају
на разним животним пољима и да у том случају ни
успех неће изостати.
Уводну реч је одржао историчар Предраг Ј. Марковић,
који је говорио о дамама које су током историје оствариле значајна достигнућа у различитим областима. На панел-дискусији о женском лидерству у Србији данас учествовале су Нада Перишић
Поповић, декан факултета
„Сингидунум”, Неда Тодоровић, професор на Факултету

политичких наука, Оља Бећковић, новинар, и Надежда
Кокотовић из НИС-а.
Током панел-дискусије говорило се о појмовима лидера и лидерства, о положају
жена у професијама које су
иницијално сматране мушким, балансу између личне
амбиције и могућности, као
и обавези сваког друштва да
поштује женске вредности.
Закључено је да жене, уколико желе да буду лидери, морају да имају јасну визију
својих жеља, да не пропуштају шансе које им се пружају, али и да захтевају подршку друштва и једнако
вредновање својих резултата.
Догађај је закључен излагањем Марине Маљковић,
селектора кошаркашке репрезентације Србије, која је
говорила о томе колико је
инспирише рад са женским
тимом и колико је поносна
на себе као жена у типично
мушкој професији. Марина
је говорила о поштовању које
има према свакој чланици
тима и колико се труди да им
то стално ставља до знања.
Марина је и покретач кампање за развој женске кошарке,
који помаже тренинге младих талентованих играчица,
чиме изнова потврђује да је
прави лидер у својој професији.
Схватајући значај ове теме, НИС је подржао „Вивалди форум” заједно с „Телекомом Србија”, Електропривредом Србије, компанијом
„Dr. Oetker” и другима.
З. Ст.

Према последњем извештају, у
Србији је поднето око 771.000
захтева за легализацију, а на
основу података Републичког
геодетског завода, број објеката за које није могло бити
утврђено да имају грађевинску
и употребну дозволу износи
око 1,5 милиона. Грађевинска
инспекција је успела да обиђе
око 360.000 домаћинстава и
озакони око 30.000 објеката, а
процењује се да има више од
700.000 зграда и кућа за које
власници никада нису поднели захтев за легализацију –
преносе медији.
– У Панчеву је у процедури
укупно 3.000 предмета. Од тог
броја трећину су пријавили сами грађани, а две трећине је
пописала инспекција. Укупно
очекујемо око 13.000 захтева за
легализацију, с тим да на једном пописном листу у просеку
има два објекта – рекао је Слободан Кундаковић, помоћник
секретара за инспекцијске
послове, и додао да су грађевински инспектори завршили
посао у Панчеву, али не и у
панчевачких девет села.
На озакоњењу нелегално изграђених објеката у Панчеву
ради седморо запослених у

Градској управи. У градском
Секретаријату за инспекцијске послове и у Комисији за
озакоњење нису могли да нам
кажу да ли ће рок за овај поступак бити продужен, јер чекају даље инструкције надлежног министарства.
По Закону о озакоњењу, одређен је рок од дванаест месеци
у којем је требало да општинске
комисије попишу све нелегалне
објекте. Пошто се приближава
истек тог рока, они сад позивају
грађане који никад раније нису
поднели захтев за озакоњење да
затраже од грађевинске инспекције да, у редовном поступку, изађе на терен и констатује
да је њихова зграда нелегално
изграђена, како би покренули
поступак озакоњења и на тај начин ушли у процедуру.
Управо због ове ситуације, у
којој грађани не могу сносити

кривицу што инспектори нису
стигли да их посете, обе стране очекују продужење рока за
легализацију.
Закон о озакоњењу објеката
омогућиће да се највећи број
незаконито изграђених објеката уведе у законске токове по
најповољнијим условима, у
једноставној и брзој процедури. Нацртом је предвиђено да
грађевинска инспекција изврши попис свих бесправно саграђених објеката на својој територији. По евидентирању
објеката за које није поднет
захтев за легализацију, грађевински инспектор доноси решење о рушењу тог објекта, које се доставља власнику и надлежном органу за озакоњење
објеката, који је у обавези да
по службеној дужности покрене поступак озакоњења. Дакле,
не препушта се више на вољу

власницима незаконито изграђених објеката да ли ће поднети захтев, већ држава то чини.
По закону процедура је следећа: најпре грађевински инспектори излазе на терен и уколико утврде да објекат није легалан, доносе решење о рушењу. Затим власник треба да достави Градској управи одговарајућу документацију и да прибави власнички лист. Потом
пројектни биро треба да изради
извештај о затеченом стању са
елаборатом геодетских радова
(цена до 10.000 динара), па се
комплетирана документација
доставља Градској управи. Власник затим треба да уплати одговарајућу таксу и доказ о уплати достави ГУ. На крају Град
издаје решење о озакоњењу и
уписује власника у катастар.
Таксе за куће и станове крећу
се од 5.000 до 50.000 динара. То
зависи од величине објекта који се легализује.
За куће и станове до 100 квадратних метара такса је 5.000
динара, а за објекте до 200 квадрата 15.000 динара. Власници
објеката до 300 квадрата платиће 20.000 динара, а они који
желе да легализују грађевину
која има до 400 квадратних метара, на име таксе треба да издвоје 50.000 динара.
Рок за пријаву и попис нелегалних објеката истиче 27. новембра 2016. Грађани који су
захтеве за легализацију поднели по претходним законима
не морају поново да пријављују своје објекте, јер њихови
захтеви још важе.
М. Димитрић

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЗ СВИЊСКОГ МЕСА У ЕУ

Укидање вакцинације против свињске куге
„Биосигурност у производњи
свиња и актуелна ситуација у
вези класичне куге свиња у Републици Србији” била је тема
предавања у Регионалној привредној комори Панчево. Вакцинација против класичне куге свиња која се спроводи у
Србији онемогућава извоз меса и термички необрађених
производа од меса у ЕУ.
Укидање вакцинације против класичне куге свиња императив је за извоз свињског меса на тржиште Европске уније.
Да би се вакцинација укинула,
неопходно је побољшање хигијенских и биосигурносних
мера на фармама свиња.
Стручњаци проф. др Дејан
Крњаић, консултант Агенције
за храну и пољопривреду из
Београда, и спец. вет. мед.
епизоотиолог
Александар
Живуљ из Ветеринарског специјалистичког
института
Панчево разматрали су ову
проблематику из аспекта побољшања хигијенских и биосигурносних мера на фармама свиња.

Класична куга свиња у Србији последњи пут је дијагностикована 2010. године, а годишње се у земљи против те
опасне болести вакцинисало и
до 3,5 милиона свиња.
Класична куга свиња је заразна болест домаћих и дивљих свиња, која у земљама у
којима се појављује наноси
огромне економске штете сточарству, како због угинућа животиња, тако и због спровођења ветеринарско-санитарних
мера. Према важећим прописима, сврстава се у категорију
нарочито опасних заразних
болести, првенствено зато што

се лако шири и не познаје границе, физичке или административне. Проф. др Дејан Крњаић је ово илустровао историјом ширења болести, али и
указао на опасност ширења
болести афричке куге свиња.
– Ову високозаразну болест
свиња преносе крпељи. Регистрована је прво у Кенији, а средином прошлог века проширила се и на европски континент.
Од своје појаве до данас вирус
је ендемски присутан на Сардинији и веома брзо се шири. У
Грузији је 2007. уништена скоро цела популација свиња, 2014.
године се вирус проширио и на

ВИРУС ЗАБЕЛЕЖЕН ПРЕ ДЕСЕТ ГОДИНА
Александар Живуљ из Ветеринарског специјалистичког института Панчево изнео је податак да је у јужном Банату
2006. године последњи пут забележена појава класичне куге свиња, и то на 15 газдинстава, где је нешкодљивим путем уклоњено 289 свиња. Класична куга свиња забележена
је на територији Панчева и Вршца, као и у општинама Ковин
и Пландиште. Број вакцинисаних свиња је 2015. године износио 130.509.

Пољску, Естонију, Летонију и
Литванију, а нова жаришта
афричке куге свиња су ове године забележена у Русији и
Молдавији – рекао је Крњаић.
Његова процена је да ће се
ширење заразе афричке свињске куге вршити у два правца,
и то преко Белорусије, Балтичког мора, Пољске и Немачке, и преко Украјине, Румуније и Аустрије, па је неопходан опрез и пажња треба да
буде усмерена на предузимање свих мера за спречавање
уношења вируса.
Прописи предвиђају могућност примене хитне вакцинације у случају појаве болести
класичне куге свиња, а ради
спречавање епизоотије. Вирус
није патоген за човека ни за
друге животињске врсте.
Став стручне ветеринарске
јавности је у том погледу јединствен – вакцинацију против
класичне куге свиња треба прекинути што пре, али то никако
не сме да се уради прерано, већ
тек када се обезбеде одговарајући услови.
М. Д.

ДРУЖЕЊЕ НА СВЕТСКИ ДАН ШТЕДЊЕ

Чувари банатског блага опет на окупу
Већ по традицији, бивши радници Привредне банке Панчево су и ове године лепим дружењем обележили Светски
дан штедње.
Пријатна атмосфера, ћаскање, евоцирање успомена, сета,
радост... Све су то карактеристике овог окупљања бивших
радника Привредне банке
Панчево, како они воле да кажу – банке за сва времена!
Организациони одбор овогодишњег дружења чиниле су Милица, Рада и Зока, које су истакле
да ће и догодине организовати
овај скуп и да се унапред радују
новом дружењу и сусрету с драгим колегиницама и колегама.

„Чувари банатског блага”
имају и своју омиљену песму

– „Како је добро видети те
опет...”, јер они увек наздра-

вљају за „она добра, стара
времена”.
А. Ж.
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СТРУЧНИ СКУП У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ПАНЧЕВО

КОНКУРС УНИЈЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА СРБИЈЕ

ПРЕД НАМА ЈЕ ПОСАО ВРЕДАН
СЕДАМ МИЛИЈАРДИ ЕВРА

Пријем нових чланова

Нови планови, циљеви и прописи у области заштите вода
Неопходно изградити
315 постројења
Регионална привредна комора
Панчево у сарадњи с Министарством пољопривреде и заштите животне средине одржала је у уторак, 22. новембра,
презентацију под називом
„Нова подзаконска акта у
области заштите вода”, с циљем да се представници привреде, научних институција и
организација које се баве испитивањем квалитета вода информишу о актуелним стварима када је реч о управљању водама у Србији. Стручни скуп је
одржан у просторијама Регионалне привредне коморе Пан-

чево уз присуство великог броја представника панчевачких
приватних и јавних предузећа,
државних организација и установа, као и цивилног сектора.
О плановима и стратегији Владе Републике Србије говорили
су представнице Министарства пољопривреде и заштите
животне средине Весна Митровић и Душанка Станојевић.

На скупу су предавања одржали и проф. др Божо Далмација и проф. др Милена Бечелић Томин, сарадници надлежног министарства у припреми свих усвојених подзаконских аката. Они су дали детаљнија стручна објашњења о
правима и обавезама приликом мониторинга отпадних
вода и праћењу граничних
вредности емисије.
Планови државе
Ду шан ка Стано јевић, шеф
Одсека за заштиту вода у сектору за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне
средине, рекла је за „Панчевац” да влада велико интересовање за ову тему, која је доспела у жижу интересовања
јавности након завршених билатералних разговора и израде постскрининг извештаја по

окончању састанака са члановима преговарачког тима ЕУ
у Бриселу.
– Републику Србију очекује
веома велики посао када је реч
о заштити вода, односно изградња постројења за пречишћавање како комуналних отпадних вода, тако и индустријских. Уредбом о граничним
вредностима загађујућих мате-

рија у водама прописан је рок
за решавања проблема индустријских отпадних вода, тако
да ће сва индустријска постројења у Србији морати до 2025.
године да поседују адекватне
системе за пречишћавање. Када је реч о комуналним водама, локалне самоуправе ће овај
проблем морати да реше закључно са 2040. годином. У нацрту плана заштите вода од загађења стоји да ће бити неопходно изградити 315 фабрика
за пречишћавање комуналних
отпадних вода, за насеља преко
2.000 становника – рекла је Душанка Станојевић.
Велика одговорност
Истакла је да ће Србија до
2018. имплементирати у наше
законодавство свих десет директива Европске уније које
регулишу обавезе чланица у
области заштите вода.

– Потом следи конкретна
примена законских одредби, тј.
њихово увођење у праксу, па ће
бити неопходно унапредити
читав систем, нарочито људске
капацитете, како на локалном,
тако и на националном нивоу.
Посебно ће то бити важно у
области израде неопходне пројектне документације, која игра
битну улогу у процесу аплици-

рања и доношења одлуке за
одобравање средстава из европских фондова или донација.
Држава ће за реализацију читавог посла морати да обезбеди
више од десет посто од укупне
вредности. Морам нагласити
да је поред фабрика неопходно
обезбедити и системе за прераду муља добијеног пречишћавањем вода, као и изградити
комуналну инфраструктуру у
насељеним местима. Пред нама је велики задатак, како на
националном, тако и на локалном нивоу, и за све то биће нам
неопходно 4,9 милијарди евра.
Поред тога, за остваривање
европских стандарда и у другим областима које се тичу заштите вода биће нам потребно
још око две милијарде, тако да
коначна рачуница износи око
седам милијарди. Крајње је
време да се узбиљимо, да се понашамо домаћински на својој
територији и да прионемо на
посао. Велика је одговорност и
на локалним заједницама, јер
нико неће, на пример, уместо
вас Панчеваца да решава ваше
проблеме. Сами морате да покажете иницијативу и спремност да се суочите са изазовима, да преузмете одговорност
за ваше реке и ваша природна
добра – рекла је шефица одсека
за заштиту вода у сектору за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Према речима надлежних у
држави, део трошкова мораће
да сносе локалне самоуправе –
10 или 20 одсто од укупне вредности капиталног пројекта, зависно од тога код којих фондова се аплицира. Држава ће одредити на који начин ће градови и општине обезбеђивати
неопходан новац. Вреди истаћи
да индустрија неће имати финансијску подршку Владе Републике Србије, нити ће фирме
моћи да рачунају на средства
европских ИПА фондова.
Предузетници ће морати сами да обезбеде новац за изградњу постројења за прераду
отпадне воде, а уколико то не
буду урадили, биће им забрањен рад.

НАСТАВАК КАМПАЊЕ „САКУПИ, УШТЕДИ, ВИДЕЋЕШ ДА ВРЕДИ”

Најављена градска еколошка акција
Нова правила игре
Позивају се фирме и
организације да се
прикључе
ЈКП „Хигијена” и Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева
одржали су у среду, 23. новембра, у сали Скупштине града,
скуп на који су били позвани
представници панчевачких
основних и средњих школа и
невладиних организација. Том
приликом је било речи о акцији прикупљања амбалажног
отпада под називом „Сакупи,
уштеди, видећеш да вреди”.
Надлежни из јавног комуналног предузећа и локалне самоуправе најавили су наставак кампање у којој су током прошле
школске године учествовали
ученици и наставници из 23
основне и средње школе у Панчеву и насељеним местима.
Ова активност је надмашила
сва очекивања, тако да су ЈКП
„Хигијена”, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева, Регионални центар за таленте „Михајло

Пупин” и ЈКП „Зеленило”, уз
подршку градских већника,
одлучили да у овој школској
години наставе пројекат и прошире активности. Гордана
Влајић из Секретаријата за заштиту животне средине Панчева подсетила је присутне да
су највише отпада сакупили
ученици ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева и да су због
тога били награђени екскурзијом. ЈКП „Зеленило” је у победничкој школи засадило нове
саднице и поставило клупе.
ЈКП „Хигијена” ће поново
новчано наградити ученике за

труд уложен у прикупљање
амбалажног отпада односно
секундарних сировина (ПЕТ,
лименке, папир/картон, стаклена амбалажа и тетрапак).
Средства ће бити наменски
утрошена, у складу са жељама
и потребама ученика, према
заједничком договору на нивоу сваке школе, а ЈКП „Зеленило” ће победничкој школи
поклонити саднице. Према
речима Гордане Влајић, ове
године ће одељење које буде
показало најбоље резултате,
односно које буде прикупило
највише отпада, бити награђе-

но, а награду ће само одабрати. Јованка Дакић, руководилац Сектора за управљање отпадом и заштиту животне средине у „Хигијени”, рекла је да
је циљ ове кампање да едукује
ученичку популацију о значају
селекције отпада и помогне у
развијању еколошких навика.
Трећу кампању „Сакупи,
уштеди, видећеш да вреди”
подржаће запослени у локалној самоуправи, који ће донирати новац акцији од продаје
отпада насталог у градској кући. Организатори позивају
привредне субјекте и организације, удружења и установе
да се прикључе и дају свој допринос реализацији ове идеје.
Ново је и то да ће победник
бити школа и разред који сакупе највише отпада по ученику, а не, како је то до сада
било, по укупној количини.
Заједничком састанку су
присуствовале и чланице
Градског већа мр Татјана Божић и Катарина Бањаи. Оне
су дале подршку еколошкој
акцији и позвале суграђане да
се активно укључе у сакупљање рециклабилног отпада и
тако помогну панчевачким
ђацима.

Унија средњошколаца Србије
расписала је конкурс за пријем чланова у нови тим те организације, пошто је претходном истекао мандат. Реч
је омладинској невладиној
организацији која је основана 2003. године с циљем да
упозна средњошколце са
омладинским активизмом и
да широм наше земље ојача
улогу и значај ученичких
парламената. Основна идеја
чланова ове организације је
да се оствари право ученика
на простор, прилику, подстицај и подршку да развију за-

цртане планове, као и да им
се омогући да испоље своје
креативне потенцијале.
Овом приликом Унија позива ђаке који су спремни да
се боре за своја права и који
су вољни да охрабрују друге
средњошколце широм Србије да учествују у оснаживању
ученичких парламената да
се пријаве на конкурс до 28.
новембра. Заинтересовани
могу конкурисати за места
локалних координатора, за
комуникацију с јавношћу,
веб-едиторе, фотографе и
графичке дизајнере.

НА СТРАНИ ДАРОВИТИХ

Серија предавања
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” приредиће предавање „Тирани,
жртве, аутсајдери и антијунаци – ликови у прози Александра Тишме” у петак, 25.
новембра, у оквиру серијала
„На страни даровитих”. О
лику и делу познатог српског

писца говориће др Јелена
Ангеловски у просторијама
Регионалног центра за таленте у Улици Димитрија
Туцовића 2. Овом приликом
представници те организације позивају ученике и грађане да им се придруже тог
дана од 19 сати.

ПРОМОЦИЈА МУЗИЧКОГ УЏБЕНИКА

Тамбурашке
маштарије
Концертна промоција уџбеника „Тамбурашке етиде, 2.
део” Љиљане Марјановић и
Будимира Стојановића одржана је у петак, 18. новембра, на малој сцени Културног центра. Књига садржи
етиде које решавају односно
покривају све технике и елементе свирања, концертне
етиде (за клавирску пратњу)
и етноетиде (инспирисане

битељима тамбуре који је изучавају на музичким секцијама и у културно-уметничким друштвима.
„Тамбурашке маштарије”,
како гласи назив овог концертног програма, извели су
ученици тамбуре Музичке
шко ле „Јо ван Бандур” из
класе проф. Љиљане Марјановић, уз клавирску сарадњу проф. Кристине Матија-

мотивима нашег музичког
фолклора). Збирка је намењена ученицима музичких
школа (од четвртог до шестог разреда), али и свим љу-

шевић, и дечји тамбурашки
оркестар Тамбурашког центра „Тамбураторијум” под
руководством проф. Будимира Стојановића, и својим
наступом дочарали садржај
збирке.
Подршку за израду овог
уџбеника пружио је Покрајински секретаријат за спорт
и омладину.
M. M.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Срце страда од
препуног тањира

Пише:
др Мирослав Тепшић
Јести или не јести, питање
је сад! Толико гурманских
изазова, а тако мало прилике да се потроше калорије.
Кратак дан, досадна кошава, прохладна ноћ... Па има
ли барем нешто што ће нас
одвући од трпезаријског
стола, топлог радијатора и
телевизијске занимације? И
да ли су баш сад Американци морали да објаве резултате студије о повезаности
обилних оброка и срчаног
удара?
Шалу на страну – по овом
истраживању изједначени
су ризици интензивног физичког напора, жучне свађе
и препуњеног тањира, а
шансе да завршимо у коронарној јединици постају четири пута веће. Све и да није било студије, пацијенти с
коронарном болешћу или
срчаном слабошћу неретко
ће посведочити о тегобама
које могу проузроковати
обилни оброци. Патофизиолози велику пажњу посвећују вишку хормона и ензима
у крви после јела и истражују утицај масти и инсулина
на својства крвних судова.
Повишен крвни притисак
и убрзана срчана радња додатно оптерећују болесно
срце. Сматра се да су посебно критична прва два сата

након оброка, а претпоставља се да крвоток тада обилује факторима ризика које
смо навели. Кардиоваскуларни систем није једини
угрожен. Разлози за лекарску интервенцију могу бити
горушица и жучна колика
провоцирана храном. Да невоља буде већа, бол који се
јавља иза грудне кости, у
пределу желуца или десног
ребарног лука, може да се
испољава патолошким променама како на органима
грудне, тако и на органима
стомачне дупље.
Не би било добро да нас
ризик од интензивног физичког напора одврати од
физичке активности уопште. Напротив, доказано је
да редовна физичка активност, прилагођена годинама
и здравственом стању, у великој мери доприноси регулацији телесне тежине, вишој
концентрацији корисног холестерола у крви, мањем
крвном притиску и бољем
имунитету. Када су оброци
у пи та њу, ла га на шет ња
или уме ре на ак тив ност
три де се так ми ну та по сле
јела утицаће на правилнији рад желуца, бољу пробаву и мању горушицу. Горушица је посебно изражена
уколико легнемо с пуним
стомаком.
Обично се питамо шта
можемо урадити у сезони
слава и других празновања.
Одрицање није једини начин да сачувамо здравље.
Храну која има више течности у себи, као што су супе, чорбе и разне врсте повр ћа и во ћа, тре ба ло би
обавезно конзумирати, јер
она повећава ситост и умањује ризик од штетног дејства намирница које су веома калоричне и опасне у великим количинама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Најнежнији пилинг

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ензимски пилинг спада у
најнежније пилинге. Он
природно убрзава кератизацију (регенерацију ћелија).
Могу га радити особе са
свим типовима коже, од изразито суве до масне, што
није карактеристично за све
врсте пилинга.
Овај пилинг садржи ензиме (ферменте). То су протеини који могу изазвати биохемијске реакције у организму, односно могу убрзати
регенерацију ткива. Један
третман у потпуности скида
одумрле ћелије с површине
коже, подмлађује, омекшава
кожу, посветљује и изједначава тен. Може се користити
самостално или као припрема за остале третмане лица,
јер додатно чисти тен и
отвара кожу како би се она
припремила за унос осталих
активних супстанци. Процедура зависи од даљег тока
третмана, али оно што је уобичајено, јесте да се пилинг
наноси након детаљног чишћења и одмашћивања ли-

ца. Након наношења пилинга потребно га је често влажити или чак прекрити лице влажном газом, јер су ензими тада активни. Ако се
осуше, њихово деловање
престаје. Након десетак минута пилинг се скида водом.
У неким случајевима је потребна неутрализација. Након скидања могу се радити
третмани воћним киселинама, хигијенски или биолошки третмани, или се пак на
крају може нанети само нека алгинантна маска.
Ензими у потпуности
уклањају задебљали површински слој епидерма, подстичу регенерацију, посве-

тљују тен, смањују дубину
бора и финих линија, смањују пигментацију и плитке
ожиљке, смирују акне и упаљену иритирану кожу и подмлађују је. Након ензимског
пилинга неопходно је наредних месец дана заштитити кожу од УВА/УВБ зрака и
штетних спољашних агенаса. Зато је препоручљиво редовно користити креме са
УВ фактором.

Петак, 25. новембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СЛАВА ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

БРОЈ ОБОЛЕЛИХ РАСТЕ, А ПОДРШКА ЈЕЊАВА
Важна иницијатива
пет година
„на чекању” због
Опште болнице
Чланови панчевачког Друштва за борбу против рака обележили су у уторак, 22. новембра, славу тог удружења – Светог
Нектарија Егинског. Овај чудотворац у народу се прославља као велики заштитник
оболелих од малигних болести, па је стога 22. новембар
слава многих здравствених
установа, међу којима је и Институт за онкологију Клиничког центра Србије.
Обред резања славског колача у просторијама Друштва
за борбу против рака обавио је
Велимир Бирманац, свештеник Преображенског храма, а
прослава је била повод да се
домаћини и гости осврну на
догађаје који су обележили
претходних једанаест година
постојања Друштва.
Финансијски проблеми
Удружење су 2005. године
основали садашњи председник Милан Бисак, Душан Стејић и Влада Белић, а оно данас
окупља око 2.500 чланова, те
представља једну од најистакнутијих заједница тог типа у
нашој држави.
– Циљ удружења је да се
оболелима од малигних болести, као и члановима њихових
породица, омогући размена
информација и искустава у вези с лечењем и терапијом, али
и да им се пружи преко потребна морална подршка током борбе са овом опаком болешћу. Поред тога, акценат
стављамо на превентиву, тако
да смо током протекле деценије организовали више од педесет трибина на тему превенције разних врста малигних
обољења. Раније смо организовали и излете за чланове
друштва, но тренутно нисмо у
могућности да то чинимо, јер
немамо апсолутно никакву
финансијску подршку ни на
локалном, ни на покрајинском, ни на републичком нивоу. Захвални смо Граду на томе

Свети Нектарије Егински је заштитник оболелих од канцера
што нам је уступио просторије
у којима Друштво сада функционише. Међутим, у свему
осталом ослањамо се на донације појединаца или предузећа, којих је, због свеопште
кризе, све мање – истакао је
Милан Бисак, председник
Друштва.
Без подршке
Бисак је додао и то да су се
чланови Друштва у више наврата обраћали компанији
НИС са жељом да закажу састанак и поразговарају о потенцијалној сарадњи, но сви
њихови дописи до сада су
остали без икаквог одговора.
Слична је ситуација и са изузетно значајном иницијативом коју је Друштво покренуло
још пре пет година – да се у
панчевачкој Општој болници
формирају дијагностички центар и онколошка комисија за
цео јужни Банат, као и да се
набаве још један скенер, апарат за имунохистопатолошке
анализе и магнетна резонанца.
– У претходних пет година
обраћали смо се Министарству здравља Републике Србије и Извршном већу АП Војводине са иницијативом за набавку преко потребних апарата који су основ савремене дијагностике, као и за формирање

„КОМПАС” У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ

Тренинг за младе
из осам држава
Представници
Креативног
омладинског центра Панчева
за борбу против сиде КОМПАС
Наташа Ленђел и Урош Крчадинац тренери су на међународном курсу „Social Impact
Making”, који се у нашем граду
одржава од 18. до 25. новембра.

– Ово је други од укупно четири тренинга, колико их је
предвиђено у циклусу. Циљ
нам је да учесницима помогнемо да разумеју дигиталне
медије и податке, као и да науче да користе креативне технологије. Ту су и савети о томе

Тренинг се реализује у оквиру
пројекта „RETOOLED – Rethinking & Envisioning TOOLs
fot EDucation”, који је подржала Европска унија у оквиру
програма „Еразмус +”.

како да најбоље представe податке у друштвеним кампањама, омладинском раду и при
јавним активностима, како би
могли да досегну до што већег
броја младих и да утичу на
њих – рекла је Наташа Ленђел.
Пројекат окупља двадесет
двоје учесника из осам земаља:
Енглеске, Пољске, Шпаније,
Португалије, Чешке, Румуније,
Босне и Херцеговине и Србије.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

онколошке комисије, која би
омогућила да пацијенти из Јужнобанатског округа много
брже добијају конзилијарне
налазе за даље лечење и да не
чекају ред на Институту за онкологију у Београду и Институту у Сремској Каменици.
Добили смо подршку, али нам
је речено да носилац такве
иницијативе треба да буде Општа болница. Нажалост, сваком од претходних директора
те установе смо током протеклих пола деценије упутили
овај предлог и ниједан није
учинио ништа по том питању.
Сада ћемо се обратити и др
Слободану Овуки, новом вршиоцу дужности директора
Болнице, који као лекар свесрдно подржава рад нашег
друштва. Верујемо да ће Овука имати много више слуха за
овај проблем, те да ће Општа
болница коначно прихватити
да, у партнерству с нама, ову
важну иници ја ти ву по но во
упути ка вишим инстанцама.
Сигурни смо да Овука разуме да пацијенти оболели од

различитих облика малигнитета заслужују достојанственији третман, те да ће бити
спреман да учини све што је
неопходно како би им то било
и омогућено – нагласила је
Иванка Барашевић, чланица
Управног одбора Друштва.
Према речима Милана Бисака, у време када је Друштво
основано, на територији целог
јужног Баната годишње је од
рака умирало око 300 људи,
док сада подаци Завода за јавно здравље сведоче о томе да
се тај број утростручио: у Јужнобанатском округу умре у
просеку деветсто тридесеторо
људи, а само у Панчеву битку
с малигнитетом током једне
године изгуби 370-400 особа.
Стога се чланови Друштва надају да ће пре свега локална
самоуправа, компанија НИС и
Општа болница, али и сви
остали појединци, предузећа,
установе и организације имати
више слуха за потребе оболелих, те да ће бити спремнији
да подрже Друштво у његовом
даљем раду.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Ораснице
У време слава и празника,
када је трпеза богатија него
обично, ваљало би класичне
колаче заменити неком мало здравијом варијантом.
Немојте се бринути, гости
неће приметити разлику,
али ћете ви бити задовољнији јер сте свима учинили
услугу. Сви памтимо ораснице које су правиле наше
баке. Предност овог колача
је у томе што се припрема
изузетно брзо, и то од свега
три састојка. Савршено се
слажу са чајем или кафом.
Снажан утисак у устима
оставља пун укус ораха, тек
мало заслађених медом.
Ако волите орахе, обавезно
пробајте ове дивне колачиће. Једина измена у односу
на класичан рецепт је замена шећера за мед.
Састојци: беланце од два јајета, 300 г млевених ораха, 20 г сецканих ораха и три супене кашике меда.
Припрема: Загрејте рерну на 120 степени. Плех обложите папиром
за печење. Умутите беланаца у чврст снег. Уз лагано мешање постепено додајте млевене орахе и мед. Када се маса сједини, формирајте 16 једнаких куглица. Сваку куглицу мало притисните (као пљескавицу), а затим је преполовите ножем на пола, тако да добијете
два полумесеца. Поспите сецканим орасима и благо их утисните у
колачиће. Пеците, то јест сушите у рерни 45 минута.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
(ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА)

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
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ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ
УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,
ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА,
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ
ЧАМЦЕМ И РАД НА КРУЗЕРУ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА
РЕГИСТРОВАНИХ 2016. ГОДИНЕ
У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”
МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ
ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:
– Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”;
– Ауто-сервиса „Зоки”;
– недељника „Панчевац”.

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР
НАЈБОЉА УСЛУГА
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У ЦЕНТРУ ГРАДА 19. НОВЕМБРА

ПРЕДАВАЊЕ У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Претучена два младића

СВЕ ЧЕШЋЕ ПРЕВАРЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Према незваничним информацијама до којих је дошао
„Панчевац”, у суботу, 19. новембра, у раним јутарњим
часовима, у строгом центру
града је нападнут и тешко
повређен наш двадесетдвогодишњи суграђанин док се
враћао кући с пријатељем.
Како је испричао један од
очевидаца тог догађаја, њих
је без икаквог повода напала
група од седам младића који
су долазили из супротног
правца. Они су најпре про-

шли поред њих, удаљили се
неколико метара, а онда је
један дотрчао до нападнутих, ударио једног од њих
снажно песницом у лице,
оборио га на бетон и почео да
га шутира.
Његов друг је такође оборен и изударан, али је срећа
у несрећи то што није задобио ниједну повреду. Након
што им је у Општој болници
указана помоћ, тешко повре-

ђени младић је упућен на
ВМА, где су лекари констатовали да му је поломљена
вилица.
„Пацијент наводи да је повређен око 2.30 после поноћи, када је задобио више удараца песницом и ногама од
стране више непознатих особа, о чему је обавештена полиција. Након прегледа код
максилофацијалног хирурга
наложено је да се уради додатна дијагностика. Обављено је рендгенско снимање,
које је показало да му је
с леве стане сломљена
вилица. Због тога је било неопходно да му се у
њу постави шина, а пацијент ће морати да
конзумира кашасту храну”, пише у лекарском
налазу са ВМА који је
потписао максилофацијални хирург у тој болници др Зоран Мирковић.
„Панчевац” је сазнао и да повређени
младић до краја године
не сме ништа да ради и
да су му лекари рекли
да мора да лежи и да
узима терапију. Он и
његов друг с којим је
био у друштву кад су их
напали хулигани, доживели
су велики стрес и још увек су
у депресији.
Поводом овог немилог догађаја обратили смо се Полицијској управи. Тамо нам је
речено да је у току интензивна истрага и најављено је да
ће се, када буде откривен нападач, обавити консултација
с тужиоцем и против одговорних ће бити поднета кривична пријава.

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 29. НОВЕМБРА

Трибина о ратним
дневницама
Када је реч о исплатама новчаних накнада учесницима
рата који је вођен 1999. године, прича још увек није завршена и постоје велики изгледи да ће ту обавезу морати да
преузме наша држава.
Овако на судски спор који
је поводом овог проблема вођен до прошле године у
Европском суду за људска

Власници трију
панчевачких фирми
остали без
120.000 евра
– У Србији, али и у Панчеву,
из месеца у месец расте број
инцидената на интернету, као
и број власника приватних
фирми који су остајали без
новца због тога што су хакери
пресретали и пратили њихову
комуникацију и размену имејлова с пословним партнерима.
Познати су ми случајеви тројице власника панчевачких
фирми којима је на тај начин
украдено око 120.000 евра.
Сигуран сам да има још пуно
таквих случајева, али да они
који су оштећени не желе да
причају о томе – изјавио је Ненад Орлић, оснивач и власник
фирме „Madnet”, на прошлонедељном предавању одржаном у организацији Регионалне привредне коморе.
Он је апеловао на све који
користе интернет да често
ажурирају антивирусне програме, да „бекапују” све битне
податке, да игноришу и не
отварају сумњиве имејлове
(посебно оне који имају „атачменте”) и да не користе мобилне телефоне без лозинке за
њихово закључавање.
Говорећи о шифрама којима корисници треба да штите
своје компјутерске налоге, рекао је да огроман број људи
бира једноставне лозинке од
неколико бројева које су лаке

за дешифровање и да погрешно сматра да ће тиме одвратити лопове. Према његовим
речима, за „разбијање” су много теже дугачке шифре, састављене од проширених или
сложених реченица.
Орлић је део свог излагања посветио и могућим проблемима
до којих може доћи због отварања мејлова послатих с непознатих адреса. Рекао је да на тај начин могу да се шире „спам” поруке, али да је много опасније то
што је довољан „клик” на такав
имејл па да се активира на први
поглед прикривен код који служи за праћење нечијих активности на интернету.
– Ако отворите такву поруку,
неко ко вам ју је послао, одмах
региструје како сте реаговали
на њу. Уколико је нисте поништили, већ сте је прочитали,
то је све негде забележено и
неко је почео да прави ваш
профил. Ако примите више та-

квих порука и отворите их,
омогућили сте некоме да стекне прецизну слику о вама и види ко сте, шта сте и шта вас интересује – додао је Орлић.
Он је рекао да се имејлови
могу користити и за „фишинг”
и додао да је то много опаснији облик злоупотреба на интернету. Објаснио је да се под
тим подразумевају поруке са
сајтова који у великој мери
личе на оне што припадају великим банкама или фирмама
и да се у њима тражи од нас да
пошаљемо своје личне податке, бројеве банковних картица, текуће рачуне итд. Објаснио је да се ти подаци скупљају да би се злоупотребили
или у одређеном моменту
продали криминалцима који
ће их искористити да би починили неко кривично дело и
притом се лажно представили.
Орлић је навео да може бити опасно и ако отворимо по-

руку непознатог пошиљаоца
која има „атачмент”, јер он након тога може тражити од нас
новац да бисмо откупили своје украдене личне податке.
Учесници предавања су чули и шта могу радити у случају да буду жртве инцидента на
интернету. Ненад Орлић их је
саветовао да о томе одмах обавесте полицију и додао да однедавно, од када је усвојен Закон о информационој безбедности, сваки инцидент на интернету мора да се пријави и
новоформираној државној институцији тзв. ЦЕРТ-у, националном центру који се брине о
безбедности на интернету.
Орлић је нагласио и да је,
нажалост, свест о опасностима
од превара на интернету код
нас још увек на ниском нивоу.
Додао је да је један од доказа за
то мали број присутних на његовом предавању у Привредној
комори.

И ОВЕ ГОДИНЕ АКЦИЈА АМСС-а И САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

права у Стразбуру гледа један од наших најпознатијих
адвоката – Срђан Алексић.
Он ће говорити на трибини
која ће бити одржана 29. новембра, у 16 сати, у великој
сали Градске управе. Организатори трибине су градски
одбори Савеза ратних ветерана и Удружења бораца Народноослободилачког рата.

ГРАДСКИ ОДБОР УДРУЖЕЊА БОРАЦА

Обележили годишњицу
Батинске битке
Делегација Градског одбора
Удружења бораца Народноослободилачког рата, коју је
предводио председник те организације Тодор Стојановић, учествовала је у обележавању 72-годишњице Батинске битке. Подсећамо, то
је био један од преломних

Хакери прате
комуникацију
наших приватника с
пословним партнерима
и краду им новац

сукоба на крају Другог светског рата између партизана и
Црвене армије на једној
страни и нацистичких војника, који се водио ради пробоја Сремског фронта. На обе
стране било је много жртава,
а животе је тада изгубило и
86 бораца из Панчева.

Бесплатно проверите исправност возила
Ауто-мото савез Србије и ове
године од 21. до 26. новембра
организује традиционалну акцију „Исправно возило – безбедно возило” заједно са Асоцијацијом техничких прегледа возила и Управом саобраћајне полиције.
Током ове акције биће могуће бесплатно проверити исправност возила у центрима за
техничку исправност аутомобила широм Србије.
О значају акције „Исправно
возило – безбедно возило”, која се организује сваке године
почетком лета и зиме, говори
податак да је приликом последње две провере 10.000 возача искористило шансу да
бесплатно
проконтролише
своје аутомобиле, те да је
утврђено да је сваки трећи био
неисправан.
Ауто-мото савез Србије апелује на возаче да и ове године
искористе могућност да бесплатно обаве техничке прегледе, јер што је више исправ-

них возила на улицама и путевима, мање је саобраћајних
удеса и људских жртава и саобраћај је безбеднији. Списак
центара за технички преглед
који учествују у овогодишњој
акцији може се видети на сајту www.amss.org.rs.
АМСС је упозорио возаче и
да не забораве да им саобра-

ћајни полицајци могу написати казне у распону од 5.000 до
15.000 динара уколико нису
очистили светла, прозоре и
регистарске таблице.
Ауто-мото савез Србије је
подсетио на то да је током
зимских месеци кажњиво и
уколико возачи не укључују
позициона светла када је сма-

њена видљивост и ако по магли возе са укљученим дугим
светлима, као када је нормална видљивост. То се кажњава с
5.000 динара, а ако се због
укључивања тих светала изазове удес, казне се увећавају и
могу бити у распону од 6.000
до 18.000 динара.
АМСС подсећа возаче и на
то да на видљивост током вожње у зимском периоду често
може утицати замагљивање
унутрашњости возила, најчешће због лоше вентилације
или проблема с грејањем. Због
тога возачи треба да провере
вентилацију и системе за грејање, да очисте лишће и прашину са усисника за ваздух и
да провере ниво тeчности у
систему за хлађење.
Возачи који игноришу ове
савете ризикују да, поред новчаних казни, добију и по два
казнена поена, а уколико су по
магли возили без оборених
светала или упаљених фарова
за маглу – чак пет.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Војска оправдано незадовољна
„Припадници војске лоше живе и имају изузетно мале плате. На пример, заставник са
тридесет девет година радног
стажа зарађује нешто мало више од 40.000 динара, а војници по уговору имају мање плате од чистачица у јавним предузећима”, пише између осталог у писму подршке Синдиката српске полиције упућеном
Новици Антићу, председнику
Војног синдиката, поводом

најављеног протеста запослених у Војсци Србије.
У писму ССП-а које је потписао председник те организације Лазар Ранитовић пише и
да је подједнако лоша ситуација у полицији. Према његовим
речима, то је недопустиво зато
што војска и полиција морају
имати приоритет с обзиром на
то да су у нашој држави, као и
у свакој другој, гаранти суверенитета и безбедности.

Ранитовић је подсетио и да
Устав, као и други прописи у
Србији, дозвољавају припадницима Војске синдикално
организовање и окупљање по
истеку радног времена. Додао
је да је у медијима тенденциозно најављено да војска жели
да организује штрајк иако је
био предвиђен само протестни збор. Истакао је да због тога нису тачне оптужбе које су
ових дана објављене у неким

медијима да је Војни синдикат марионета неких западних обавештајних служби и да
је најавио протест због ниских
личних доходака ради рушења владе Александра Вучића.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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У ТОКУ ИЗГРАДЊА ОМОЉИЧКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

НАСТАВАК РАДОВА ИПАК НЕИЗВЕСТАН
И Јабучани се надају
Канализација је оно што тишти грађане готово свих панчевачких села. То се једино не
односи на Старчевце, који од
краја 2014. године уживају све
погодности одлагања фекалија достојног модерног доба.
Наравно, под условом да су се
одлучили за тако нешто и да
су у материјалној могућности
да то приуште. Број домаћинстава која су у систему одавно
је прешао половину.
Друго место у којем функционише канализација јесте
Ново Село. Тачније прво, јер
су неки грађани прикључени
још 2009. године. Претходно
су урађени пречистач по моделу „мокро поље” и око две трећине мреже, на коју је до овог
момента званично накачено
нешто више од триста корисника. А када ће радови бити
настављени, није познато.
Од преосталих села део
мреже су урадили и Јабучани,
неких четрнаест километара,

и то пре готово једне деценије,
па се и они надају да ће радови коначно бити настављени.
Лане је и у Омољици стартовала реализација те капиталне
инвестиције.
Тамо је сада у току друга
фаза радова, и то на потезу од

Улице Вука Караџића, преко
Шабачке, па све до главне
улице – Патријарха Арсенија
Чарнојевића. То заједно с прошлогодишњим учинком износи око две хиљаде метара мреже. Када се зна да је укупна
дужина трасе према пројекту

око четрдесет три хиљаде и
петсто метара, јасно је да је
посреди огроман посао.
Члан омољичке скупштине
Ђура Топаловић нада се да ће
догодине бити израђени пројекат пречишћивача, као и око
тридесет одсто мреже, те би за
око три до пет година могло да
се рачуна на прве прикључке.
Градилиште је у четвртак,
17. новембра, посетила Маја
Витман, директорка Дирекције за изградњу и уређење Панчева, која је најавила да ће бити предузето све како би радови били настављени и наредних година.
– У поступку смо припреме
документације како бисмо
учествовали на конкурсима
многих министарстава, а тренутно је у току један од њих с
максималним износом од двадесет милиона динара – навела је Витманова.
Што се осталих места тиче,
постоје пројекти за Јабуку и
Иваново, па и они можда могу
очекивати нека средства.
Ј. Филиповић

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА СИНИШЕ КОЈИЋА О НИКОЛИ ЗЕГИ

Новосељанин који је обележио епоху
Нова књига Синише Којића,
под насловом „Ко је Никола
Зега?”, још један је од артефаката који верно осликавају
прошлост Банатског Новог
Села, и то представљањем аутентичних мештана и важних
личности у ширем смислу.
Један од њих је и Никола Зега, некадашњи управник Етнографског музеја у Београду, о
чијем лику и делу се говорило
у суботу, 19. новембра, у дупке
пуној сали Дома културе.
Промоцију је отворио директор те установе Сорин Бољанац, који је истакао да је поменути суграђанин био велики
хуманиста и притом навео да
се једна од околних улица некад звала управо по њему, што
би требало вратити. Бранислав
Павлов, члан Удружења грађана „Нови Зелдош”, напоменуо
је да је то трећа књига коју је
та организација издала.

С обзиром на то да је породица Зега цинцарског порекла, о том сегменту је говорио
професор историје Мирча Маран, који се бавио животом тог
народа у Банату. Према његовим речима, Николини преци
су се из Грчке доселили крајем 18. века управо у Ново Село и брзо су се уклапали у нове средине, и културолошки и
етнички, па су већ у првој ге-

нерацији прихватали националност већине грађана у тим
местима. Тако је трговачка
породица Зега играла значајну улугу у културном, економском и научном животу српског народа у деветнаестом
веку и првој половини двадесетог века.
Аутор Синиша Којић указао
је на то зашто је Никола, рођен
1863. године, био значајан не

само за Ново Село. Након завршене основне школе у родном месту образовање је стицао у Бечу и Пешти, а сликање
учио у Београду. Радни век је
започео као учитељ цртања у
Чачку, Ваљеву и Првој београдској гимназији. Почетком
двадесетог века упоредо је био
ангажован и као илустратор у
новоотвореном Етнографском
музеју. Учествовао је у Првом
светском рату и неко време
провео у заробљеништву, да би
по престанку сукоба био постављен за кустоса у поменутој
установи, а 1921. године на
место вршиоца дужности, с
којег је и пензионисан шест
година касније.
Ипак, све до последњег даха
(умро је 1940. године) Никола
Зега се одликовао креативношћу и племенитошћу, па је,
поред осталог, оставио много
цртежа и записа из те епохе.

САРАДЊА БРАТСКИХ МЕСТА

ским живљем у Србији (многи
воде порекло баш из Брода)
чинили су представници Месне заједнице Јабука, предвођени првим човеком Слободаном Илићем, као и директори
Дома културе и школе – Маријана Загорац и Милосав
Урошевић.
Они су дводневну посету започели на отварању манифестације, када им је додељена

захвалница, што је забележено оком камере македонске
националне телевизије. Председник јабучке месне скупштине након тога је, у знак захвалности за срдачан дочек,
домаћинима уручио пригодан
поклон.
– Обишли смо знаменитости Македонског Брода, као и
најзначајније установе, и с
њиховим директорима дого-

Банатски Брестовац: Изложба илустрација и карикатура из радионица Николе
Драгаша приређиваних у организацији Дома омладине
Панчево отворена је у петак,
18. новембра, у галерији Ватрогасног дома. Бесплатни
превентивни прегледи спроведени су у среду, 23. новембра, у Месној заједници.
Банатско Ново Село: Промоција нове књиге Синише Којића, под насловом „Ко је
Никола Зега?”, одржана је у
суботу, 19. новембра, у Дому
културе. На отварању изложбе о грађанском животу
Срба и Румуна у Банату током 19. века у недељу, 27.
новембра, у Вршцу, наступиће и новосељански оркестар
„Банатик 5”.
Долово: Почели су радови на
постављању трибина и ограде
на спортском центру, незванично названом „Долина”.
Наставља се санација сеоског
сметлишта, као и дивљих депонија. Најуспешнија генерација доловачких фолклораша у новије време обележила је у суботу, 19. новембра, двадесетогодишњицу великог успеха на државној
смотри у Руми.
Глогоњ: Месна заједница
припрема неопходну документацију за посипање ризлом коловоза у неколико

улица. Бесплатни превентивни прегледи спроведени су у
петак, 18. новембра, у Дому
културе. У истој установи у
петак, 25. новембра, од 21.30,
свираће рок састав „Период”.
Иваново: Чланови МКУД-а
„Боназ Шандор” наступили
су у петак, 18. новембра, у

главном граду Мађарске.
Ученици основне школе и
чланови удружења „Иваново–Банат” представили су се
на 16. „Бугаријади”, одржаној у суботу, 19. новембра, у
Белом Блату.
Јабука: Руководство Месне
заједнице је, заједно с директорима основне школе и Дома културе, путовало у братски Македонски Брод и трасирало путеве за сарадњу у
многим областима. Окончани су радови на санацији депоније, а ускоро ће почети и
уређење платоа на Тргу Бориса Кидрича у делу испред
школе
Качарево: У току су радови
на реконструкцији фасаде
Дома омладине. Дом културе
прави планове за наредну годину, у оквиру којих би главни акценат био стављен на
обнову крова и мокрог чвора.
Омољица: Маја Витман, директорка Дирекције за изградњу и уређење Панчева, у
четвртак, 17. новембра, обишла је место радова на изградњи канализације у Шабачкој улици. Изложба нових наслова, купљених на
протеклом Сајму књига,
отворена је у петак, 18. новембра, у локалној библиотеци. Дечја представа под називом „Балада о рибару и рибици” биће изведена у понедељак, 28. новембра, од
11.30, у Дому културе.
Старчево: Друштво пчелара
започело је циклус зимских
едукација, а наредно предавање одржаће највећи старчевачки произвођач меда –
Пера Шиц, у петак, 25. новембра, од 18 сати. Хуманитарни концерти с којих ће
сав приход бити употребљен
за лечење тешко оболелог
Александра Станковића приређени су у четвртак и суботу, 17. и 19. новембра, у Дому
културе, а та акција се наставља, па сви који желе да помогну, могу се јавити на телефон 060/66-33-562.

ИЗЛОЖБА У БРЕСТОВЦУ

Јабучани у Броду
Након недавног братимљења са
Општином Македонски Брод
градоначелник тог места Милосим Војнески позвао је у госте водеће људе Јабуке. Разлог
због којег је то учињено протеклог викенда, јесте жеља домаћина да нови пријатељи присуствују највећој тамошњој манифестацији – „Кестенијади”.
Делегацију панчевачког села с најбројнијим македон-

Месне актуелности

варали будућу сарадњу. Успоставили смо и контакте с
представницима Пољске, Босне и Херцеговине, Турске и
Бугарске. Притом смо се трудили да у најбољем светлу
промовишемо наше село и
град – навео је Илић.
На кра ју су Јабучани, препу ни лепих утисака, по звали
дома ћине да их по но во по сете.

Деца талентована
за карикатуре

НЕДАВНО У БЕЛОМ БЛАТУ

Наши запажени на „Бугаријади”
Представници неколико панчевачких основних школа учествовали су на шеснаестој „Бугаријади”, одржаној у суботу,
19. новембра, у Белом Блату.
С обзиром на то да је месташце у близини Зрењанина по
етничкој структури готово
идентично као Иваново (већинско становништво чине банатски Бугари – Палћени и
Мађари), било је сасвим при-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

родно да већину делегације чине становници тог села. Поред
ученика ОШ „Моша Пијаде” и
чланова Удружења банатских
Бугара „Иваново–Банат”, у Бело Блато су путовали и ђаци
омољичке и старчевачке шко-

ле, као и деца из градске школе
„Мирослав Мика Антић”.
Реч је о установама обухваћеним међународним пројектом
„Бугарски језик ван граница Бугарске”. Баш о реализацији тих
активности присутнима (међу

којима је био и амбасадор Бугарске у Србији – Ратко Влајков) говорила је директорка
ивановачке школе Сања Симић
Мијатовић, док су се малишани, предвођени наставником
Огњаном Цветковим, представили сплетом бугарских народних песама и рецитација, а
удружење
„Иваново–Банат”
приказало је две кореографије.
Њихов члан Стојан Чокан
рецитовао је на палћенском језику, а младим Старчевцима –
Миљани Тасић, Ненаду Станић
и Тијани Танасијевић – уручене су награде за прво, друго и
треће место на међународном
ликовном конкурсу „Бугарска у
мојим маштањима”.

Дом омладине Панчево је у
првој половини маја, у сарадњи с Домом културе „4.
октобар”, реализовао школу
цртања, а плодови тих активности приказани су у петак,
18. новембра, када је у галерији Ватрогасног дома отворена изложба дечјих радова.
Предавач у тим радионицама био је Никола Драгаш, илустратор и карикатуриста из
Панчева, који је као најважније издвојио то што је његове
часове похађао рекордан број
малишана – чак четрдесет
троје. Тада су они, поред осталог, имали и вежбе креативног
размишљања са задатком да у

првобитним цртежима виде
неке нове облике, па су од јајета настајали панда, лопов или
корњача, од детелине – овца и
миш, од батака – пас и паун, а
деци су посебно занимљиве
биле портрет-карикатуре, те
су на шаљив начин представљени Тесла, Ајнштајн, Мистер Бин и Мајкл Џексон, док
су неки полазници цртали маму, брата или сестру.
Изложбу свих тих радова
отворила је Невенка Ђурић,
директорка брестовачке културне установе, која је обезбедила материјал за целокупну радионицу и израдила
каталоге.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Субота, 26. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: АСАП журка.
Недеља, 27. новембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт „Кораком традиције” КУД-а „Неолит” из Старчева.
Гости: КУД „Бранко Цветковић” из Београда и фолклорни
ансамбл „Вила” из Новог Сада.
Уторак, 29. новембар, 18 сати, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: јавни час ученика првог и другог разреда основне
музичке школе „Јован Бандур”.
Петак, 2. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: блуз концерт „Зоне Б” и Радета Радивојевића.

Књижевност
Петак, 25. новембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање романа Николаја Лугинова „Тако вели Џингис-кан”, двотомне епске саге о монголском владару који је
управљао највећом територијом у историји човечанства. О
књизи ће говорити Миливоје Баћовић, преводилац романа,
Бранко Стевановић, песник, и Хелена Рошкова, музичарка.
Петак, 2. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција романа „Танаско и Уснија” писца и публицисте Драгана Јовановића.

Представе
Понедељак, 28. новембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: представа „Женидба” Аматерског позоришта Ковин. Режија: Јован Грујић.
Уторак, 29. новембар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: представа „Каскадер” ФДУ, ФИСТ-а и Дома омладине
Панчево. Режија: Југ Ђорђевић.
Среда, 30. новембар, 19.30, дворана Културног центра: панчевачка премијера представе „Раскопчани брак” „ДрамАрт
театра” из Београда. Сценарио: Стеван Васић. Режија: Срђан
Костић. Играју: Миленко Павлов, Љиљана Ђурић, Гојко Балетић и Маријана Мићић.

Програм за децу
Субота, 26. новембар, 12 сати, сцена Културног центра:
представа за децу „Алиса у земљи чуда” „Алегрето театра” из
Вршца. Режија: Јована Божић. Играју: Маја Николић, Јована Божић, Бојан Симић и Катарина Орешан.

СЛИКЕ ЈОНЕЛА ПОПОВИЋА

ДЕЛА КОЈА ОСЛИКАВАЈУ МУЗИКУ
Музичари свирају у
природи
Пејзажи надахнути
мелодијама
Слике Јонела Поповића изложене су у уторак, 22. новембра, у Галерији савремене
уметности. Изложба под називом „Етиде” трећа је фаза његовог тридесетогодишњег бављења темом „Пан”, која је назив добила по старогрчком богу,
заштитнику природе, музичара, музике, звука, ветра...
Поповићева дела осликавају
музику, рађена су у великом,
средњем и мањем формату,
акрилом и уљем на платну. На
платнима су уметници у заносу
са својим инструментима. Чак
и његови пејзажи одишу мелодијама – класичним, до џеза.
– Покушавам да дам форму
нечему што је аформно. Кад
чујете музику, ако је мало реалистичнија, замислићете неки
пејзаж, цвркут, водопад. У природи ви чујете музику. Идите
једном у шуму, или поред Тамиша, мало се замислите и чућете је. Кад је највећа тишина –
чућете је. Моји музичари нису
у салама, на позорницама или у
затвореним просторима. На
својим сликама сам их „избацио” у природу, повезао сам их
с њом. Замислите жену која
свира контрабас на некој пољани, кларинетисту у брезовој
шуми, виолинисткињу у тр-

ПОСТАВКА ИВАНА КАРАФИЛОВСКОГ

Хиперреализам
на платну
Изложба слика „Хиперреализам” Ивана Карафиловског отворена је у недељу, 20.
новембра, у Установи културе Палилула у Београду.
Поставку чине двадесет
два дела рађена техником
уље на платну, а хиперреализам је сликарски правац
којим се овај уметник бави.
– Слике су тематски доста различите. Изложени су

портрети знаменитих личности, као што су Михајло
Пупин и Никола Тесла, али
и платна на којима су животиње, пејзажи... – каже
Карафиловски.
Ово му је четврта самостална изложба, а до сада
је учествовао на више од
тридесет колективних изложби у земљи и иностранству.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Нек се игра заврши”
Ное Холи
Свако од нас има свој пут.
Изборе које прави. То како
људи заврше у исто време
на истом месту, остаје мистерија. Бесмислено је нагађати на која све места
можемо отићи и кога ћемо
тамо срести.
Једне магловите летње
ноћи једанаесторо људи –
десет повлашћених, један
баксузни сликар – приватним
авионом полеће за Њујорк.
Шеснаест минута касније
догодиће се нешто незамисливо: авион ће се стрмоглавити у океан. Једини преживели је Скот Бароуз, сликар,
и четворогодишњи дечак,
последњи преостали члан
богате и имућне породице
медијског могула.
Како се интриганте приче
путника распредају, мистерија која прати трагедију
расте, а сумњиве случајности указују на заверу. У све

снажнијој олуји медијских
напада и оптужби Скот покушава да се носи са славом
која се граничи са озлоглашеношћу и гради крхки однос с дечаком, док истражитељи покушавају да што
пре извуку истину из олупина.

Два читаоца који до среде, 30. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли се осећате безбедно док се возите авионом?”, наградићемо по једним примерком књиге „Нек
се игра заврши” Ное Холи. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.
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шчанику... Какав је то звук? То
је акустика. Природна акустика. Покушао сам, да ме не схвате погрешно, да за глуве сликам музику. Да неко ко не може да чује, а гледа слику, осети
неку вибрацију – објашњава
Поповић.
На први поглед, слике на
којима су музичари не садрже
много боја, али...
– Ако мало пажљивије гледате, наћи ћете ту од беле до
црне. Ту имате милион нијанси, али су врло мале, врло ситне. Желим да вратим штафелајно, класично фигуративно и

осећајно сликарство у живот –
каже сликар.
Јонел Поповић је до сада
излагао осамнаест пута самостално, а учествовао је на више од сто групних изложби.
На Институту за ликовну
уметност „Николаје Григореску” у Букурешту је дипломирао, а завршио је и Школу за
примењену уметност у Новом
Саду.
На отварању је наступио музички трио који чине кларинетиста Огњен Поповић (његов
син), хармоникаш Бојан Николић и контрабасиста Слободан

Герић. Они су одсвирали румунски традиционал обрађен у
џез маниру и на тај начин покушали за звуцима дочарају
оно што се може видети на
сликама. Песму Чарне Поповић, ауторове ћерке, која ју је
написала посебно за ову прилику, прочитала је унука Луна.
Ова поставка је заправо реализација друге награде за слику „Јабучка ада” у виду термина за излагање, коју је Јонел
Поповић добио прошле године
на 45. Салону уметности, а реализацију је помогла Градска
управа.

ЦРТЕЖИ ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЋА

Психолошки прикази стања и осећања
Изложба радова на папиру
академског сликара Ивана Величковића отворена је у понедељак, 21. новембра, у фоајеу
Културног центра.
Аутор је поставку посветио
свом покојном оцу, а припремана је у периоду који је за
њега био веома тежак.
– Радови су више неке психолошке студије, прикази стања и осећања, него што су заправо пуки ликовни прикази
који треба да имају можда само неку естетску вредност.

Иначе сам склон томе, али сада сам направио један одабир
радова који је набијен веома
јаким емоцијама – рекао је
Величковић.
У каталогу изложбе објављена је и песма његове бивше
ученице Марте Кнежевић, која ју је прочитала на отварању.
С неколико композиција за
трубу представиле су се још
три ученице средње Музичке
школе „Јован Бандур”, којима
је аутор такође предавао ликовну културу.

ДЕЧЈИ ФОЛКЛОРНИ АНСАМБАЛИ

СТЕНДАП ВЕЧЕ У „АПОЛУ”

Малишани певали,
играли, свирали

Ако вам ја не
одмогнем, ко ће?

Концерт дечјих фолклорних
ансамбала КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП” одржан је
у недељу, 20. новембра, у Дому Војске Србије у Панчеву.
Наступили су oмладински и
дечји ансамбли нижих и виших разреда, чланови фолклорног забавишта, школе
тамбуре, припремне групе нижих и виших разреда. Публика
је уживала у играма из околине

Баната, Бачке, Беле Крајине,
Срема, из централне Србије,
Пиротског Поља... Свирач на
кавалу Михајло Ненадић извео је народну мелодију „Гајтан оро” из околине Врања, а
фрулаш Јован Јованов „Типографско коло”.
Гости концерта били су ученици основних школа „Мирослав Мика Антић” и „Свети
Сава”.

Стендап наступ „Ако вам ја не
одмогнем, ко ће?” Јелене Радановић одржан је у четвртак,
17. новембра, у дворани „Аполо” Дома омладине.
Панчевци већ добро знају
Радановићеву и радо је изнова
и изнова слушају. Овог пута је
донела на сцену представу која се бави животним проблемима неудатих жена у тридесетим. С обзиром на то да је и
сама недавно напунила тридесет, логично је што је баш њу
изабрала. Кад ћеш се удати,
где је тај, па где су деца, па већ

си матора... То су питања с којима се припаднице лепшег
пола суочавају, а на која је комичарка скренула пажњу на
шаљив начин, са освртом на
књиге са саветима за решавање тих „мука”.
Вече је отворила Ана Златановић, такође стендап комичарка.

Стране припремила

Милица
Манић
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КЊИГА „ЧАРОБНИ ПРСТИ МИТЕ СРДАНЦА”

БЕЛЕШКА О МАРГИТИ КОЈА НЕСТАЈЕ
Казивање Димитрија
Срданова има
документарну
вредност
Свакодневни живот и
локални обичаји кроз
призму музичара
– Ја сам шест година имо кад
сам почео фрулу да свирам,
прво лаке песме... – казивао је,
о својим музичким почецима,
наш суграђанин из Горњег града, хармoникаш Димитрије
Срданов – Мита Срданац, а
његову исповест забележио је
Љубиша Вечански и приредио
књигу „Чаробни прсти Мите
Срданца”. Рукопис је представљен у суботу, 19. новембра, у
Градској библиотеци, која је
заједно са Историјским архивом издавач ове својеврсне мемоарске, али и документарне
грађе. Дејан Боснић, директор
Библиотеке, каже да је намера
била да се укаже на значај
фолклорне баштине за очување сећања на неисцрпно благо
блиске нам прошлости и једног стила живота и духа времена који неповратно нестаје.
За искрену и једноставну исповест времешног хармоникаша из Маргите етномузиколог
Марија Думнић, сарадник-истраживач Музиколошког института САНУ, каже да је реч о
нанизаним причама које говоре о породици Срданов, али и
о свакодневном животу у Панчеву, нарочито Горњем граду,
локалним обичајима, а све
кроз призму једног музичара
који својој вештини и послу
посвећује и приповедачку пажњу. Књига је сведочанство од

значаја за разумевање времена, феномена и обичаја, али и
забелешка о културној историји из које се може стећи увид у
народну музику у Панчеву и
околним селима после Другог
светског рата.
Срданов прича о свом животу, хармоници, хармоникашком занату и музичарској
терминологији, али и о породици, насељу у којем је рођен и
где и данас живи, пределима,
паорским пословима, кући,
ношњи, храни, коњима, голубовима, играма, шалама...
Обавештава нас о томе како се
свирало за славу, како је изгледало коринђање, шта се певало
за Бадње вече и Божић, за Нову годину и државни празник,
како су се пратили регрути у
војску... Описује како се уз музику позивало на свадбу, шта

се свирало за момачко вече и
веридбу, како је текло свадбено весеље. Подсећа на колеге
музичаре из Маргите, Панчева
и јужног Баната с којима је
свирао и увесељавао мештане,
пријатеље, колеге и рођаке.
Књижевни критичар, писац
и песник Васа Павковић, један
од рецензената књиге, истиче
њену документарну вредност
и аутентични језик Димитрија
Срданова, који „ствари назива
правим именом, дакле речима
које је користио у свакодневном животу”.
– Господин Срданов је говорио лепо и искрено, на неки
начин природно, аутентично.
Он је баш причао свој живот –
није улепшавао ни саму реченицу ни оно о чему говори, него се трудио да нам реално прикаже чланове своје породице,

људе којих се сећа и њихове односе, да опише детињство,
младост, како је дошао у контакт с фрулом и хармоником,
како је почело и текло његово
учење, касније свирања. Књига
је, као кошница, пуна најразличитијих података који могу
бити интересантни људима који се баве музиком, музиколозима, етнолозима, етномузиколозима, историчарима који би
да сазнају о променама у животу у том делу града, о прошлости... – закључио је Павковић.
Чланови ансамбла „Златна
јесен” (хор, тамбураши и солисти) и сам Мита Срданац,
који је одсвирао на хармоници
и отпевао неколико песама,
потрудили су се да публици
кроз песму и свирку дочарају
прошло време које је забележено у књизи.

ИЗЛОЖБА „ТРЖНИЦА, ТРБУХ ГРАДА”

Пијаца – својеврстан музеј на отвореном
Несвакидашња изложба „Тржница, трбух града” Етнографског музеја Истре и Поморског
и повијесног музеја Хрватског
приморја Ријека, чије су ауторке Тања Коцковић Заборски и
Ивана Шарић Жиц, отворена је
у петак, 18. новембра, у Народном музеју Панчево.
Пијаце су места на која одлазимо свакодневно, где се
срећемо с пријатељима, комуницирамо с продавцима, места која посећују гости и туристи. Показатељ су економског
и друштвеног развоја и прилика у којима живе грађани. Оне
су и својеврстан музеј на отвореном у коме је приказана
традиција града у коме се налазе. Тања Коцковић Заборски
каже да свака тржница има
своју причу, али све оне говоре
једним истим језиком. Додаје

да је поставка резултат истраживачког, теренског рада, а
бавиле су се универзалном
темом односа купаца и продаваца – има ли поверења и

каква је комуникација међу
њима, интересују ли купце
органски еколошки производи, пи та њем не фор мал ног
ословљавања...

– У повијесном дијелу смо
причали о настанку тржница у
Пули и Ријеци и њиховој архитектури која је специфична
за Аустроугарску, у којој се почетком 20. стољећа већина тржница, па тако и у ова два града, ставља под кров. Онда су и
настале те импресивне грађевине – објаснила је Тања Коцковић Забoрски.
Изложба је путујућа, па ауторке у сваком граду у којем
гостују посете пијацу и одаберу намирнице које ће изложити. Поред намирница, ту су и
плакати, фотографије, видео-материјал, кошаре, гајбице,
колица за куповину...
Ивана Шарић Жиц објашњава да се овом инспиративном темом њихове колеге до
сада нису бавиле и управо због
тога су јој посветиле пажњу.

КОНЦЕРТ РКУД-а „ЈЕДИНСТВО”

ИЗ МУЗИЧКОГ КУТКА ГАБИ ДИН

У сусрет игри

Ретроспектива развоја
пијанизма

Концерт „У сусрет игри” Радничког културно-уметничког
друштва „Јединство ИСП”
одржан је у суботу, 19. новембра, у Спомен-дому у Војловици. Чланови првог ансамбла,
млађе и старије дечје групе
представили су се играма из
Врањског Поља, Срема, Шу-

мадије и околине Ниша, а гости из Тојшића (БиХ), КУД
„14. мај”, одиграли су четири
кореографије.
Овај догађај је најава великог концерта „Љубав према
игри” РКУД-а „Јединство”, који ће бити одржан 18. децембра у Културном центру.

Ученици из класе професорке
Габријеле Динић одржали су
концерт „Из музичког кутка
Габи Дин” у четвртак, 17. новембра, у сали Музичке школе
„Јован Бандур”.
– Томпсоновa „Фантазиja”,
минијатурa за малу децу, којом смо започели концерт, мени као педагогу представља
инспирацију као заметак неке
идеје од које настају већа дела.
Након ње смо ученица и ја у
четири руке, симболично, пожелеле добродошлицу публици Елгаровим „Поздравом” –
рекла је Динићева.
У наставку програма представљена је ретроспектива раз-

воја пијанизма и музичке клавирске педагогије, па је публика имала прилику да чује композиције Баха, Бетовена, Чернија, Шопена, Мошковског и
Рахмањинова – од барока па
до музике 20. века.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Ударио ме пубертет у
главу” Роберта Такарича
„Ударио ме пубертет у главу” је забаван роман о проблемима уласка у пубертет, који је на веома занимљив начин илустровао
Тихомир Челановић.
Дечак Звездан је управо
ушао у пубертет и заљубио
се у Зорицу. Свет му је изврнут наглавачке бројним
играма, непоузданим другарима, журкама и несташлуцима, а поврх свега тога он добија још један страшан ударац: Зорица одлази
из града! Ово је, између
осталог, и прича о томе како преболети љубав свог
живота у пубертету.
Роман је објављен у едицији „Гнездо”, која обухвата књиге домаћих аутора и
илустратора у којима спој
текста и слике отвара нове
видике књижевно сти за
децу.
Роберт Такарич је професор и педагог драме,
драмски писац и писац за
децу из Сенте. Написао је
више књига за децу и добио

престижне награде као
што су „Мали принц”, „Невен”, „Доситејево перо”…
Тихомир Челановић је
рођен 1977. у Београду.
Црта стрипове, илуструје
књиге и повремено се бави
анимацијом и музиком.
Радове је објављивао у
бројним часописима, а за
илустрације у књизи „Басне” Радомира Путниковића добио је награду „Невен” 2005. године.

Два читаоца који до среде, 30. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта вам је стварало проблеме у пубертету?”, наградићемо по једним примерком књиге „Ударио ме пубертет у главу” Роберта Такарича. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Као котрљајући камен
Петар Коковић
КЊИГА „Приче твог живота” Тедa Ћангa је збирка
кратких прича америчког
информатичара по струци,
који у слободно време пише
научну фантастику и успут
осваја најзначајније награде
у оквиру жанра. У основи
сваке приче је идеја „шта
ако” (је): Вавилонска кула
успешно изграђена до небеског свода; нуспојава једног
лека драстично повећа интелигенцију; постоји свет у којем је интервенција анђела
нормална појава или можемо искључити перцепцију
људске лепоте путем једноставне операције итд.; ту поставку потом развија тако да
нас натера да размишљамо о
последицама. Похвално је
то што писац не потцењује
интелигенцију својих читалаца и од њих захтева максималну концентрацију и
ангажовање приликом читања. На основу једне приче је
снимљен и у новембру премијерно приказан филм Дениса Вилнева – „Долазак”, о
контакту и покушају комуникације с ванземаљском
културом.
МИНИ-СЕРИЈА:
„Кобна
ноћ” – криминалистичка
драма од девет епизода,
амерички римејк британске
серије. Током ноћи чијег се
критичног времена не сећа,
млади студент пакистанског
порекла бива ухапшен због
убиства девојке коју је те вечери упознао. Сама прича
није оригинална, али начин
на који је испричана је то
што издваја ову серију, упознајући нас постепено с
главним актерима, америчким правосудним системом
и утицајем јавности и медија

на њега, сумњивим лицима,
расним проблемима мањинских заједница након
11.11, приказујући њихову
испреплетеност и утицај
једних на друге, као и на
осумњиченог протагонисту.
Радња је спора, али овде је
то неопходно – ђаво је у детаљима, а ствари често нису
онакве каквим се чине на
први поглед. Глума је на високом нивоу, а Џон Тортуро
се посебно истиче у улози
адвоката.
МУЗИКА: Док је јавност
расправљала да ли је Боб
Дилан заслужио Нобелову
награду, ја сам се подсетио
и поново преслушао његове
најбоље албуме. Без обзира
на то да ли користи само гитару и усну хармонику или
и додатне инструменте, он
је увек био пре свега песник
који инспирише генерације
до данашњег дана. Побуна,
љубав, страх, пораз, младост
и старост, све о животу је
опевао. Прочитао сам добар
коментар – Боб Дилан је потребнији Нобеловој награди
него што је Нобелова награда потребна Бобу Дилану.
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Петак, 25. новембар 2016.
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ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

И ОВЕ ГОДИНЕ УПОЗОРЕЊА „ХИГИЈЕНЕ”

Почели радови у Улици
Димитрија Туцовића

НЕ БАЦАЈТЕ ПЕПЕО У КОНТЕЈНЕРЕ

Jавно комунално предузеће
„Водовод и канализација” започело је ових дана изузетно
важне радове на водоводној
мрежи која пролази кроз
улице Димитрија Туцовића и
Моше Пијаде.
Током њиховог трајања
предвиђено је да се обави
комплетна реконструкција, а
завршетак овог посла планиран је за почетак пролећа
идуће године. Између осталог, уместо постојеће старе
азбестне цеви биће постављена нова, од полиетилена,
а биће замењени и прикључци које је због дотрајалости
такође требало променити.
Укупна вредност ових радова је 277.000 евра, а њихов
значај је у томе што ће, када
они буду завршени, наши суграђани који живе на територији Горњег града, Карауле и
у близини будуће индустријске зоне имати знатно боље

снабдевање водом. Извођачи
радова су две фирме које су
дале најповољније понуде на
јавној набавци.
Ова инвестиција се спроводи у оквиру друге фазе сарадње Панчева с немачком
банком за развој KfW. Поред
тог посла, планирано је да
ових дана почне и изградња
магистралног водовода до
Глогоња и Јабуке.
Како је у неколико наврата
до сада најавио директор
ЈКП-а „Водовод и канализација” Александар Радуловић,
приоритети у наредном периоду биће изградња канализације на Кудељарском насипу,
завршетак потамишког колектора, канализациона мрежа за потребе новог затвора и
наших суграђана који живе
на Баваништанском путу, као
и изградња водоводних мрежа у Скробари, на Старом Тамишу и на Јабучком путу.

У ЧЕТВРТАК И ПЕТАК

Заштитити децу
у саобраћају

Материјална штета
најмање 2 милиона
динара
Контејнери се
најчешће пале у
центру града
Због ружне навике појединих
наших суграђана да сваке године када почне грејна сезона
бацају врео пепео у контејнере, чиме их трајно уништавају,
„Хигијена” и градски буџет трпе огромне штете.
То се понавља и ове године,
с обзиром на то да је од средине октобра потпуно изгорело 28 контејнера, а двадесетак их је оштећено. Претпоста вља се да је ма теријал на
штета већа од два милиона
дина ра, иа ко ће њен тачан
износ моћи да се одреди тек
на пролеће.
Драган Грујичић, руководилац Сектора комуналних послова у „Хигијени”, изјавио је
да забрињава то што се уништавање контејнера наставља
и поред настојања да се томе
стане на пут. Он је додао да,
поред оних што бацају пепео у
контејнере, „Хигијени” подједнаке штете наносе и сакупљачи секундарних сировина
који скидају точкове и поклопце с контејнера.

Остаци запаљеног контејнера
Грујичић је додао да сваке
године када почне грејна сезона, радници „Хигијене” морају да интервенишу и по неколико пута у различитим деловима града због упаљених
контејнера. Према његовим
речима, то се најчешће дешава у центру града (на паркингу иза нове Поште, у Карађорђевој, у Георгија Димитрова и у насељима Младост
и Содара).

– Контејнери се најчешће
пале због бацања пепела и жара у њих, али морам рећи да
подједнаке проблеме имамо и
када у њих бацају петарде. За
мање пожаре имамо посебно
задужене раднике да их гасе, а
ако су у питању већи, онда зовемо ватрогасце. Међутим, често се дешава да ти позиви њима буду узалудни, јер када изађу на терен, затекну само гомиле истопљене пластике. По

устаљеној процедури уништавање контејнера се пријављује
полицији, али до сада још нико није одговарао за то јер починиоци нису пронађени. Због
свега апелујемо на грађане да
пепео одлажу у пластичне џакове поред кућних канти или
контејнера, а ако примете да
неки од њих гори, да нас што
пре обавесте о томе на телефон 327-010 – апеловао је Грујичић.

ЗАХВАЉУЈУЋИ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА

Историјска изложба о Панчеву ускоро у Вршцу

„За безбедност деце у саобраћају – сви заједно” назив
је кампање коју ће у четвртак
и петак, 24. и 25. новембра,
спровести ученици и професори Машинске школе, републичка и градска агенција
за безбедност саобраћаја и
Комитет за безбедност саобраћаја.
Током њеног трајања на
више места у граду, а посебно испред школа, вртића и
на јавним паркиралиштима,
биће дељени леци и брошуре

са саветима за старије о томе
како да личним примером
утичу на понашање деце док
су у саобраћају и на улици.
Како се наводи у саопштењу
којим се најављује ова акција,
статистички подаци показују
да деца у саобраћају највише
страдају као путници у возилу,
пешаци и бициклисти. Због
тога је веома значајно континуирано спровођење превентивне едукације како одраслих тако и деце, с циљем повећања њихове безбедности.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Шта зна бака
шта је дневник
У прошлом броју нашег листа питали смо вас ко је могао да сакрије Розенбергов
дневник. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Дневник црног ђавола: украдене
тајне Трећег рајха” Роберта
Витмана и Дејвида Кинија за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Розенбергов дневник није
сакривен, него га је бака Мара искористила да потпали
ватру.” 061/2497...
„Мистериозни ’Дневник
црног ђавола’ доспео је у руке
оних који владају светском
политиком и који верују да су
’коначна решења’ ипак могућа.” 063/7417...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање шта за њих представља
зло. Они ће освојити по један
примерак књиге „Невероватни Морис” Терија Пречета.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„За мене зло представља
приказ доброте у човеку који
нема осећаја, емоција. И док
лаже и вара, гази и убеђује у
своју доброту, истовремено
сеје зло.” 060/3513...
„Зло је ако ташта не прави
ташке, ако нема крофни,
ако нема слатка од белих
трешања и лубеница, а велико је зло ако она ћути.”
064/9694...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

Изложба „Триста година од
ослобођења Панчева од Турака
1716. године”, која је након
отварања у Панчеву 9. новембра још једном подсетила на то
да се на територији нашег града налазе бројни трагови прошлости и археолошки остаци,
биће ускоро приказана и Вршчанима.
Стручњаци Завода за заштиту споменика који су заслужни
за прво приказивање историјских докумената из турског
времена припремају гостовање ове изложбе у Вршцу. Како
је изјавио Миодраг Младеновић, директор Завода, она ће
бити постављена крајем новембра у вршачком музеју
„Конкордија”.
Он је објаснио да су 1716.
године, поред Панчева, од Турака ослобођена и остала места на територији јужног Баната, а с обзиром на то да у
Вршцу није посебно обележен
тај јубилеј, договорено је да у
том граду гостује панчевачка
изложба.
Занимљиво је да су посетиоци панчевачке изложбе могли
видети велики број оригиналних

Један од првих планова старог града
историјских докумената о пронашли планове који су веослобођењу нашег града од зани за изглед панчевачких
Турака које је панчевачки За- тврђава, пописе посада из турвод за заштиту споменика до- ског и аустроугарског периода
био из државних архива у Бе- и друге важне документе који
чу, Будимпешту и Анкари.
се тичу Панчева из тог време– Чак смо и у неким приват- на. Што се тиче Државног арним архивама у Стокхолму хива у Анкари, у прибављању

докумената из њега помогао
нам је наш дипломата и некадашњи Панчевац Драган
Момчиловић, а коришћење
већине осталих докумената је
плаћено. Захваљујући томе
добили смо изузетно квалитетне копије, што нам је помогло да прикажемо да је Панчево тада било врло значајно.
Између осталог, тада је у нашем граду постојало купатило, радила је скела, организовано је прикупљан порез, а
грађани су плаћали војску. Нажалост, и поред наших открића, тај период историје Панчева је још увек непознат, па бисмо зато волели да проширимо истраживања на цео јужни
Банат и да имамо целовитију и
потпунију слику – изјавио је
Миодраг Младеновић.
Он је додао да је после ослобођења Панчева од Турака
наш град имао изузетно значајан положај. Као примере за
ту тврдњу навео је податке да
се Тамишем тада одвијала трговина сољу, која је тада била
важан прехрамбени артикал, а
да је у Панчеву постојала Солара, где се она складиштила.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Зашто су пензионерске месечне карте скупе?
Обраћам вам се у своје име и
у име пензионера и лица старијих од 65 година с молбом
да се преиспита одлука о цени
градског превоза, односно годишњих претплатних карата
за пензионере, зато што су оне
највише у односу на све градове широм Србије.
Подсећања ради, цене годишњих карата у Панчеву су подељене у три категорије.
За пензионере који примају
испод 20.000 динара цена карте је 2.000 динара. Они који

Страну припремио

Михајло
Глигорић

месечно добијају од 20.000 до
40.000 динара, морају да плате
за карту 4.000 динара. Пензионери чија примања се крећу у
распону од 40.000 до 90.000
динара, за месечну карту морају издвојити 6.000 динара.
Цена ових карата је до пре

две године износила 1.200 динара. Када је градска власт у
Београду хтела да повиси цене
годишњих претплатних карата
за пензионере, премијер Вучић је јавно, преко медија, наредио градским оцима да се то
не ради због смањења пензија.

Према подацима објављеним у пензионерском листу
„Глас осигураника”, цене месечних карата за пензионере
скоро у свим већим градовима
у Србији крећу се у распону од
450 динара, колико су у Београду, па до 1.700 динара, без
обзира на висину пензије.
Скупе месечне карте су проблем за пензионере јер, за разлику од запослених, који новац
за ту намену могу да зараде,
износ од неколико хиљада динара потребан за месечне карте пензионери морају да издвоје за лекове.
Питам се да ли смо ми, панчевачки пензионери, грађани
другог реда и да ли смо најбогатији пензионери у Србији.
Драгица Лазаров, Панчево
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФЛОРИДА бизнис, бензин, гас, солидна.
064/205-01-31, повољно.
060/370-02-12. (СМС)
ПЕЖО 307 2.0, 136 кс,
ХДИ караван, 2004.
062/162-66-14. (СМС)
ПРОДАЈЕМ рено сеник
2005 годиште, беле боје,
може замена. Тел.
062/145-57-01. (СМС)
ПРОДАЈЕМ ауди 100
аванти, 2200 ццм, аутоматик. Могућа и продаја гараже. 013/352-409,
062/159-00-50. (231107)
ПРОДАЈЕМ голф VI,
прешао 40.000.
063/892-08-35. (230270)
РЕНО 4 ГТЛ, одржаван,
плин атест, власник, веома добар, повољно.
Тел. 064/123-63-65.
ОПЕЛ кадет караван,
1.6, плин, 1990. годиште, регистрован целе
године, 450 евра фиксно. 062/856-64-94.
ОПЕЛ корса 1.0, 2006,
продаја/замена за млађе
годиште аута, уз доплату. 063/348-720. (31494)
ФИЕСТА 1.3, 2000. годиште, клима, опрема,
исправан, регистрован,
власник, 850 евра. Тел.
064/151-38-96. (231502)
ПЕЖО 205 ГЛ, 1.0, регистрован, 420 евра.
064/351-42-23, 060/51783-00. (231537)
ДЕЛОВИ: суза, југо, кец,
мотори петостепени мењачи, остало. 064/85660-65. (231534)
ЈУГО корал 55, 2004,
атестиран плин, црвен,
гаражиран, одличан.
064/142-55-93. (231534)
ПЕЖО 206, 1.4, 2004, 5
В, може замена, на име.
064/134-06-30. (231529)
СИТРОЕН берлинго 1.4,
бензин, гас, теретни, регистрован. 063/329-340.
ГОЛФ 5, 2006, 1.9 ТДИ, 5
В, 5 Б, голф 4, 2002. годиште, 1.9 ТДИ, 5 В, 5 Б,
власник. 064/088-09-08.
АСТРА Г 2.0 ДТИ, 2000.
годиште, 3 В, црна, зимске
гуме, регистрована дуго,
повољно. 066/123-646.

ПУНТО екстра 1.2, 2008,
металик, петора врата,
2.350 евра, замена.
064051-51-61. (231701)
РЕНО МЕГАН, 2006, дизел, 1.9 ДЦИ, петора
врата. 060/022-49-31.
(2317139
ПРОДАЈЕМ фијат типо,
екстра стање, 400 евра,
није регистрован.
063/118-70-80. (231664)
ПРОДАЈЕМ југо ин
2004, регистрован, плин
атест, прва боја.
062/895-47-74.
(2316649
НА ПРОДАЈУ рено 5,
1987. годиште. 069/02307-01. (231665)
РЕНО клио караван, купљен нов у Србији, први
власник. 064/214-30-66.
(231672)

НА ПРОДАЈУ голф 3, 1.9
дизел. 064/264-01-49.
(231671)
ФОРД сијера одлично
стање, регистрован, може замена, може доплата моја. 064/154-25-82.
(231637)
ФОРД фокус караван
1.8, 85 кв, ТДЦИ, регистрован, зимске гуме.
064/580-45-18. (231599)
ФОРД ескорт 1.3, бензинац, 1991. годиште,
Панчево. 064/577-3587. (231610)
КАМИОН кипер тамић
85, 2.200 евра. Тел.
069/485-12-66. (231772)
КАМИОН тамић сандучар, са цирадом, 1.800
евра. Тел. 069/485-1266. (2317729
ПУНТО класик 1.2,
2007, петора врата,
75.000 км, власник.
064/130-36-02.
(231749)

ОГЛАСИ

КЛИО 1.5 ДЦИ, 2002,
троје врата, клима.
064/130-36-02. (231749)
КЛИО 1.2, 16В, 2004,
петора врата., све од
опреме, на име.
064/130-36-02. (231749)
ЛАДА самара 1300, 1991.
годиште. 062/164-93-21.
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра.
065/809-11-83. (231464)
НАЈПОВОЉИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, осталих секундарних сировина,
продаја половних делова. 066/409-991,
069/203-00-44. (231549)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата одмах. Позовите. 064/30040-01. (2316145)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 80 до
1.500 евра. 062/193-3605, 060/040-90-21.
(231726)

ГАРАЖЕ

ГАРАЖЕ, центар, издајем гараже у центру града, рол капија. 063/323584.(231374)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. Тел. 069/409-8342. (231554)
ИЗДАЈЕМ гаражу у Моше Пијаде 13. 063/311916 (231608)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 2. Контакт.
063/313-568. (23156)
ГАРАЖУ издајем дуплу,
у згради, грејање гратис,
може магацин. Тесла.
061/721-15-84.
(2316609)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(231449)
ПРОДАЈЕМ телевизор
crown 80 х 70 х 60 цм,
200 канала, телетекс,
цена 6.000 динара. 25140-97. (231488)
СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(231495)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (231590)

МАШИНЕ
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ сејалицу за
кукуруз и соју и хедер
за сунцокрет. 063/376302. (231492)
ПРОДАЈЕМ двобраздни
плуг 757, сетвоспремач
2,85 м, малу тракторску
баштенску војну приколицу, чамац метални кабинаш 8 х 2,15 м, прекрупара оџаци, ДМБ
мотор за заливање, бензинац, вага до 500 кг,
ручна круњача
064/179-51-73. (231654)
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ПРОДАЈЕМ скоро нов
тросед за седење, пресвучен вештачком кожом. 060/406-80-02.
(СМС)
ПОВОЉНО продајем
због селидбе комоду,
даску за пеглање, кухињски сто и столице,
телевизор, фрижидер,
ормар, кухињу.061/60074-27. (СМС)
ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст. Мерење на
лицу места. 065/501-5651. (2284446)
ПРОДАЈЕМ дечју маркирану гардеробу.
064/922-76-22. (230270)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(230107)
БАГРЕМОВА, церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (230652)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 9.000, угаоне клупе од 7.000, судопере 3.500. Стара утва.
060/600-14-52. (231225)
СВИЊСКЕ полутке, меснате, бесплатна достава, прасад, услужно клање. 065/614-74-40,
064/317-35-29. (231051)
БРИКЕТ тврдо пресован, са превозом. Чековима на рате. 064/14242-93. (и)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 100
евра , 4 кв, АЕГ, исправна коришћена лично.
063/800-01-96. (231451)
ЋУРАНИ на продају, цена повољна. 064/35782-08. (231617)

ПАНЧЕВАЦ

ПРОДАЈЕМ замрзиваче
410 л, 310, комбиноване
и веш-машине, судо-машине. 065/665-75-10.
(231457)
ПРОДАЈЕМ шиваће машине, равне и ендлерице, сто за пеглање.
065/665-75-10.
(231457)
НА ПРОДАЈУ трпезаријска витрина и машина
за шивење јадранка.
Тел. 013/361-269,
064/543-02-40. (231462)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв
цер, исправна, трофазна. 063/841-65-39.
(231465)
ЕЛ. ШПОРЕТЕ, витрину,
стаклену, прозор, тостер, пегле, алат, колица. 064/635-77-42.
(231447)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа, повољно.
061/198-81-42. (231490)

ОРМАНИ, кревети, сто,
столице, регал и друго, у
одличном стању. 354079. (231506)
ПРОДАЈЕМ саднице малина, виламет, микер,
полка, полана, дечји
креветац. 065/271-7971. (231529)
КРЕКА, собни бицикли,
навигација, мали бојлер,
стубни усисивач.
064/354-69-76. (231521)
СТИЛСКИ трпезаријски
сто са шест столица, витрина, после 16 сати.
013/233-10-33. (231520)
КОМБИ гепек троделни,
пластичне канте 10 литара, пољски кревет поцепан. 064/928-89-68.
(231534)
КАУЧ, витрина, полице,
комода, столови, столице, сточићи, грејалице,
телевизор.
065/353-07-57.
(2315319)

НА ПРОДАЈУ кревети на
спрат, сто + столице, комоде, витрине, кухиња,
судопера, шанк, кревети, француки лежаји,
душеци, теписи, орман,
дневни сточић, тросед +
фотеља, ТВ полице за
телевизор, собна врата,
угаона клупица, фотеље.
064/155-38-13. (231530)
ТРИ свиње на продају,
од 120 до 150 кг. Тел.
065/961-92-14. (231539)
ТУШ-КАДИЦЕ, прозор,
клупе, двоглед, дурбин,
стаклену витрину (библиотека). 064/635-7742. (231553)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, веш-машина, ТВ
51 цм, судопера с радним висећим тросед
мојца, нов самачки кревет, угаона гарнитура,
регал, витрина, трпезаријски сто, кварцна грејалица. Тел. 063/861-8266. (231634)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ очувану стару витрину, двосед, судоперу и бојлер.
064/154-25-82. (231636)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв,
због одрађеног грејања.
064/836-90-11. (231643)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова кухињас,
10.000 динара. 063/77345-97, 371-568.
(231655)
ПРОДАЈЕМ регал гардеробни, кауч, сто, столице, телевизор, тепих,
шпорет. 065/344-85-77.
(231607)
ДРВА буква, багрем и
цер, услужно сечење.
064/357-82-08, Босанац.
(231617)
ПРОДАЈЕМ дебелу свињу. 631-811. (231617)
ПРОДАЈЕМ товне свиње
од 90 до 200 кг. Екстра
класа. 063/812-36-04,
062/691-205. (231567)
НОВИ ручни разбој ширине ткања 700 мм, са
шест папучица, 3 брда и
комплетним прибором.
Компјутер windows 7,
диск Ц + Д, 10 GB, 7200
GRM, монитор ЛЦД19
инча, камера, миш и тастатура. 068/522-69-12.
(231558)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, крмаче, прасиће, јагањце и једног шиљегана. 060/322-47-42.
(231720)
ПАРОЧИСТАЧ, багат
славица, ванбродски
мотор ветерок 12 кс,
140 евра.
064/212-32-94.
(331724)

ОГЛАСИ

ДЕБЕЛЕ свиње на продају. 064/172-44-10,
372-768. (231721)
ПРОДАЈЕМ два ТВ LG и
FOX 55 и дрвену храстову угаону комоду.
063/774-58-06. (231712)
ПРОДАЈЕМ преостале
иконе димензија 30 х
40, свих светаца и манастира. Тел. 065/829-4191. (231684)
ПРОДАЈЕМ столарску
комбинирку 200 евра,
прецизини циркулар 160
евра. 069/761-811.
(231664)
МАЛИНА садница, јесење малине полама, цена
по договору. 064/223787. (231676)
СВИЊЕ, прасићи, балирана детелина, на продају. Мића. 064/303-2868. (231769)
ВЕШ-МАШИНУ исправну, послуисправнеу за
делове, сименс, канди,
баукнехт, горење, замрзивач вертикални.
013/346-790, 064/12973-60. (231744)

ПВЦ хармоника врата
браон боје, 230 х 90,
4.000 фиксно. 064/31935-67. (231752)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ и тучане радијаторе., Тел.
064/866-24-64. (231753)
ПРОДАЈЕМ две ТА пећи. 064/130-36-02.
(231744)
ПРОДАЈЕМ троседе, кауче, гарнитуре, регале,
мост + регал, сто + столице, спаваћа соба,
комплет, ел. шпорет, ТА
пећи, теписи, амерички
плакар, разно. 063/10778-66.

ПРОДАЈЕМ капије, грађевинску дизалицу, три
плоче, беле пауне.
064/948-71-22.
(231735)
ТА пећ, 3.5 кв, комплетно исправна. 063/76830-50. (231746)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2, 3, 4 и 6
кв, достава, монтажа,
гаранција. 064/366-5787, 335-930.
(231748)
РЕМОНТОВАНЕ ТА пеи,
свих киловата, АЕГ, цер
елинд, достава, монтажам са дугогодишњим
искуством, могућа и замена за ваше неисправне ТА пећи. 061/317-0767, 063/137-37-30.
(231747)
ПРОДАЈЕМ бензински
мотор томос за мешалицу, мало радио, 200
евра фиксно. 064/31935-67. (231752)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(231675)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи.
064/366-57-87, 335-930.
(231746)
КУПУЈЕМ гвожђе, месинг, алуминијум, бакар, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (231764)
КУПУЈЕМ секундарну
сировину, веш-машине,
шпорете, замрзиваче,
телевизоре, акумулаторе. 061/322-04-94.
(231764)
КУПУЈЕМ гвожђе, обојене метале, акумуалторе,
веш-машине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре. 061/206-26-24.
(2317649)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине, замрзиваче и остали
метални отпад. 064/15844-10, 063/101-11-47.
(231260)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, остало
покућство. 062/148-4994. (231490)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

УЗИМАМ земљу на годину, Панчево. 061/26594-45. (СМС)
КУЋА 180 м2 пешачка
зона центар, комплетно
сређена, 85.000 евра
060/034-31-11. (СМС)
КОТЕЖ, продајем кућу,
сређену, две стамбене
јединице, повољно. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(231750)
КУЋА, није за рушење,
на 8 ари, Панчево, Јове
Максина 31, погледај па
позови – 064/813-00-21.
(229435)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту са шест незавршених стамбених јединица. Власник.
069/330-39-13. (230906)
ПРОДАЈЕМ пет ари плаца, на Караули, Ул. Рибарска 108. Тел.
063/137-27-18. (230691)
ХИТНО продајем кућу
са окућницом, Омољица, Бихаћка бр. 1.
061/680-17-70. (231403)
ДОЊИ ГРАД, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
са плацем. 061/224-4797. (231279)
КАЧАРЕВО, кућа 150
м2, 27.000 евра, може
замена за стан у Панчеву. 064/271-74-67.
(231060)
ПРОДАЈЕМ намештену
кућу, мењам за стан,
130 м2, гаража 50 м2, на
плацу 11 ари. Тамишка
43, Јабука. 063/890-7001. (231430)
ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, са воћњаком, легализовано.
013/232-21-30, 063/16250-00. (231441)
СТРЕЛИШТЕ, нова укровљена кућа на плацу од
4,13 ари, 152 м2 + поткровље 100 м2, у самом
насељу, сви прикључци,
вода, струја, 3 х 25 а,
канализација, двориште
ограђено. 063/637-673.
(231439)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ/ИЗДАЈЕМ кућу са
плацем. Тел. 062/88691-50, 063/774-99-81.
(231472)
НОВА МИСА, кућа 9 х
12, спратна, дељива, завршни рдови, власништво. 064/221-36-12.
(231467)
ЗЕМЉИШТЕ 8.993 м2,
са воћњаком, водом, помоћним зградама. Прекрупач продајем.
013/347-726, 063/19378-40. (231452)
ПРОДАЈЕМ плац на новој Миси од 5 ари.
062/334-348. (231487)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 8 ари, Козарачки
просек. Тел. 060/60160-23. (231479)
ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,
38.000; Стрелиште, 60
м2, 4 ара, 37.000. „Гоца”, 063/899-77-00. (23)
ГРАЂЕВИНСКИ ПЛАЦ,
комунално опремљен,
50 ари, 51 м фронт, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (231508)
ПРОДАЈУ се две куће у
Банатском Брестовцу.
Тел. 064/143-64-35.
(231702)

МИСА, породична кућа,
16,5 ари, договор, комплет сређено са три стана. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/88656-09. (231508)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (231534)
ВИКЕНДИЦА, баваништанац, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(231551)
ТЕСЛА, куће у мирном
крају, канализација,
трофазна, укњижена,
49.000 евра, замена.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (231541)
75 ари земље, уз асфалт, северна зона, близу Скробаре. 066/354791. (231694)
ПРОДАЈЕМ један хектар
земље, између Сефкерина, Црепаје и Дебељаче.
066/926-59-21. (231695)
КУЋА на продају, Панчево, Кочина 3, поред
Зелене пијаце. 064/23160-24. (231708)
ПРОДАЈЕМ кућу, центар, 6 ари плаца, дозвољена градња, П + 3 +
ПК. 064/239-54-03.
(231717)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 25.500. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (231652)
КАРАУЛА 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (231652)
КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара, 25.000 евра.
064/348-05-68. (231652)
ПРОДАЈЕМ плац 57 ари,
баваништански пут,
објекат, струја, вода.
065/507-09-84. (231633)
КУЋА на Миси, 288 м2,
62.000 евра, може етажно, власник. 065/55469-23. (231646)
ПРОДАЈЕМ њиву од три
ланца, мраморачки
атар, чибук, власник.
064/174-89-94. (231641
ТЕСЛА, одлична на 5
ари, 62.000; велики избор кућа Панчево и околина. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (231613)
ЈАБУКА, приземна кућа,
120 м2. 063/185-47-82.
(231602)
ДВЕ одвојене стамбене
јединице, гаража, централно, ПВЦ, паркет, 3.6
ари. 064/124-48-15.
(231615)
ЦЕНТАР Панчева, кућа
98 + 26 м2, на 3 ара,
продајем. 063/768-9643. (231624)
МИСА, сређена, 290 м2,
три етаже, засебне, 5.8
ари, 66.000, може по
етажама, замене. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
НОВИ свет, прелепа
приземна, 178 м2, 5,5
ари, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(231618)
НА ПРОДАЈУ кућа од
100 м2, у центру Панчева, на Корзоу, може и за
издавање, искључиво
као пословни простор
агенције, канцеларије.
023/857-069, 023/857315, 064/575-57-04.
(231565)

КУЋА, центар, велики
плац, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (231559)
НОВА МИСА, кућа 8
ари, 100 м2, 36.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (231559)

ПОЧЕТАК Содаре, кућа,
161 м2, 2 ара, 55.000.
(636), „Теска некретнине”, 064/668-8915.
(231592)

ШИРИ центар, Доњи
град, 60 м2 + две стамбене јединице, 12.000,
хитно. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (231592)
ОМОЉИЦА, 130 м2, нова, ЕТ, 7 ари, 31.000
евра. 332-031, 063/83623-83. (679), „Трем 01”
(231659)
ШИРИ ЦЕНТАР, 260 м2,
3 ара, 75.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

ПРОДАЈЕМ кућу, центар
Старчева, 200 м2, 14 ари
плаца, укњижена, нова,
46.000 евра. (336),
„Олимп”, 063/274-951.
(231668)
ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара,
ЕГ, укњижена, 43.000,
договор. (336),
„Олимп”, 063/274-951.
КУЋА 100 м2 + помоћни
објекти, 1/1, 3 ара, усељиво, реновирано,
17.000, Козарачка. Тел.
069/485-12-66. (231773)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута,
54.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

ВИКЕНДИЦА и 15 ари
на Новосељанском, до
пута струја, вода.
063/336-461.
(231734)

ХИТНО на продају два
ланца земље на Новосељанском путу код Мотела „Зрно”. 065/283-5301. (231662)
ХИТНО на продају плац
27 ари, повољно, Кудељарски насип, Охридска
улица. 063/724-13-90.
(231662)
КУЋА, 60 вм, 1/1, 2 ара
плаца, реновирано, усељиво, Козарачка,
16.000. Тел. 069/485-1266. (231773)

ПРОДАЈЕМ кућу на Баваништанском путу, 80
м2. 063/756-65-29.
(231767)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, 57 м2,
Савска 14/27,
власник, солидан,
26.000.
060/321-53-60.
(230178)

Петак, 25. новембар 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

УЖИ центар, станови 53
-120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВом. 063/323-584.
(228184)
56 м2 – 21.000, 40 м2,
15.000; 70 м2 + двориште 24.000. 063/377835. (230880)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/82287-67. (231146)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан 55 м2, за мањи од
45 м2, централно грејање, клима, тераса, подрум, близу Тамиша.
013/352-409, 062/15900-50. (231107)
ТРОСОБАН, 78 м2, Котеж 2, продајем/мењам
за стан, кућу. 063/77115-68. (231131)
ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и баштом продајем, 12.000.
062/885-43-20. (231176)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 43 м2, на Стрелишту, економичан.
069/304-78-85. (231448)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
ЦГ, центар Стрелишта,
могућност проширења,
власник. 064/635-77-42.
(231442)
ПРОДАЈЕМ стан 70 м2,
Тесла. 064/867-48-48.
(231480)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.500; 53 м2, двособан, сређен, I, 30.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(231497)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 26.500; Котеж 2, 58
м2, двособан, 33.000; 50
м2, једноипособан,
24.500. „Гоца”, 063/89977-00. (231497)
СТРЕЛИШТЕ 61 м2, двособан, 33.500; 43 м2,
хитно, 23.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (231497)
ЦЕНТАР, 47 м2, дворишни двособан, 17.500,
леп, хитна продаја. „Гоца”, 063/899-77-00.
ЦЕНТАР, двособан, 46
м2, 22.000; 60 м2, двособан, 39.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (231497)
ДВОИПОСОБАН стан на
Содари, 65 м2, V спрат,
ЦГ, лифт. 354-079.
(231506)

СТАН, нова Миса, код
школе, 53 м2. 062/310822. (231496)
КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(235003)
ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, две терасе, II, 36.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235003)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 46 м2, I, тераса,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V,
ЦГ, 21.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (231089)
СТРЕЛИШТЕ, двособан
57 м2, VII, две терасе,
26.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235003)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, ВП, ЦГ, тераса,
подрум, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(235003)
СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одмах усељив, 18.500. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (235003)
КОТЕЖ 2, дуплекс 84
м2, тераса, укњижен,
35.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235003)

САМАЧКИ, гарсоњера,
18 м2, други спрат, ЦГ,
11.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(235003)
СТРЕЛИШТЕ, почетак,
трособан, 85 м2, VII, договор. (677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(235003)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
28.500. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(231508)
СТРЕЛШТЕ, 46 м2, ПР,
ЦГ, 27.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(231508)
СТРЕЛИШТЕ, стан 56
м2, ТА, 18.000, договор,
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(231508)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, централни
део, трособан, хитна
продаја, 37.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/88656-09. (231508)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, II, 30.500. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(231508)

СТАНОВИ и куће на
свим локацијама. (300),
Агенција „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(231527)
НОВА МИСА, трособан,
85 м2, ЦГ, I, замена за
мањи. 064/134-06-30.
(231529)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
VII, 56 м2, терасе,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (231674)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
Новосадска, 27 м2, ПВЦ,
тераса, 21.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (231674)

КОТЕЖ 2, једноипособан, I, 51 м2, ЦГ, 29.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(231674)
ЦЕНТАР, двособан, 56
м2, IV/V, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(231674)
СОДАРА, једнособан,
IV, ЦГ, 32 м2, 17.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(231674)
КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, ЦГ, V,
лифт, 26.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (231674)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 76
м2, близу центра, грејање на гас, укњижен и
два стана у изградњи по
44 м2, усељење у мају
2017. 064/049-62-72.
(231657)
ПОВОЉНО, стан двособан са плодоужитком,
инвестирајте паметно!
Консалтинг тим „Елпис”
удружења. Мите Топаловића 6. 061/324-4085. (231658)
УЖИ центар, троипособан, четири собе, ЦГ, II,
велика тераса, 56.000.
(679), „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(221659)
ХИТНО двоипособан, 66
м2, ЦГ, ВП, тераса,
44.000. (679), „Трем”
01, 332-031,
063/836-23-83.
(221659)
СОДАРА 52 м2, ТА, IV,
сређен, ПВЦ, 26.000.
(679), „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(221659)
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ХИТНО, Стрелиште, 58
м2, ЦГ, V, 31.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(221659)

КОТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ, IV,
само 26.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (221659)
ТЕСЛА, двоипособан, 63
м2, 37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (231669)
ТЕСЛА, троипособан,
новији, 49.000, 79 м2.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (23)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
комфоран, 61 м2, ЦГ,
28.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (231669)
КОТЕЖ 1, двособан, 57,
27.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (231669)

КОТЕЖ 1, двособан, 45,
27.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (231669)
КОТЕЖ 2, комфоран,
једнособан, 46 м2, IV,
ЦГ, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231668)
НОВОИЗГРАЂЕНИ станови, Ц. Лазара, трособан, 65 м2, једноипособан, 48 м2, 730
евра/квадрат.
063/274-951. (231668)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, 57 м2, II, TA, потпуно сређен, усељив,
38.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(231668)
ЦЕНТАР, већи једнособан, 47 м2, II, ЦГ, усељив, 28.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(231668)
СОДАРА, двоипособан,
61 м2, ВП, ЦГ, сређен,
37.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(231668)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 50 м2, VII, ЦГ, сређен, усељив,
31.000.(336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(231668)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, I, сређен, ЕГ,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(231668)
ТЕСЛА, једнособан, 30
м2, VII, ЦГ, сређен,
20.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(231668)
КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(231668)

ЦЕНТАР, једноипособан, дворишни, 47, гаража, 24.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (231652)
ШИРИ центар, једноипособан, 38 м2, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (231652)
КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; једноипособан, 45 м2,
27.000. (097), 064/34805-68. (231652)
КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68. (231652)
КОТЕЖ 1, Ослобођења,
56 м2, двособан, 36.000,
трећи спрат. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68. (231652)

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.000; двособан, 49
м2, 24.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(231652)
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
37.000; двособан, 42 м2,
24.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(231652)
ТЕСЛА, једнособан, 36
м2, 21.500; двоипособан, 70 м2, 36.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (231318)
СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двоипособан 70 м2, 36.500. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (231652)
МАРГИТА, двособан, 42
м2 мало двориште,
23.000 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(231652)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, 26.000, двособан
46 м2, 23.000 евра; трособан, 80 м2, 37.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231652)
МИСА, једнособан, 33
м2, 16.000; двоипособан, 52 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (231652)

СОДАРА, двоипособан
стан, 63 м2, IV спрат,
ЦГ, клима. Тел. 344-254.
(231640)
ТЕСЛА, једноипосоабн,
38 м2, новији, V, лифт,
ТА, 22.000. (49), „Мустанг, 062/226-901.
(231642)
ТЕСЛА, леп двоипособан 68 м2, I, TA, 37.000,
договор. (49), „Мустанг,
062/226-901. (231642)
ВОЈВОЂАНСКИ булевар, 57 м2, II, двособан,
ЦГ, 33.000. (49), „Мустанг, 062/226-901.
(231642)
ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни двособан, 50
м2, 1/1, 21.000. (49),
„Мустанг, 062/226-901.
(231642)
МИСА, леп једнособан,
37 м2, II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг,
062/226-901. (231642)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.300. (49),
„Мустанг, 069/226-6658. (231642)
ЈЕДНОСОБАН, Содара,
ЦГ, 37 м2, генерано реновиран, ПВЦ, купатило, плакари, усељив одмах. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(231541)

ЦЕНТАР, двособан, ТА,
од 27.000 до 35.000
евра, две терасе, одмах
усељиви. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
ДВОИПОСОБАН, Котеж, 62 м2, двострано
орјентисан, 36.000 евра,
договор. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(231549)
ДВОСОБАН, Содара, 56
м2, тераса, 27.000 евра,
договор, замена. „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (231549)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ТА, изузетно реновиран,
алу, две терасе, ЕГ, IV
спрат, договор. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(231549)

КОТЕЖ 1, једноипособан, са ЦГ, функционалан и легализован. 304854, 064/133-54-18.
(231544)
КОТЕЖ, 45 м2, једнособан, 25.000; трособан,
70 м2, 43.000.
(324),„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (231593)

ЈЕДНОСОБАН, 34 м2,
Стрелиште, 21.500; Тесла, 19.000. (324),„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(231593)

ДВОСОБНИ, 57 м2, Тесла, Котеж 30.000; Стрелиште, 22.000.
(324),„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (231593)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, без улагања, одмах усељив.
060/488-21-15.
(231570)
КОТЕЖ 1, двособан, I,
59, 32.500, једнособан,
40, 24.000; Котеж 2,
двособан, 53, 28.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (231593)
ТЕСЛА, Стрелиште, гарсоњеру, 12.500; Зеленгора, 40, ТА, 21.000; Содара, 37, ТА, 22.000.
(338), „Јанковић”,
348-025.
(231593)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ХИТНО продајем стан
50 м2, у центру Панчева.
064/160-77-06. (231559)
МИЛОРАДОВИЋ, новоградња, 80 м2, трособан,
800 евра/квадрат. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (231559)
КОТЕЖ 1, сређена усељива гарсоњера, 21.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (231559)
СОДАРА, Дунавска, мањи двособан, 25.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(231559)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, 34.000; двособан
61 м2, 28.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (231194)
МАРГИТА, новоградња,
58 м2, I, усељив. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (231559)
НОВА МИСА, једноипособан, I, у згради, договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (231559)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 64 м2, Марина Држића 5, Стрелиште, без
посредника. 064/16757-95. (231594)
ПРИЗЕМЉЕ, стан 47 м2,
Жарка Фогараша 33,
ЦГ, паркет. Тел.
065/239-16-55, Новак.
(231597)

ПОЧЕТАК Котежа, прелеп двособан, 53 м2, III,
35.500; (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231618)
СТРОГИ центар, двоипособан, V, лифт, 63 м2,
43.000; трособан,
45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231618)
ЦЕНТАР, трособан, сређен, 82 м2, дворишни,
гаража, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
ЦЕНТАР, двоипособан,
52.000; троипособан
61.000. „Лајф”, 061/66291-48. (231613)
ЦЕНТАР, двипособан,
52.000; троипособан,
61.000; салонски 86 м2,
39.000. „Лајф”, 061/66291-48. (231613)
СОДАРА, двособан,
27.000; трособан, I,
39.000, троипособан, III,
43.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (231613)
СОДАРА, војне, двоипособан, 42.000; Жарка
Зрењанина двоипосо9бан, ТА, III, 32.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(231613)
БЛИЗУ центра леп двоипособан, поткровље,
30.000; С. Саве, прелеп
двособан, 42.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА
комплетно реновиран
двособан, II, TA, 38.000;
Содара, салонски 114
м2, 61.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (231613)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, 35 м2, II, 22.500;
Стрелиште, гарсоњера,
13.000, 7. јула 39 м2,
приземље, 16.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(231613)
СТАН 30 м2, Стрелиште,
IV спрат. 068/524-52-99,
063/892-38-30. (231718)
СТРЕЛИШТЕ, стан 58
м2, V спрат, централно
грејање, 29.000 евра.
Хитно. 063/329-340.
(231723)
НОВОГРАДЊА, троипособан стан на продају,
ужи део града. 063/327884. (231691)
НА ПРОДАЈУ нов већи
једнособан стан, нова
Миса, Панчево. Тел.
060/034-20-04. (231704)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан 45 м2, са подрумом
45 м2, центар. 063/80279-07. (231706)
ПРОДАЈЕМ стан 32 м2,
Браће Јовановић 33-д,
стан 2. 063/750-38-10.
(231710)
СТАН 45 м2, IV спрат,
Котеж 2, Кикиндска, ЦГ,
усељив. 063/272-152.
ПРОДАЈЕМ стан 66 м2.
013/402-470. (231670)
ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ВП, ТА, 28.000, договор. Тел. 064/417-6961, власник. (231685)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 51
м2, Тесла, 18.000.
061/168-10-51, хитно,
власник. (231689)
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СТАН, новоградња, једнособан, 39 м2, 19.000
евра, без централног,
1/1, III спрат, Приморска 27, нова Миса.
069/485-12-66. (231733)
ЈЕДНОСОБАН, 33 м2,
нов, аусељив, I спрат,
Приморска 27, нова Миса, 20.000 евра.
069/485-12-66. (231733)
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, потпуно сређен, парно,
лифт, власник, хитно.
064/260-05-34. (231771)
МАРГИТА, једноипособан, I, 38 м2, тераса, гас,
усељив, 25.000. (320),
„Премиер”, 063/800-4430. (231743)
ТЕСЛА, I спрат, 44 м2,
празан. 062/424-128.
(231755)
ПРОДАЈЕМ стан у центру, сређен, 16.000
евра. (661), „Весна 2”.
066/937-00-13. (231750)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан сређен други
спрат, две терасе,
24.000. (661), „Весна 2”.
066/937-00-13. (231750)
СОДАРА, једнособне,
двособне, трособне, хитно, повољно. (661), „Весна 2”. 066/937-00-13.
(231750)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, ЦГ, сређиван, 81
м2, 49.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (231613)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до 15.000
и дајем ауто (3.000),
12.000 кеш. 064/134-0630. (231529)
ПОТРЕБНИ једнособни
и двособни станови на
свим локацијама. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (231559)
КУПУЈЕМО станове, куће, исплата одмах. 332031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(231659)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру с парним грејањем. Центар. Звати
после 16 сати.
063/697-360.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту. Тел. 063/884-92-62,
061/175-87-71.
(231455)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 м2, опремљен, ТА
грејање. 065/665-75-10.
(231457)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на новој
Миси.
Тел. 063/839-56-81.
(231463)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом, у
центру Старчева.
063/502-211.
(231474)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за ученике и студенте.
064/439-40-89.
(231446)
ИЗДАЈЕ се соба са заједничком употребом кухиње и купатила. Тел.
060/031-07-26. (231475)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, Тесла, у више него коректном стању. 064/142-68-65.
(231486)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, нова
Миса, бесплатан интернет. 063/775-99-86,
372-144.
(231485)
ГАРСОЊЕРА, намештена, код Стоматолошког
факултета. 064/386-5596. (231482)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, без
ЦГ. 064/458-29-47.
(231477)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

КУЋА за издавање,
Старчево, са баштом.
Тел. 060/617-15-66.
(231523)
НОВА МИСА, издајем
двособан стан са етажним грејањем на струју. 063/803-10-52. (231)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Содара,
ЦГ, на дуже, 100 евра +
депозит. 065/890-98-23.
(231512)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту. 060/721-21-04. (23)
ИЗДАЈЕМ стан, зграда,
приземље, центар, полунамештен. 063/262-127.
(231725)
ТЕСЛА, код „Авива”,
двособан стан, екстра,
усељив, издајем.
069/235-34-96. (231728)

ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан на
Содари. Тел. 064/85662-11. (231692)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан 50 м2. Тел.
064/810-26-36. (231698)
ИЗДАЈЕМ собе за самце
и теренце. 064/305-7301. (231703)
ИЗДЈЕМ стан, 32 м2,
Браће Јовановића 33-д.
063/750-38-10. (231710)
ИЗДАЈЕМ једнособан
дворишни стан, Улица
Максима Горког 94.
061/520-26-10. (231700)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у кући, посебан улаз, струја, интернет, ЦГ, погодно за
самце, цимере. 064/16913-77. (231709)
СТАНОВЕ двособан,
трособан, намештен,
празан, кућа, башта,
мирно место. 061/72115-84. (231660)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан.
066/209-400. (2316619
ПОВОЉНО издајем мањи намештен стан, ужи
центар. 063/810-92-39.
(231670)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, 150 м2, погодно
за пословну активност.
062/347-667. (231673)
СТАН самцима, нова
Миса, намештен, посебан улаз, близу „беовоза”. 013/370-033,
064/207-19-88. (231679)
ИЗДАЈЕМ собу са грејањем, ученици, код Гимназије. Те. 063/304-943.
(231638)
ИЗДАЈЕМ полунамештен дворишни стан,
код Стоматолошког, 50
евра. 064/577-34-90.
(231650)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. Тел. 013/355-815,
062/887-17-55. (231631)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 м2, у
строгом центру. Тел.
061/621-32-18. (231632)
ИЗДАЈЕМ велику старију кућу са двориштем,
на Миси. Козарачка.
064/959-42-79. (231606)
ИЗДАЈЕМ дворишни једнособан стан + гарсоњера, све намештено, грејање, Стрелиште. 362406, 064/218-83-45.
(231616)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Котеж 1, кружни ток, 120 евра.
064/351-42-23. (231537)
ИЗДАЈЕМ празан двоипособан стан, Пепељаре. 069/166-24-28.
(231552)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, самици. 013/355537 065/335-55-37.
(231577)
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ИЗДАЈЕМ запосленом
на дуже намештен двособан стан, Панчево,
приземље, центар, обезбеђен паркинг, централно грејање, телефон,
клима, интерфон, плаћање унапред месечно
+ депозит. 064/199-2018. (231545)
ИЗДАЈЕМ породичну кућу, 150 м2. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (231592)
ИЗДАЈЕМ дворишни
комплет сређен трособан стан, ТА. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09. (22)
ГАРСОЊЕРА, лепа, намештена, у лепом дворишту, центар, за једну
особу. 061/195-42-91.
(231580)

ИЗДАЈЕМ собу са употребом купатила. Тел.
064/495-95-13. (231581)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, полунамештен, Карађорђева. 064/994-1316. (231589)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан код „бувљака”,
Рибарска 2, 100 евра,
без депозита, полунамештен. 069/485-12-66.
(2317729
НАМЕШТЕН двособан
стан, шири центар, 130
евра са грејањем.
060/146-22-50. (231770)
ГАРСОЊЕРА, 30 м2, Котеж 2, са стварима, комплетно опремљена, самцу, самици, ученици.
064/048-25-78.
(231744)

ИЗДАЈЕМ у новијој кући
два трособна стана, један намештен.
064/130-36-02.
(2317490)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан близу
„Авив парка”, ЦГ.
060/886-76-14.
(231761)
УЧЕНИЦИМА издајем
новоопремљену собу са
употребом кухиње, купатила. 064/245-15-97.
(231763)
СТАНОВИ за издавање,
комплетно опремљени
за становање. 063/693944, 063/693-291. (ф)
КУЋА за издавање, 100
м2, са великим двориштем. 063/693-944,
063/693-291. (ф)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, сређен, погодан за сваку намену,
заштићен. 064/959-9883. (2311103)
ИЗДАЈЕМ локал, 33 м2,
Лава Толстоја 39. Тел.
013/400-911. (231433)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, повољно. 064/85070-69. (231522)
ПРОДАЈЕМ два локала
са станом у поткровљу.
Центар града. 063/80279-07. (231706)
ИЗДАЈЕМ локал 100 м2,
центар Панчева, испред
велики паркинг.
063/622-209. (231591)
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ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, Змај Јовина. Тел. 060/562-6296. (231591)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза Зелене пијаце,
близина три школе.
060/351-03-56. (231578)
ИЗДАЈЕМ канцеларију,
25 м2, Р. Путника 2-а, 80
евра. 063/341-871.
(231582)
ИЗДАЈЕМ локал, Ослобођења код пијаце, аутобуске станице, погодан за све делатности
(15 – 75 м2). 063/372124. (231730)
ИЗДАЈЕМ пословни (40
+ 10) и канцеларијски
простор 80 м2, може и
засебно. 064/217-48-56.
(231751)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН вулканизер
са радним искуством, за
рад у вулканизерској
радњи. 065/551-17-22.
(СМС)
ПОТРЕБНА радница у
кафе билијару, Панчево,
Книћанинова 37. Тел.
062/227-771. (231255)
МАСЕРКА, релакс, парцијална и антицелулит.
Тел. 062/817-17-31.
(230065)
ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/82527-25. (230381)
ПОТРЕБНИ радници перионици „Пионир”.
013/258-02-17. (231092)
ПОТРЕБНА девојка за
помоћ при учењу, пар
сати дневно. 063/15676-57. (231053)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 064/40351-32. (231453)
ПОТРЕБНА одговорна
жена за чување детета.
062/222-827.
(231661)
ПОТРЕБНА радница у
киоску брзе хране, до
35 година. 064/231-5939. (и)
ПРОДАВНИЦА здраве
хране на продају, у раду. 062/658-100.
(231489)

ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу Still-net из Панчева, потребни армирачи,
тесари, зидари, електричари. 333-311.
(231731)
ПОТРЕБАН помоћни
радник за рад у пекари.
Тел. 064/122-21-56.
(231756)
ПОТРЕБНА продавачица у продавници мешовите робе. 063/550-166,
060/300-93-09.
(231740)

ПОТРЕБНА девојка за
рад на Зеленој пијаци.
064/294-21-40. (231755)
ПОТРЕБНА куварица у
пилећем дућану. 377230. (231270)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
тгражи перача, потребно искуство на прању
камиона. 064/244-4219. (2316799
РЕСТОРАНУ Poco Loco
потребни посластичари
и помоћни радници.
013/355-222.
(231596)
ЋЕВАБЏИНИЦИ Хало
Лесковац, потребне раднице, за рад за роштиљем. 063/897-55-04.
(231596)

ПОТРЕБНЕ конобарице,
кафе пацифико.
060/319-05-77,
061/236-23-87.
(231600)

ПОТРЕБНА жена за чување старије особе у
иностранству. Минимално познавање немачког.
062/571-007. (231662)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција. Тел.
060/691-01-13. (229077)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(229115)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(229791)
МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, цена договор.
Мајстор Неша. 069/44423-76. (230561)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (230451)
ПОПРАВКЕ, уградња,
АЛУ, ПВЦ и дрвене столарије, стакло, ролетне,
комарник. 063/843-3456. (230781)
МЕДИЦИНСКЕ сестре:
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (230742)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са
искуством. 062/801-9758. (230714)
КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан, и молер,
тражи посао. 061/20370-87. (231396)
УГРАЂУЈЕМ видео надзор и аларме у стамбеним објектима. 064/13430-18. (231002)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА пећи, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (231070)
СЕЛИДБА 1.000 динара,
радници, попуст ванградска. 064/026-13-26.
(231185)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, сигуран успех. 352-892,
061/656-04-04. (231444)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00. (231436)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора, комплетне
адаптације. 063/893-3994. (231437)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци), искусна дипломирана професорка математике. Центар. 343-370.
(231435)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (231456)
ПРЕСВЛАЧЕЊЕ стилског
класичног намештаја,
повољно, традиција квалитета. 065/580-90-00.
(231470)
ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (231471)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (231489)
НУДИМ помоћ у кући
старим покретним и полупокретним особама.
061/683-09-29. (231458)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ, алу столарију, сигурносна врата,
ролетне, венецијанери,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (231491)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице, уградња
ламината, столарије.
062/816-33-84. (231505)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, монтажа
капија, ограда, надстрешница, застакљиање тераса. 062/816-33-84.
(231505)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/868-01-70. (231538)

МАТЕМАТИКА, информатика, статистика, физика, месечно плаћање,
професорка. Центар,
013/353-569, 061/60394-94, 066/405-336.
(231507)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровови,
кречење, бавалит фасаде, радимо повољно.
063/865-80-49.
(2315225)
РАДИМ изолацију равних кровова, гаража, купатила. 345-874,
062/235-839. (231513)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (231517)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке:
израде инсталација, индикатори, бојлери и купатила, ТА. 062/271661, 061/132-85-43.
(231543)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (231546)

ЧАСОВИ енглеског језика, преводи, рад у групама, професор, центар.
Тел. 064/190-14-17.
(231550)
ЦРЕП кикинда, продаја,
рибање, кисељење купуса , ваше буре.
064/051-51-61.
(231201)

ОРЕМ, култивирам баште. 063/809-35-89.
(231707)
ДИМЉЕЊЕ меса и прерађевина од меса.
063/179-01-78. (231690)
ТВ и сателитске антена,
монтажа, дигитализација вашег ТВ-а. 064/86620-70. (231693)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (231683)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством тражи посао.
064/120-77-64. (231663)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (231667)
ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински радови. 013/361-601,
064/866-25-76. (231648)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења, санитарија. 062/382-394.
(231595)
РЕЛАКС терапеутска,
антицелулит масажа,
естетски и медицински
педикир. Јасмина.
013/351-907, 061/30895-86. (231628)
ЧИСТАЧИЦА, чистим
канцеларије, куће. Ивана, 063/843-25-58.
(231625)
НЕГА болесника у поподневним часовима. Тел.
377-321, 063/234-857.
(231620)
СРПСКИ часови, припрема пријемних за
основце и средњошколце. 064/462-37-64.
(231565)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13.
(231576)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (231597)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење канализације одмах.
063/269-173. (231564)
МЛАДИ пензионер чувао бих старије особе уз
минималну надокнаду.
064/544-96-94. (231566)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка, лакирање
паркета и бродских подова. 064/341-79-60,
065/543-21-53. (231737)
ФРЕЗИРАЊЕ баште,
кречење и кошење, сечење дрвећа, вађење пањева. 062/826-64-38.
(231742)
ЗАМЕНА црепа, поправка крова, чишћење олука. 065/535-24-56.
(231754)
ДУБИНСКО прање мебл
намештаја, тепиха, душека. Наташа, 361-474,
066/361-474, 060/36147-41. 231758)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме. 061/321-77-93.
(231764)

СЕЛИДБЕ и превоз друге
робе. Панчево, даље, цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(229704)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (229628)

ИСКОПИ мини багером
на свим теренима.
064/648-24-61. (229999)
ПРЕВОЗ малим кипером
до 20 м³, повољно (пролаз на 2,2 метра).
064/648-24-61. (229999)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117,
013/365-051. (230366)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
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.
КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, 1.300 динара, песак, шљунак.
062/355-154. (229043)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18.
(229033)

ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311514. (230299)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих,
нових кровова, разне
фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (231370)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
ПОПРАВКА, веш-машина, судо-машина, и
остале беле технике,
овлашћени сервис „Фриго Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16. (321212)
СЗР „МАКИ”, постављање, хобловање, полирање и лакирање. Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (231104)
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СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(231140)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(231140)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(231140)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите
се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(231140)

ОГЛАСИ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу о не приступању израде студије
о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 17. 11. 2016. године, донео је
решење о неприступању изради студије о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња три
ветротурбине појединачне снаге до 3,3 MW на к.п. бр.
12283, 11256 и 11269/2 КО Долово, са енергетским и
оптичким кабловима за међуповезивање и инсталацијом уземљења на к.п. бр. 11239, 12307, 12283, 11256 и
11269/2 КО Долово, носиоца пројекта Енерго – Долово Један д.о.о., улица Игманска бр. 15, из Београда.
Решење о одлучивању о потреби израде Студије о
процени утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима од 10
до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог
обавештења.

ЛИМАРИЈА, грађевинска, санације цурења,
кровопокривачки радови, хидроизолације равних кровова., Алпинистички радови. Најјефтиније. 064/466-42-14.
(231519)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/31726-33. (231587)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере,
поправљамо квалитетно
са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
РАЗНО

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(231140)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван. 063/107-78-66.
(231140)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 024 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (231647)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, канализације, замене, поправке.
013/331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
(231649)

МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу масажу. Позив или СМС.
061/298-96-69.
(228751)
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу карту издату од АТП-а на име
Јелена Ускоковић.
(231484)
22. НОВЕМБРА 2016,
око 12 сати, у „ Дис”-у
изгубљене сунчане наочаре, драга успомена.
Молим поштеног налазача да се јави на тел.
063/865-10-57.
(231653)
ИНО ПЕНЗИОНЕР, 59
година, тражи слободну
жену из Панчева или Београда од 50 до 65 година, за озбиљну везу. Звати после 18 сати.
013/400-946. (231741)
ПОКЛАЊАМ стајско ђубре. 069/123-42-78,
063/156-73-55. (ф)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ПРЕВОЗИМ кипером повољно грађевински материјал, песак, шљунак,
сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
(231468)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних, електричар, ауто-електричар, поправка ауто-пуњача. 063/800-01-96.
(231451)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (231571)
ОВЛАШЋЕНИ „Електросервис” поправља; вешмашине, бојлере, шпорете, пећи, електроинсталације. 060/180-0283, 062/186-48-22.
(2315569

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

marketing@pancevac-online.rs

Привредно друштво „Livex” d.o.o, Скадарска 91, Панчево,

расписује КОНКУРС
за пријем радника техничке струке:
– ливци
– пећари
– калупари
Могућност преквалификације уз стручну обуку .
За ближе информације позвати на тел. 013/370-575,
064/641-77-66.

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

ОГЛАШАВА

(Проф. 66)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА’” а. Д. Београд, Таковска бр. 2,
поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекaт реконструкције
на локацији РБС „ПА - ФС Тесла ЛТЕ” – PAL 34, Панчево, Улица Милоша Обреновића 14-а, Панчево, у
кругу Фабрике сијалица „Тесла” на катастарској парцели бр. 4735/6 к. о.Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614, у
периоду од 24. новембра до 04. децембра 2016. године, радним даном од 10 до14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

Skupština ZZ „Novoseljanka” u Banatskom Novom Selu,
Ul. Pančevački put br. 2, na osnovu Odluke o raspisivanju KONKURSA za izbor i menovanje direktora Zaduge,
od 18. 11. 2016 godine, raspisuje

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНТА
Нацрт Плана детаљне регулације за двоструки
110КВ далековод ТС Панчево 2 - прикључно
разводно постројење „Бела Анта” у Долову
и
Стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације за двоструки 110 КВ далековод ТС
Панчево 2 - прикључно разводно постројење
„Бела Анта” у Долову на животну средину
Нацрт наведених планских докумената, излаже се на
јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул.
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, у
трајању од 30 дана, почев од 25. 11. 2016. године.
За пружање информација у вези са наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове
Градске управе града Панчева, на тел. 308-905.
Представници обрађивача плана даваће обавештења везано за плански документ за време трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 сати. Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног увида, искључиво у
писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске
управе
града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 – 4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложених планских докумената биће организована 07.12.2016.године у 12 сати, у Малој сали зграде градске управе Града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана 29.
12. 2016. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали
зграде градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

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

KONKURS

објављује оглас

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZADRUGE
NA MANDATNI PERIOD OD ČETIRI GODINE
Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat treba
da ispunjava i sledeće posebne uslove:
l. VSS, VII-l stepen stručne spreme, i to: poljoprivredni,
ekonomski ili pravni fakultet.
2. 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (rukovodeći
poslovi)
3. da kandidat nije pod osudom za krivična dela protiv
privrede i službene dužnosti za koje su nastupile pravne
posledice osude.
Uz prijavu kandidat treba da dostavi:
– dokaz o završenom fakultetu (overena kopija diplome
ili uverenja), ne starija od 6 meseci.
– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima
(potvrda poslodavca, rešenje o raspoređivanju, aneks
ugovora o radu, sa jasnim podacima koje je poslove obavljao i u kom periodu, i sl.)
– CV (biografske podatke),
– dokaz MUP-a (uverenje, potvrda) da kandidat nije pod
osudom za krivična dela protiv privrede i službene dužnosti za koje su nastupile pravne posledice osude ne
starije od 6 (šest) meseci.
Prijave na Konkurs slati na adresu:
ZZ „Novoseljanka” Banatsko Novo Selo, Ul. Pančevački
put br. 2, sa naznakom – za Upravni odbor, u roku od 8
dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu
„Pančevac”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Direktor se bira na određeno vreme, na mandatni period
od 4 (četiri) godine.

за пријем већег броја такси возача
Ми нудимо:
– стимулативна и редовна примања
– изузетне услове рада
– пријем у компактан колектив са високим степеном
међусобног уважавања
Услови које морате испунити:
– возачка дозвола Б категорије са возачким стажом
минимум три године
– сертификат о познавању града Панчева
– лекарско уверење
Пријаве (са CV) доставити лично у седишту
фирме или слати на email:
m.bartolome@bedemprevoz.com
(ф)

Последњи поздрав куми

Последњи поздрав прији

ПАУЛИ

ДРАГИЊИ ЈОЈИЋ

од кумова ШАНТА

од породице КУДРИЋ

(45/231557)

(57/231586)

Вољеној

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon: 013/615002 ili 063/301-335.

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

ПЕТРОНЕЛИ ИЛИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(28/231500)

Петак, 25. новембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23
Мила наша

Последњи поздрав вољеној супрузи

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 20. новембра
2016. године преминула наша вољена

баба НАНКА

СТОЈАНКИ ЈОВЧИЋ

Заувек ђе те волети твоји унуци: ЈОВАНА,
АЛЕКСАНДАР и МИХАИЛО и праунуци
МИЛА, ЛЕНА и МИЛАН

СТОЈАНКА ЈОВЧИЋ

(21/234180)

1945–2016.
Сахрана је обављена 22. новембра 2016. на Православном гробљу у Јабуци.

С љубављу и неизмерном тугом њен
СТОЈАДИН

Заувек ћеш живети са нама у нашим срцима и
мислима, вољена мајко

(20/231480)

Заувек ожалошћени: супруг СТОЈАДИН, ћерке
ГОРДАНА и СНЕЖАНА, зетови ЗОРАН и МАРИУС,
унуци и праунуци
(19/231480)

С неизмерном тугом, 19. новембра 2016,
опростили смо се од наше вољене маме и
баба нане

СТОЈАНКА ЈОВЧИЋ
Последњи поздрав драгом супругу, оцу, деди, свекру и прадеди
Твоје ГОГА и НЕНА
(22/231480)

Последњи поздрав драгој сестри

20. новембра 2016. преминула је наша драга
тетка

СТОЈАНКИ
ЈОВЧИЋ

ЛЕПОСАВА
ОЖЕГОВИЋ

НАДЕ ЂУКИЋ
Вечна празнина у срцу.

ЈОВАНУ БОКУНУ
2. I 1928 – 22. XI 2016.

Ћерке ТАЊА и НЕНА с породицама
(87/231697)

Супруга АНГЕЛИНА, син БРАНКО, унуци ВЛАДИМИР
и СЛОБОДАН, снаје РУЖА и ДУШАНКА,
праунуци СТЕФAН и ЛЕНА

Последњи поздрав мојој сестри

1927–2016.

(91/231715)

Њене братанице ЗОРА,
МИЛКА и ЈЕЛЕНА

(23/231480)

(90/231715)

Умрла је моја кума, моја дебелица...

НАДИ ЂУКИЋ

Последњи поздрав драгом оцу, деди, свекру и прадеди

од сестре РАДМИЛЕ
с породицом

Почивај у миру.
Ожалошћени: брат ЉУБА ЂУКИЋ, снаја ОЛГА,
СЛАЂАНА и ДРАГАН с породицама
(40/231535)

Последњи поздрав драгом зету и течи

СНЕЖАНА ЗЕЧЕВИЋ
рођ. Цвијановић
МИОМИРА КОВАЧЕВИЋ

ЈОВАНУ БОКУНУ

(71/231635)

Син РАДОВАН, унуци НАТАША и НЕМАЊА, снаје МИЛКА
и БРАНИСЛАВА и зет МИЛОШ, праунуци ВУКАН, АЛЕКСА,
САРА и ЈОВАНА

Последњи поздрав драгој комшиници

ЈОВАНУ БОКУНУ
од породице ГАРГЕНТА

(92/231715)

(82/231686)

С великом тугом јављамо да је после дуге и тешке болести, наша мајка, бака и ташта

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 21. новембра 2016, у 69.
години преминуо наш драги

Последњи поздрав

ЗВЕЗДИ ИВКОВИЋ
Станари зграде Г 10, Милоша Обреновића 67,
Панчево
(59/231598)

Последњи поздрав

ЕТУШКА ШАРАИ

МИЛУТИНУ

МИЛУТИН ТАДИЋ

1935–2016.
преминула 19. новембра 2016, а сахрана је обављена 22. новембра 2016, на гробљу Котеж.
Ожалошћени: ћерке ЈУЛИЈАНА и СОФИЈА,
унуци МИЛОШ, ПРЕДРАГ, НИКОЛЕТА
и НИКОЛА, праунук АЛЕКСА, зетови БРАНКО,
МИРКО и СЛОБОДАН

1948–2016.
Сахрана ће се обавити 23. новембра 2016, у 14
сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга МИРОСЛАВА, син
ПЕТАР, снаја ОЛГИЦА, унучад НАТАЛИЈА,
НИКОЛА и НЕМАЊА, брат ВАЈО и сестра ВЕРА
с породицама, као и остала родбина и пријатељи

(41/231536)

(42/231540)

чика МИЛУТИНУ

од кумова РОБЕРТА,
ЖИКЕ, АНКИЦЕ
и НАДИЦЕ

од Пециних другара: РОБЕРТА, КОЉЕ, ВУЈЕ,
КЕНДЕ и ЗОЛЕТА

(95/231732)

(96/231732)

24

Петак, 25. новембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С великом тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је
преминуо наш драги отац, таст, дека и прадека

Последњи поздрав нашем вољеном деки и
прадеки

ПЕТАР ПАВЛОВИЋ

ПЕТРУ ПАВЛОВИЋУ

1924–2016.
С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи заувек
остајеш у нашим срцима.

Био си и заувек ћеш остати наш супер дека, наш понос, наше сунце у очима и неизмерна љубав у срцима.

Ожалошћени: ћерке МЕЈА и СТЕЛА, зетови ДРАГОЉУБ
и БРАНКО, унучад ТАТЈАНА, ТАМАРА, ДИЈАНА, ДАРКО и ИВАНА
и праунука ТЕОДОРА

Твоји унуци и праунука: ТАЊА,
ТАМИКА, ДИКА, ДАРЕ, ИКЕЦ и ТЕИЦА

(12/231459)

(68/231625)

Сахрана је обављена 21. новембра на Јеврејском гробљу у Панчеву.

После краће болести преминуо је

20. новембра 2016. преминула је наша вољена мама, бака и прабака

После кратке и тешке
болести, 18. новембра
2016. године преминула
је наша

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав драгом брату

ПЕРИ
ПАВЛОВИЋУ

ПЕТРУ
ПАВЛОВИЋУ

од РАДЕ с децом

од сестре ЈЕЛИСАВКЕ

(56/231584)

(13/231458)

Последњи поздрав

ДРАГОМИР БАБИЋ
2. VII 1936 – 13. XI 2016.
Последњи поздрав супругу, оцу и деди Драги од
супруге БРАНКЕ, ћерки БИСЕРКЕ и ЉИЉАНЕ
и сина ЈОВАНА с породицама
(11/231457)

Тужна срца обавештавамо да је наша драга

СИМОНКА ГРУЈЕВСКИ
29. VIII 1930 – 20. XI 2016.
Хвала ти за године безусловне подршке и
чаробна детињства. Твој живот, иако тежак, увек је био инспирација да се радом
и упорношћу све може постићи.
Увек у нашим срцима.
Твоја породица
(76/2316519)

Последњи поздрав вољеној сестри

URBÁN MAGDOLNA-MAGDA
зубар у пензији
1929–2016.
преминула 21. новембра 2016. године.
Сахрана је обављена у Скореновцу 22. новембра.
Ожалошћени: сестре ВЕРОНИКА и КЛАРА, зет
БОЖА, сестрићи ЕРНЕ и ЧАБА с породицама,
сестричине КАТАРИНА и КЛАРА с породицом
и остала многобројна родбина

1951–2016.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Твоје сестре: МИЛИЦА
и ЉУБИЦА и брат
ДРАГАН с породицама

ПЕТРУ ПАВЛОВИЋУ
од Стелиних колегиница и колега из „Дистрибуције”
Панчево
(9/231450)

(34/231513)

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

18. новембра преминуо је наш драги

Поводом смрти, моје мајке, Симонке Грујевски желим да се захвалим служби Хитне помоћи на врхунском професионализму, стрпљењу и људскости током њеног лечења.
Ћерка ДУШАНКА
АНДРЕЈИЋ

1942–2016.
Живећеш вечно у срцима твојих најмилијих.
Супруга ОЛГА и ћерка МИРЈАНА с породицом

(75/231690)

(79/231680)

Последњи поздрав вољеном брату

СИМКИ

ВИДОЈЕ АЛЕКСИЋ

IN MEMORIAM
Последњи поздрав нашем драгом

од брата МИЛКА с породицом
(88/231699)

(26/231497)

Последњи поздрав докторки

ДАНИЦА
ТРАЈКОВСКИ

Тужна срца јављамо да
је 6. новембра 2016,
преминуо наш вољени
супруг и брат

Последњи поздрав драгој супрузи, мајци и старки

ВИДОЈУ
АЛЕКСИЋУ
Никада те неће
заборавити
ожалошћена сестра
МИЛИЦА с породицом

MAGDOLNI URBÁN
од комшија из зграде у Гундулићевој бр. 5, Панчево
(93/2317199

ЕВИ БИСАК

(77/231658)

1945–2016.

Последњи поздрав драгом и вољеном супругу,
оцу, деди и свекру

Ожалошћени: супруг ЈОШКА, син ЈАНО, снаја
ЗОРИЦА, унуци ДАНИЕЛ и ДАВИД

Последњи поздрав сестри и тетки

(81/231682)

БОЈАНУ
ПАВКОВИЋУ
који је преминуо 6. новембра 2016. године, у
51. години живота. Полагање урне, 26. новембра 2016, на Новом гробљу у Панчеву.
Његови стричеви
МИЛЕ, ИВАН
и ВЛАСТА са својим
породицама, сестре
ЈАДРАНКА
и ОЛИВЕРА, брат
САША, АЦА
и МИРОСЛАВ

БОЈАН
ПАВКОВИЋ
у 51. години
Полагање урне обавиће
се 26. новембра 2016, на
Новом гробљу у Панчеву, у 11 сати.
Ожалошћена супруга
ИЛОНА, пасторци
ВИКТОР и РОБЕРТ
и браћа ГОРАН
и ЗВЕЗДАН
(36/231516)

(65/231619)

С великом тугом у срцу, 15. новембра смо се опростили од наше вољене

МИЛЕВИ
ПАВЛОВИЋ
МИЛКИ

ДРАГАНУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
6. X 1953 – 17. XI 2016.
Траг племенитости и љубави које је твоје присуство оставило иза себе, вечно ће грејати и испуњавати наша срца. Док год је твојих потомака,
живеће и сећање а тебе.
Твоји најмилији: супруга ЛЕПА, синови
НЕНАД и ПРЕДРАГ, снаје ЈЕЛЕНА и САЊА
и унук ДАНИЈЕЛ
(66/231622)

29. новембра, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни
помен

БИЉАНЕ СТОКИЋ
1937–2016.
Ожалошћени син САША и ћерка МИЛКА с породицом
(27/231499)

1935–2016.
Ожалошћени: сестра
ВИДА, зет АНДРИЈА,
сестричине ЕВА
и БРАНКА с породицом
(47/231562)

КОНСТАНТИНУ ВИЛОТИЋУ
С љубављу и поштовањем твоја породица
(43/231547)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 25. новембар 2016.

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. новембра 2016, преминуо наш драги
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16. новембра 2016. преминула је наша драга

29. новембра 2016. навршиће се седам година откако није с нама наша вољена

АНТО РАДОИЧИЋ

ДРАГИЊА ЈОЈИЋ

1933–2016.
Сахрана је обављена 23. новембра на православном гробљу у Старчеву.
Ожалошћена породица

Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја МИЛИЦА,
унуци МИЛИВОЈЕ и ПЕТАР

(84/231693)

(54/231575)

МИЛАДИНКА ПЕШЕВСКИ
29. XI 2009 – 29. XI 2016.

Ако ти јаве: умро сам,
не веруј то не умем

21. новембра 2016. отишао је мој тата

16. новембра 2016. преминула је наша драга

Ти постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.
Недостајеш нам.

Твоји најмилији

АНТО
РАДОИЧИЋ
Срећна што си био мој
деда,

АНТО
РАДОИЧИЋ
Тата, волим те до неба.

ЦЕЦА с породицом

Твоја ћерка ДРАГИЦА

(86/231696)

(85/231692)

Последњи поздрав сестри

(25/ф)

ДРАГИЊА ЈОЈИЋ
1943–2016.

Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА, зет МИРОСЛАВ,
унуци МИХАЈЛО и ТЕОДОРА

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 26. новембра, 10.30,
одржати шестомесечни помен нашој драгој

(44/231548)

Последњи поздрав сестри

Прошло је три године
откад није с нама

ВИНКИ ПОПОВИЋ

АНТО
РАДОИЧИЋ

ДРАГИЊИ
ЈОЈИЋ

Последњи поздрав

ДРАГИЊИ
ЈОЈИЋ

МАНЕ ЖАКУЛА
Прошло је шест месеци, и даље си у нашим срцима.

и праунука ВАСИЛИЈА

од сестре БЕБЕ, зета
БАНЕТА и сестрића
ПРЕДРАГА
с породицом

од сестре МИЦЕ
с породицом

Твоји најмилији

(98/231739)

(73/231644)

(74/231644)

(101/231759)

драгом деди од унука
НЕБОЈШЕ, снаје ОЉЕ

Чувамо сећање на тебе.

ДРАГАН с породицом
(30/ф-1941)

СЕЋАЊЕ

Сећање на

ИКОНИЋ

САНДРА
ТОШИЋ
УРОШЕВ
23. XI 2011 – 23. XI 2016.
Увек у мислима, лепим
сећањима, срцу. Превише тужни сачуваћемо
сваку успомену на тебе.
Твоји: син НИКОЛА,
мама, тата и сестра

ЦВЕТА ДОЈЧИНОВСКИ

ЖИВА БРАНКОВ КРАКЕР

29. I 1933 – 16. XI 2016.

1954–2011.

СРЂАНА

Последњи поздрав супрузи, мајци и баки
од супруга БОРИСА, сина ЗОРАНА
и ћерке ЈАСМИНЕ с породицама

Љубав према теби је превелика, а туга и сећање
вечно!
Супруга ЉИЉАНА, ћерке ВИОЛЕТА
и ВАЛЕНТИНА с породицама

(100/231750)

(24/231482)

ЈУЛИШКУ ЉУБИШУ

2001–2016.

2015–2016.

1996–2016.

Син и унук ЉУБИША, ћерке и унуке МИЛИЦА
и МАЈА с породицом
(102/231776)

(35/231515)

25. новембра 2016. године навршава се осам
година откако је преминула наша

ЈАСМИНА
ГОЛУБОВ

Прошло је две године
откако није с нама

КОСТА РАЦИЋ

Седам година откако
није с нама

ИВАН
КРАШИЋ
1920–2009.

27. новембра навршавају се три године откад
ниси више с нама

У суботу, 26. новембра
дајемо четрдесетодневни помен на војловачком гробљу, у 11 сати,
нашем драгом

СЛОБОДАН
СТОЈКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
ЦВЕТКОВИЋ

14. VIII 1952 – 25. XI 2016.

Живећеш заувек у нашим срцима.

Породица ГОЛУБОВ

Твоји најмилији

Твоја породица

23. XII 1949 – 27. XI 2013.
Твоја супруга ВИНКА,
син ДРАГАН с породицом и ћерка ДРАГАНА
с породицом

(1/231428)

(99/2317

(10/231454)

(7/231442)

Чувамо те од заборава.

Прошло је десет година
откад није с нама наш
драги

1934–2012.

ЈОВА ПЕШИЋ
Успомену на њега
чувају његови
најмилији
(89/231702)

Брзо су прошле године,
а ти нам и даље недостајеш.
Твоји најмилији
(72/231639)

МИЛОШУ
РАКИЋУ
23. VI 1938 – 20. X 2016.
Заувек ожалошћени:
унука АНЂЕЛА, ћерка
СНЕЖАНА
и зет ДОМОКОШ
(69/231629)
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Петак, 25. новембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да 26.
новембра 2016, у 10 сати, дајемо шестомесечни помен нашој вољеној

ВИДЕСКИ
Шестомесечни помен

Седмогодишњи помен

АНДРИЈАНА
ЂОШИЋ

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
АНДРИЈАНИ ЂОШИЋ
За који дан пола године, откако ниси с нама. Пролази само време, празнина и туга
остају увек у мислима, никад незаборављена и вечно вољена.

Увек си,
и увек ћеш бити у свакој нашој мисли,
у сваком нашем погледу,
у свакој нашој сузи.

Твој ујак с породицом ПЕРИН

У срцу те чувамо анђеле наш

(53/231574)

(67/231624)

Премало је речи, а превише туге и бола да ти
кажемо колико те волимо и колико нам недостајеш.
Кажу да време лечи све,
али су слагали, време
не лечи ништа, само те
научи да живиш са својим болом. Лако те је
било волети, али тешко
је живети без тебе.
МАРИЈАНА и МИЛОШ

ЕФТИМИЈЕ

АНЂЕЛКА

1931–2016.

1933–2009.

Понекад у сновима, увек у мислима, срцу
и причама. Много нам недостајете.
Ваши најмилији
(14/231465)

(97/231736)

У суботу, 26. новембра, у 11.30, на Новом гробљу
даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој
мајци

Вољени наши

МАЛЕШЕВИЋ

САВА ЋИРИЋ
30. XI 1999 – 30. XI 2016.

ВИОРА

БЕБА

2001–2016.
2014–2016.
Нема вас, а ипак сте сваког дана са нама.

Увек у нашим мислима.
Породица ЋИРИЋ

ДАНИЛКИ ГВОЗДЕНОВИЋ
С љубављу, поносом и поштовањем њени:
ПРЕДРАГ и ЗДРАВКА с породицама

Ваши најмилији

(18/231476)

26. новембра навршавају се три године откако
није с нама наша вољена

ЖАРКО
1986–2016.

(33/231511)

(4/231438)

8. децембра 2016. навршава се годину дана откако наш вољени

У суботу, 26. новембра даваћемо годишњи помен нашој вољеној мајци, баки и прабаки

СТОЈКОВИЋ

27. новембра 2016. даваћемо једногодишњи
помен мојој вољеној супрузи

МИЛИВОЈ ИЛИЋ
АНЂЕЛИЈА ГЛУМАЦ
1938–2013.
Ожалошћени: супруг ДАНЕ, син МИЛЕ, снаха
БЕБА, унуке МИЛИЦА и МАРИЈА
(37/231518)

професор
није с нама, али остаје заувек у најлепшим успоменама.
Помен ће се одржати 26. новембра, субота, у 11
сати, на Старом православном гробљу.
Тугују за њим: супруга СЛАВУЈКА, синови
ВЛАДИМИР и ДУШАН, снаје САНДРА и ЈУДИТ,
унуци СТЕФАН, МАРИЈА, САВА и ЂОРЂЕ

МИЛЕНА
6. XII 2015 – 6. XII 2016.

ПЕРА
2003–2016.

Док смо ми живи живећете и ви са нама.
Ваша деца: син ЛАЗАР, ћерке ЈОВАНКА и ОЛГА,
зетови ЉУБИНКО и ВАСО, унуци и праунуци

Од заборава те чува
супруг ТИХОМИР

(51/231569)

(58/231589

25. новембра навршавају се три године откако
није с нама

26. новембра, у 11 сати,
на гробљу Котеж даваћемо годишњи помен
нашој драгој

(52/223572)

СЕЋАЊЕ
Пре двадесет година
преминуо је наш

Сећање на нашег вољеног супруга и оца

ПОМЕН
23. новембра навршило
се десет година од смрти

2014–2016.
С љубављу и поносом увек присутан у нашим сећањима.
У вечном болу супруга ВЕРА
и ћерка КАТАРИНА
(6/231442)

РАДОСАВ
БРКИЋ
професор математике
Успомену на њега,
с љубављу и тугом, чува
његова породица

ЉУБОМИРА
МАНАСИЋА

(29/231504)

ЉУБОМИР АНКИЋ

Прошле су три године, никако да се помирим са тим да
нема мог вољеног бате! Увек насмејаног, увек дочека
сестру са осмехом, туга, сузе, бол.
Сестра
(50/231562)

1937–2004.

МИЛОРАД
ТРИФКОВИЋ

РОСИ КАРА

Породица

С љубављу и поштовањем чувам успомену на
тебе.
Супруга ЉУБИЦА

Чувамо те у срцима.
Син РАДОВАН
с породицом

С љубављу
и поштовањем њени
најмилији: син САША,
снаја СНЕЖАНА
и унука МИЛИЦА

(17/231473)

(16/231469)

(38/231524)

(31/231509)

Прошле су две године, а ми те нисмо и никада нећемо
заборавити

Годишњи помен драгој
снаји и ујни

САВО КУТЛАЧА САВЧЕ

РОСИ КАРА

26. новембра је трогодишњи помен вољеном сину

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

СТАНИМИР
ЈОВАНОВИЋ

БАЛАЖА БОНИША

ВЕЛИ ШАРИЋ

ЉУБОМИРУ АНКИЋУ
Са мном у срцу и мислима, свакога дана док живим.
Мајка тугује.
(49/2315679

Твоји најмилији
(48/231562)

од породице КАРА
и ЦАРАН
(32/231509)

Петак, 25. новембар 2016.

26. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву даваћемо шестомесечни помен

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 26. новембра 2016. даваћемо годишњи помен нашем вољеном

МИЛКИ ДУКИЋ

СТАНИСЛАВУ
ТЕОФИЛОВИЋУ

1963–2016.

1934–2015.
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Тужно сећање на вољеног

ДРАГАНА
ВРХОВЦА
1960–2010–2016.
Шест година ниси с нама, али време не брише
тугу. Чувамо те у срцу и
увек ћемо те се сећати с
љубављу.

Много нам недостајеш.
Стално си у нашим мислима.
Волимо те.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

ВУКИЦА, ВЛАДИМИР,
ФИЛИП, ТЕОДОРА
и НАТАША

(5/231440)

(15/231467)

(46/231560)

24. новембра 2016. навршава се тужних пет година откада нас је напустио

Три године није с нама наш

Навршило се петнаест година откако није
с нама мој драги тата

СЛАВКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
судија
2001–2016.
Недостајеш...
Ћерка ВЕРА
(83/231688)

МИЛАН АЛЕКСА

ЖИВОЈИН ТОМИН ЖИКА

1986–2011.

Успомену на тебе чувају супруга ЉУБИНКА и деца

26. новембра 2016. године, у 12 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом оцу, деди и супругу

Остаће заувек у нашим срцима и мислима.

(61/231604)

Колектив „Стари Тамиш” а.д. Панчево
(2/ф)

29. новембра 2016, у 11 сати,

Навршило се осам година

одржаћемо помен нашем вољеном

… Време ништа не значи...

откада није са нама

У петак, 2. децембра, у
14 сати, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

ЂОРЂИЈУ ГРУЈИЧИЋУ
Имао си све особине које човека чине великим:
доброту, поштење, посвећеност послу и породици. Никада те нећемо заборавити.
Твоји: супруга ДРАГИЦА са децом и унуцима

АНА ПАП

ЈОВИ ЧИЗМАШУ МУЊИ
Шеснаест година ниси с нама...
Нека су ти лакши небески салаши,
а болни и тужни су сви дани наши.

СВЕТОЗАР ЧИЗМАШ
ТОЗА МУЊА
Породица

рођ. Борбељ
18. XI 1992 – 18. XI 2016.
С љубављу
и поштовањем
ГАБРИЈЕЛ с породицом

(78/

Прошле су две године
од смрти наше најдраже маме, баке и прабаке

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЖЕЉСКИ

(55/ф-1942)

(94/4681)

НЕВЕНКИ
ПЕТРОВИЋ
НЕНИ
Твоји најмилији

30. новембра 2016. године навршава се шест
тужних месеци од смрти нашег драгог

(63/231611)

Прошло је пет година
откако ниси с нама

ЂОРЂИЈА
ГРУЈИЧИЋА

САВА
18. X – 27. XI 2016.

ЖИКА

БИСЕРКА

2004–2016.

1997–2016.

Време пролази, а празнина и бол су све већи.
Породице ЖЕЉСКИ и НИКОЛИЋ
(80/231681

ДОБРИЛА
ШАРАЦ

ДУШАН
ЈОВАНОВИЋ
ПУРА

Никада је нећемо заборавити.
Њени најмилији

Заувек ћеш остати у срцима твојих најмилијих.
Ћерке: НЕВЕНА
и ЈЕЛЕНА и сестра
ЉИЉАНА с породицама

Вријеме пролази, али
бол и туга остају заувијек у мом срцу.
Твоја супруга
ДУШАНКА

(3/2314348)

(70/223630)

(62/231609)

ЕТЕЛ
ТАПОЛЧАЊИ

Прошло је пола године
откада није с нама наша
драга кума

Изненада си отишао. Анђели су ти душу узели,
нису хтели да се мучиш.
Био си супруг, отац и
деда за пример. Никада
нећеш знати колико
нам недостајеш. Сећаћемо те се с љубављу и
поштовањем. Нека ти је
вечна слава и хвала.
Твоји: ћерка НАТАША
и унук САНДРО

ЉИЉАНА
ЈАКШИЋ
Хвала Ти за сва наша заједничка дружења.
Успомене остају.

Твоји кумови: ЗОРИЦА,
ВЛАСТА и ЗОРАН
(104/2317729

(103/231768)

Прошла је тужна година откада нас је напустила наша
вољена

Пре десет година напустио нас је наш драги

ЂУРА ЂАКОВ
1955–2006.

ДРАГИ
СТОЈАНОВИЋ
Син ДУШАН

Увек си нам у мислима.
Супруга са децом

(60/221603)

22. V 2016.
Драги брате, прошло је ево пола године. Још увек те
очекујем.
Твоја сестра ДРАГИЦА с децом

(8/231443)

(64/231611)

У непролазном сећању.

МИЛИЦА БАНЧАК
Заувек у нашим мислима.
Твоји најмилији
(39/231526)

МИЛАН БУКУР
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

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

Добили ћерку
1. новембра: Елену – Тања Кандић и Александар Дајић; 5. новембра:
Емилију – Гордана Атанасовски и Дарко Јовановић, Софију – Бојана и Мирослав Ола; 7. новембра: Милу – Бранка и Немања Ђурић; 8. новембра:
Сару – Софија Ласло и Станко Капунац, Аурелију – Гордана и Раде Марковић; 9. новембра: Анђелу – Тамара Маџаревић и Миодраг Ђуровић, Нику – Александра и Урош Пајовић; 10. новембра: Хелену – Маја Мариана
Николић и Ненад Николић Балножан, Миу – Тања и Јожеф Тамаш; 12. новембра: Дуњу – Кристина Страиновић и Ненад Кремић; 13. новембра:
Лолу – Сузана и Владимир Вемић, Сунчицу – Данијела и Милош Милосављевић; 14. новембра: Милу – Сања и Милош Николић.

Добили сина
25. октобра: Немању – Санела Јон и Синиша Нистор; 26. октобра: Стефана
– Маја и Иван Мирков; 4. новембра: Петра – Санела и Давор Савановић,
Уроша – Љубинка и Илија Симеон, Дамјана – Сара и Јован Секулић; 7. новембра: Филипа – Милка Станић и Бојан Ђорђевић, Филипа – Тијана и
Милан Андрејић; 10. новембра: Вељка – Далиборка и Слободан Богдановић; 11. новембра: Младена – Јелена и Милош Јелесијевић, Михајла – Јелена Текијашки и Никола Филипов, Максима – Сања Кокора Цревар и Саша Цревар; 12. новембра: Андреја – Јелена и Елвис Велиновић; 13. новембра: Тадију – Кристина и Небојша Шупић; 14. новембра: Балшу – Асенета и Предраг Бодрожић, Матеју – Мирјана Нишавић и Марко Царан.

ВЕНЧАНИ

3

4

5

6

10. новембра: Гордана Ракиџић (1953), 12. новембра: Валерија Каначки
(1972), Душанка Милосављевић (1923), Драган Величковић (1950); 13. новембра: Душан Терек (1956), Гојко Јањушевић (1937); 14. новембра: Милудинка Величковић (1932), Светозар Џајић (1936), Милева Павловић (1935),
Елизабета Крстић (1936), Илија Игњатовић (1928), Славко Вла (1943); 15. новембра: Јован Чавић (1939), Алекса Шаренац (1922), Биљана Стокић (1937);
16. новембра: Цвијета Дојчиновски (1933), Драгиња Јојић (1943); 17. новембра: Звезда Ивковић (1935), Драган Величковић (1953), Јано Валента (1955).

КВАДРАТ 7 х 7

7

Речи су састављене од следећих слогова: А, ВА, ВА, ВАЦ, ВИ, ВО, ЗИ, КАН,
ЛА, ЛА, НАР, НО, ЊА, О, О, ПО, ПА, РИ, СНО, СТО, ТАР, ТИ, ЦА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. ученик основне школе, 2. доњи делови ногу, 3.
човек који уводи новине, 4. одузимање мандата, повлачење с дужности (мн.),
5. најмања држава на свету, 6. савремена српска сликарка (Нада), 7. царински
службеник.

1
2
3

У том храму сред Париза,
католичка кад је миса,
не чује се звона звон,
већ оргуља ДРМА ТОН.

6
7

не. Велики пословни успех почетком седмице. Одредите приоритете и не расипајте своју снагу
на небитне ствари.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Новац коначно стиже, али се
неће дуго задржати у вашим рукама. Ослушкујте приче и оговарања на послу, јер сте ви једна
од главних тема, и то оправдано.

Снага и самопоуздање полако
расту. Погледајте све из другачијег угла – решење је у вама. Новац можете зарадити ван посла
који вам је основно занимање.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Један позив од пријатеља или

Колико год комуникација била

рођака из иностранства промениће ваш живот. Ако планирате
да мењате посао, није време за
такве потезе. Више стрпљења.

добра, пољуљани односи имају
мале шансе да се среде. Новац је
тренутно једино у шта целим бићем верујете.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Можете очекивати мањи при-

Љубав улази у ваш живот, а за

лив новца средином седмице.
Суморна дешавања на послу ће
вас пратити још извесно време.
Отворен разговор с партнером.

неке ће то бити љубав живота.
Послови се полако покрећу. Само је битно да победите ту своју
сумњичавост и предстоји вам
успех.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Промените неке навике и поч-

Послови стагнирају, али при-

ните да радите на себи. Осећате
се као да сте везани. Треба неко
да вас добро продрма и пробуди
из те летаргије.

лив новца је константан.
Коначно сте на правом путу да
пронађете узрок свог неспокоја.
Покажите партнеру да га волите.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

легом само продубљују вашу
агресивност. Ове седмице ћете
делимично решити финансијске
проблеме, а стиже и помоћ од
пријатеља.

ЧУВЕНА КАТЕДРАЛА

5

Када вам крене, онда вам кре-

Бик

Проблеми с једним млађим ко-

СТИХОВНИ АНАГРАМ

4

(23. 9 – 22. 10)

Цела недеља ће вам бити обележена успонима и падовима, а
крајем седмице љубавни занос
ће вас навести да уђете у везу која неће бити баш прикладна.

УМРЛИ

Припрема: Момир Пауновић

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)

17. новембра: Милена Курбалија и Звонимир Оравец, Надежда Пријић и
Иван Тричковић.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Ован

Некакав се бес накупио у вама.
Жеље и могућности су тренутно
у великом нескладу. Превише
сте се залетели и сада увиђате
сопствене грешке.

КОЊИЋЕВ СКОК

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА

СУДОКУ

Дат је попис речи које треба да уклопите у приложени лик. Да
бисмо вам олакшали задатак, једну реч смо већ уписали.

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.

4
5
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АНАГРАМ
1

СВОЈ ДОКТОР

A БРИНЕ ЛИ ЗА РАК?
2
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РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: основац, стопала, новатор, опозиви,
Ватикан, Алавања, царинар. Стиховни анаграм: Нотр Дам. Анаграм:
изабрани лекар. Мозаик укрштеница: пристанак, рескирати, ости,
Арон, боа, бреме, рр, сраз, м, а, штит, ца, напад, мит, окер, нови,
стакленик, тарантела. Судоку: 816473295, 935182647, 472569138,
359246871, 164758923, 287391564, 623814759, 791635482, 548927316.
Коњићев скок: Оно што знамо је капљица, а оно што не знамо је море.

ВОДОРАВНО: АРОН, БОА, БРЕМЕ, МИТ, НАПАД, НОВИ, ОКЕР, ОСТИ,
ПРИСТАНАК, РЕСКИРАТИ, РР, СТАКЛЕНИК, ТАРАНТЕЛА, ЦА, ШТИТ.
УСПРАВНО: АКТА, АРАРАТ, АТОМ, БРИД, ИСТА, КИНЕМАТИКА, ЛН, МОНЕ,
НАРЕЗ, НЕТ, ПРОБРАНОСТ, РЕСОР, СКИ, СТАРКА, ТИ, ЦИВИЛ, ШПЕАР.

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
мудру мисао Исака Њутна о знању и незнању.
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НА СПЕКТАКУЛАРАН НАЧИН ОТВОРЕН ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА

„ПАНЧЕВАЦ” – СИНОНИМ ЗА КВАЛИТЕТ
Пре сто четрдесет седам година основан је лист „Панчевац”,
данас најстарије новине на
Балкану. Те 1869. године је Јован Павловић, познатији као
„неумрли”, очигледно имао
моћ да проникне у будућност.
А епилог је познат – наш недељник не посустаје, већ одржава квалитет и квантитет и
ради на добробит и задовољство својих читалаца.
Много година касније данашњи власник овог медија
имао је довољно свести да те
светле тековине очува, а да
притом, хватајући се укоштац
с предузетничким изазовима,
погледа унапред.
Зоран Пешевски се, попут
чувеног суграђанина Павловића, намерачио да уради нешто ново и несвакидашње –
под истим називом основао је
Завод за здравствену заштиту
радника, и то први приватни у
Војводини.
Заиста посебно, нема сумње...
И баш посебно – спектакуларно, екстравагантно и гламурозно – било је на званичном
отварању Завода за здравствену заштиту радника „Панчевац” у петак, 18. новембра, у
тек уређеном дворишту објекта у којем ће се налазити ова
јединствена установа.
Снови преточени у јаву
Блеснули су луксузни бели
шатори, а неколико стотина
званица је, као у Холивуду или
на канској Kроазети, чекао тепих. И то плави, у складу с колоритом који преовладава у
згради Завода. Гости су пристизали с разних страна, све

отвори Ауто-центар „Зоки”, тада први приватни сервис за
технички преглед у Војводини.
То само по себи речито говори
о његовој решености да своје
идеје, визије и снове без оклевања претаче у јаву. Стога у
исти контекст треба ставити и
покретање приватног Завода
за здравствену заштиту радника „Панчевац”, и то, такође,
првог у Војводини, који је назвао исто као и омиљене новине бројних Панчеваца.
– Са идејама, плановима и
сно ви ма чо век ни ка да не
треба да стане, па ће у овом
простору ускоро бити отворена и ауто-школа, а већ постоји и ради приватна Средња
школа „Визија”. Све ће бити

сматра да је приватни сектор у
здравству неопходан за подизање квалитета у области заштите грађана, првенствено
зато што државни органи немају задовољавајућу флексибилност због законског оквира
у којем функционишу, као и да
ефикасност приликом прилагођавања потребама пацијената није могуће постићи у том
доста инертном систему. То
никако не значи да приватни
сектор не поштује закон, већ
искључиво да су могућности за
креативност у организацији и
начину рада далеко веће.

добро је послужила пробрана
суптилна музичка (тамбурашка) подлога.
А и да је неко којим случајем претерао с храном и пићем, не би имао разлога за
бригу, будући да Завод пружа
изузетне могућности када је
реч о бризи о здрављу. У то су
се сви могли уверити већ на
самом уводном разгледању
недавно уређених ординација,
које одишу свежином и цакле
се од чистоће.
Они су, предвођени главном сестром Горданом Станисављевић, спроведени кроз

четворо специјалиста медицине рада. Ту је, наравно, и лабораторија за анализу крви и
урина. Специјалисте опслужују пет медицинских сестара и
једна спремачица.
Речју, све што један такав
завод по закону треба да има.
Свеобухватно, квалитетно,
приступачно...
Многе званице нису криле импресије виђеним, па је тако
професор Радослав Гаћиновић
био одушевљен изгледом,
опремљеношћу и читавом замисли.
Стојадин Јовановић, експерт безбедности саобраћаја,
надовезао се похвалама и истакао да ће Завод бити од изузетног значаја и у његовој
стручној области. Када се зна
колико је здравствено стање
важно за возаче, јасно је да ће
ова установа по квалитету парирати свим сличним, не само
у Војводини.
Златко Бекић, председник
синдиката радника „Петро-

стандарди бити стимулативни и за њих.
Бојана Миљуш Мартиновић, судија Апелационог суда
у Београду, процењује да су
овим обухваћене све потребе
Панчеваца и нема сумње да ће
изузетно професионалан кадар испунити веома широке
захтеве.
Горан Којић, директор логистике фирме „Промис” из Новог Сада, каже да већ на први
поглед све делује импресивно
и добро организовано. Оно
што је њему упало у очи, јесте
утисак да ће свака странка у
једном утабаном ходу, по најприступачнијим ценама, све
што је интересује моћи да заврши за неколико сати.
Јакша Балчаковић, директор сектора „Луке и транспорта” у Панчеву, поздравља то
што ће сви неопходни прегледи моћи да буду обављени на
једном месту, а то ће бити велика олакшица и за његове
раднике.

хемије” под називом „Слога”,
дели то мишљење, јер јако је
битно што је отворен један
ова кав за вод, бу ду ћи има
много примедби на прегледе
у државном установама, па
ве ру је да ће ова ко ви со ки

Све ово намеће један закључак – Завод за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
пру жа ће нај све о бу хват ни је,
нај ква ли тет ни је, нај бр же и
нај по вољ ни је здрав стве не
услуге.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

саме угледне личности из разноликих друштвених сфера –
од бизниса, преко политике,
до здравства.
Након што су се, у ретко виђеном амбијенту за овдашње
прилике, опустили уз пићенце,
новинарка Марина Димитрић,
овог пута у улози конферансијеа, најавила је директорку Завода Сандру Јовић и власника
– Зорана Пешевског, који се
присутнима обратио у свега
неколико реченица. То не треба да чуди, будући да су (конкретна) дела, а не (празне) речи, његова главна биографска
одлика. Он је госте на блиц
подсетио да је пре безмало четврт века, у она суморна времена, куражно одлучио да се
отисне у предузетничке воде и

на једном месту, на задовољство наших суграђана – навео
је Пешевски.
Он је напослетку захвалио
на указаном поверењу онима
који ће носити највећи терет –
запосленима у Заводу, пре
свих докторима Радојки Кнежевић и Синиши Врговићу,
медицинској сестри Гордани
Станисављевић и посебно
Сандри Јовић, директорки новоотворене установе.
Приватни сектор
много креативнији
Поменута здравствена радница истакла је да ће Завод за
здравствену заштиту радника
имати велики значај за наш
град, па и шире.
Након двадесет година рада
у државном здравству, она

– Зато верујем да ће ова
установа веома допринети
квалитету здравствених услуга
у нашем граду, али и бити добар пример и, надам се, узор
за многе друге. Ми који у свему овоме учествујемо, не сумњамо у достизање високих
стандарда и већ сада могу најавити да ћемо током следеће
године, с набавком скенера,
магнетне резонанце и мамографа, као и увођењем дневне
хирургије, битно проширити

приземље зграде и представљено им је све оно чиме Завод располаже – од обављања
превентивних систематских,
периодичних и циљаних лекарских прегледа, преко лабораторијске дијагностике, до
издавања свих лекарских уверења, а од Нове године прорадиће и гинеколог.
Најпре се, што је и природно, наилази на пријемно одељење, где ће се јављати сви заинтересовани за услуге Завода.

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.

Гринги
Црни чупавко, стар око
годину дана, недавно је
пронађен на улици у
близини аутобуске станице.
Након проласка кроз
програм стерилизације, обележавања и вакцинације боравио је у
градском прихватилишту, да би завршио у једној ветеринарској амбуланти, где чека свог удомитеља.
Гринги је сада сређен и култивисан, поред осталог и научен на поводац, а сви заинтересовани за удомљавање могу се
јавити на 060/732-99-09.

Срећко

спектар услуга – истакла је директорка Завода.
Широк спектар
здравствених услуга
Након тих поздравних беседа
гости су могли да се, под сводовима закићеним плаво-белим балонима, препусте свим
чулима и уживају у издашном
и разноврсном коктелу, а као
при по моћ лак шој про ба ви

Следе ординације – неуропсихијатра, психолога, офталмолога, затим ОРЛ, функционална дијагностика (ЕКГ и спирометрија), као и канцеларије

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Још један раздрагани
уличар чека своју шансу
да се скући пре зиме. Реч
је о мини-ретриверу који
бескрајно воли да се игра
и мази.
Ко год да удоми Срећка, биће срећник у правом смислу те речи, будући да је ова паметница
прави избор за кућу, а уз мало рада – и за стан. Обезбеђено
је све што му треба – од кастрације до чиповања и вакцинације (контакт-телефон: 063/723-96-87).

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

„РЕМИ” У КОСТОЛЦУ
Следи дуел у Великој
Плани

ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ КАРАТИСТА

ПУНЕ ТОРБЕ ТРОФЕЈА
Нови Бечеј је прошлог викенда угостио најбоље младе каратисте у нашој покрајини. На
првенству Војводине за кадете, јуниоре и млађе сениоре
одличне резултате су остварили и борци из нашега града.
Чланови КК-а Динамо су и
овог пута били веома успешни, јер су освојили седам
медаља.

Највредније трофеје су зарадили млади репрезентативци
Србије Миња Варсаковић, Дарко Спасковски и Урош Петровачки. Сребром су се окитили
Сања Варсаковић и Стефан
Станковић, а бронзе су заслужили Милош Стефановић и
Марко Пуљаревић. Иако нису

освојили медаље, на Првенство Србије су се пласирали и
Никола Ивановић, Александар
Здешић и Михајло Петковић.
Исти број трофеја зарадили су и чланови КК-а Младост из нашега града.
Златну медаљу је освојила
Јана Којчић, сребром се окитио тим јуниора у саставу: Срђан Јокић, Филип Секулић,

Филип Николић и Тибор Мичик, а бронзом ката-тим кадеткиња у саставу: Анђелина
и Анастасија Јаредић и Јована Новаков. У борбама су
бронзане медаље освојили
Бојан Векецки, Дамјан Стојановић, Филип Секулић и Филип Николић.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

СРЕБРО ЗА ГАБРИЈЕЛА
У другом колу Купа Србије у
стрељаштву по А-програму, одржаном прошлог викенда у Смедереву, наступило је дванаест
стрелаца СД-а „Панчево 1813”.
Најуспешнији члан панчевачке дружине овог пута био
је Габријел Даутовић, који је
у гађању из пушке освојио
сребрну медаљу и десет бодова у конкуренцији сениора
(623,2 круга). Дејан Пешић је
заузео десето место, али је
освојио један бод за финални
меч, који ће бити одржан у
фебруару.
Сениорска екипа се пласирала на седмо место и освојила
је два бода, а женски тим је заузео десето место. Истакла се
Исидора Стојановић, која је

Утакмицама једанаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Суперлиги за рукометаше.
Панчевачки Динамо је на програму имао једно од најнеугоднијих гостовања. У Костолцу је одмерио снагу с домаћим
Рударом, традиционално неугодним ривалом. Пред око 500
поклоника игре с лепљивом
лоптом одвијала се жестока
борба. Тимови су се смењивали у вођству, а на крају није
било победника: Рудар–Динамо 29:29.
У први мах се чини да су
момци које предводи тренер
Иван Петковић били ближи победи, јер су на полувремену водили са 17:15, а почетком другог дела утакмице имали су и
четири гола предности (21:17),
али имао је и Рудар своје прилике, па је нерешен исход можда најправедније „решење”
овог занимљивог дуела.
Милош Ивошевић је овог
пута био најубојитији стрелац
Динама. Постигао је осам голова, али је јунак утакмице
био фантастични голман Радуле Радуловић, који је сјајним
интервенцијама уливао сигурност и додатну снагу саиграчима
у сусрету с неугодним ривалом.

Сјајан је био и Павле Бандука,
који је пет пута погодио мрежу
голмана Рудара, Срђан Комланов је четири пута био прецизан, а по три поготка су постигли Петар Жујовић, Миломир
Радовановић, Иван Дистол и
новајлија у редовима „жутоцрних”, појачање из Црвенке,
Огњен Радоњић.
Иако није освојио сва три
бода, Динамо је после овог меча заузео прво место на табели, јер има бољу гол-разлику
од Црвене звезде, која је у време настанка овог текста имала
и меч мање. У случају евентуалног пораза „црвено-белих” у
Пожеги, Панчевци ће први

део шампионата окончати као
лидери.
Већ идућег викенда рукометаши Динама ће бити на новом великом искушењу. Без
паузе, наставља се други део
Суперлиге, па ће Бранко Радановић и његови саиграчи гостовати у Великој Плани, где
ће одмерити снагу с домаћом
Моравом. Према пласману на
табели, „жуто-црни” су изразити фаворити, али само максимално ангажованом и тимском игром, која их је красила
и до сада, могу стићи до нових
бодова.
За вр шен је пр ви део шам пи о на та у Су пер Б ли ги за

ОРК ПАН ЧЕ ВО НА ТРО НУ
У последњој утакмици јесењег дела првенства Треће лиге „Јужни Банат” ОРК Панчево је победио Глогоњ са 49:14 и тако освојио титулу јесењег првака.
Предвођени тренером Милованом Ћурчијом, леп
успех су остварили: Јовановић, Здравковић, Живановић, Стојановић, Антић, Јеремић, М. Милановић,
Обрадовић, Самарџић, Мутавџић, Гојковић, Петковски, Г. Милановић, Дакић, Антанасијевић, Митрушић и Јованов.
Првенство се наставља средином марта, а циљ
свих у ОРК Панчеву јесте пласман у виши ранг.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

„КЛОНФЕРИ” ПАЛИ, СЛЕДИ НАПРЕДАК
била једанаеста јуниорка од 65
учесница. Женска екипа из нашега града која се надметала у
гађању из пиштоља освојила је
пето место, док су мушкарци
били осми. Истакли су се Јован
Павлица и Теодора Кљајић.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОЛИМПИЈСКОМ
ДИЗАЊУ ТЕГОВА

СЈАЈНЕ ЗОРАНА, ТАМАРА И АНЂЕЛА

У Београду је прошлог викенда одржано првенство Србије у
олимпијском дизању тегова за
јуниорке и млађе сениорке. Боје КДТ-а Динамо на том престижном надметању браниле
су познате атлетичарке Динама Анђела Тасић, Тамара Полић и Зорана Барјактаровић.
Све три такмичарке наступиле су у категорији до 58 кг
телесне тежине. Најуспешнија је била Зорана Барјактаровић, која је освојила
бронзану медаљу и остварила

Панчевке изгубиле
од лидера

рукометашице. Екипа ЖРК-а
Панчево је у Хали спортова на
Стрелишту угостила Вождовац, један од најбољих тимова
у овом рангу такмичења и
главног кандидата за пласман
у елиту. Девојке које предводи
тренер Марко Крстић играле
су без повређене Маје Радојчин, али и с њом у саставу биле би аутсајдери против Београђанки. На крају, изненађење се ипак није догодило:
ЖРК Панчево – Вождовац
17:24.
Гошће су диктирале темпо
утакмице од првог до последњег минута. Константно су биле у вођству и нису дозвољавале Панчевкама да их озбиљније угрозе. Уз све то, домаћи
тим је направио много грешака и промашио неколико „зицера”, па више од часног пораза није ни могао очекивати.
Светлана Ничевски, капитен ЖРК-а Панчево, играла је
готово сама, а праву подршку
је имала у голману Сањи Павловић. Цеца је била и најефикаснија играчица утакмице, са
девет голова, али то није било
довољно да би се лидер озбиљније угрозио. Поред ње, голове
за домаћи тим постигле су и
Мила Беадер (четири), као и
Невена Станишковић и Марија Милићевић (по два).
Панчевке су први део шампионата завршиле на шестом
месту, а наставак трке за бодове у Супер Б лиги заказан је за
март.

резултат вредан пажње – трзај 40 кг, избачај 62 кг. Тамара Полић је била четврта, а
Анђела Тасић се пласирала
на пето место.
На шампионату у Београду
такмичарке је предводио
председник КДТ-а Динамо
Филип Влајић, који заједно
са члановима управе свог
клуба захваљује на подршци
Граду Панчеву, Спортском
савезу Панчева, ЈКП-у „Младост”, као и тренеру АК-а Динамо Љупчу Цветкоском.

Седмо коло Кошаркашке лиге
Србије донело је много радости љубитељима игре под
обручевима у нашем граду. На
тешком гостовању у главном
граду момци које предводи
Бојан Јовичић направили су
„брејк”, надокнадили пораз од
суботичког Спартака на свом
терену и поново се нашли у
групи најбољих клубова у
КЛС-у: ОКК Београд – Тамиш
77:88, по четвртинама 19:23,
10:19, 27:21 и 21:25.
Од самог почетка утакмице
Никола Симић и његови другови заиграли су офанзивно и
напали великог ривала, који
није имао решење за расположену екипу из Панчева. Све
договоре и планове са својим
тренером кошаркаши Тамиша
су овог пута спровели у дело, а
када је тако, онда им не би

одолели ни јачи ривали од популарних „клонфера”. Мада,
ОКК Београд ове сезоне има
веома квалитетан састав, где
су перјанице Кимани Френд,
Манојловић и Томић, који су

и против Тамиша били најефикаснији, али и недовољно
добри да зауставе расположену екипу из нашега града.
Око 300 гледалаца у дворани
„Шумице” гледало је добру кошарку и још бољи Тамиш. Панчевци су прве две четвртине решили у своју корист, на полувремену су имали „вишак” од
чак 13 поена, па су много мирније, али не и опуштеније, могли да одиграју други део меча.
„Клонфери” су у трећој деоници успели да смање резултатски заостатак, али то је било све
од њих у овом дуелу. За више
нису имали ни снаге ни моћи...
Душан Милошевић је био
најефикаснији у редовима Тамиша (20 поена), али сјајну
партију су пружили и Никола
Симић (18), Адам Мирковић
(15) и Немања Ђорђевић (10

поена). Велике заслуге за тријумф над ОКК Београдом
имају и Игор Кесар, Душан
Вулетић, Младен Витковић и
Александар Илкић.
Већ наредног викенда кошаркаши Тамиша ће бити на новом
искушењу. У Халу спортова на
Стрелишту долази крушевачки
Напредак, увек неугодан ривал
и противник који заслужује поштовање. Ипак, осокољени победом над „клонферима” и уз
подршку с трибине, Никола Симић и његови саиграчи могу
стићи до новог тријумфа.
У осмом колу Прве српске
лиге Крис-крос је на свом терену победио Словен из Руме
са 71: 62, по четвртинама
18:14, 17:13, 17:26 и 19:9.
– Контролисали смо утакмицу у првом полувремену,
били смо бољи ривал. Ипак, у
трећој четвртини гости су се
ослонили на шут за три поена,
били су веома прецизни, па су
у том периоду убацили чак пет
„тројки” и потпуно преокренули резултат. У последњој четвртини успели смо, честим
променама одбране, да зауставимо противника, што је на
крају пресудило да остваримо
победу – рекао је тренер Петар Марковић.
Крис-крос је тако уписао и
трећу победу у шампионату,
сада заузима девето место на
табели, а наредног викенда
путује у Нови Бечеј на мегдан
с Јединством.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЛАВКО
ВИЦЕШАМПИОН
Светско првенство у џуду за ветеране одржано је од 18. до 21.
новембра у Мајамију у Сједињеним Америчким Државама.
На том великом такмичењу
боје ЏК-а Динамо, али и града
Панчева, бранио је наш сугра-

ђанин, прослављени мајстор
овог спорта Славко Станишић,
који је поново оправдао очекивања српске спортске јавности.
Славко се надметао у категорији М6 + 100 кг и освојио
је сребрну медаљу. Наш суграђанин је у првом колу био слободан, у четвртфиналу је савладао аргентинског борца, да
би у полуфиналу, ипоном, победио италијанског џудисту. У
финалу је Славко због једног
казненог поена изгубио од Чеха Зденека Влчека, па се окитио светском вицешампионском титулом.

ДЕСЕТ ТАКМИЧАРА,
ЈЕДАНАЕСТ МЕДАЉА
На Првенству Војводине у мачевању за све категорије, које
је одржано 19. и 20. новембра
у Зрењанину, КМК „Карађорђе” из нашега града учествовао је са 10 такмичара, који су
освојили 11 медаља.
Пионирка Нађа Николић
зарадила је највреднији трофеј, а Даница Пантић се окитила бронзом у надметању кадеткиња. Два одличја истог
сјаја заслужио је и Максим
Крумес – у кадетској и јуниорској конкуренцији. Јуниори
Дамир Бербић и Нађа Габриш
освојили су сребрне медаље, а

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ШЕТЊА „ЛАВИЦА” КРОЗ УЖИЦЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРВА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
В. Плана: МОРАВА–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Кикинда: КИКИНДА–ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–ДОЛОВО
недеља, 17 сати

овом дуелу. Нина Коцић је поново преузела одговорност и
сигурним поенима донела велику предност свом тиму.
Победник је тада био одлучен. У трећем, последњем сету
играо је само један тим – Динамо. Лако, без великог отпора с друге стране мреже, „лавице” су стигле до још једног
убедљивог тријумфа и нова
три бода.

После две „везане” утакмице
у гостима панчевачке „лавице”
ће идућег викенда коначно
играти пред својим навијачима. У Халу спортова на Стрелишту долази Железничар из Лајковца, врло неугодан противник. Уз помоћ с трибина „лавице” ће лакше доћи до повољног

резултата. А по свему приказаном до сада у Суперлиги, заслужиле су подршку.
Дерби шестог кола Прве лиге одигран је прошлог викенда
у панчевачкој Хали спортова.
Борац из Старчева је угостио
лидера на табели, тим Младог
радника из Пожаревца. Био је
то фантастичан меч, играла се
суперлигашка одбојка, утакмица је обиловала сјајним потезима и преокретима... На
крају, више среће имали су гости: Борац – Млади радник
2:3, по сетовима 22:25, 25:17,
25:20, 24:26 и 9:15.
Давор Милошевић и његови
саиграчи нису се уплашили
великог ривала. Ушли су у дуел спремни, с великом жељом
да се надигравају и покажу сав
свој квалитет. Већим делом
првог сета ривали су се смењивали у вођству, а када је Борац повео са 22:20, учинило се
да ће резултатска „клацкалица” превагнути на страну нашег тима... Ипак, Пожаревљани су показали због чега их
многи сврставају у главне фаворите за пласман у Суперлигу, направили су серију од 5:0
и са 25:22 повели у сетовима.
А онда је уследио велики
преокрет. Милан Зиндовић је
играо „симултанку” с великим

фаворитом, сјајно је примао
сервис, блокирао, освајао поене... Владимир Кнежевић је
господарио на мрежи, Немања
Милетић је све „хватао”, разиграо се и Бојан Познић, капитен Милошевић је „летео” по
терену... Борац је имао и велики пех у другом сету, јер се повредио први техничар Саша
Рајковић, кога је на најбољи
начин заменио Иван Булић.
Млади радник није имао решења за „машинерију” из
Старчева, којом су одлично
управљали тренери Душан Јовић и Богдан Сретеновић. Борац је потпуно преокренуо резултат и повео са 2:1.
Победника је, у ствари, одлучио четврти сет. Пожаревљани су водили са 12:4 и
19:13, Борац је успео да изједначи на 22:22, али у жестоком
и неизвесном финишу није
имао снаге да зада завршни
ударац. Гости су са 26:24 изједначили на 2:2, а онда су, у
петом сету, искористили психолошку предност и славили
коначну победу од 3:2.
На челу табеле су Млади
радник и Косовска Митровица, са по 16 бодова. Спартак је
трећи са 14, а Борац четврти с
13 бодова. Наредног викенда
Старчевци путују у Футог.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВАЖНЕ ПОБЕДЕ ЗА КРАЈ ЈЕСЕНИ
Ковачевић
четвороструки стрелац

Спуштена је завеса на јесењи
део првенствених трка за бодове у нижим лигама. Љубитељи најважније споредне ствари на свету у Панчеву и околини могу бити задовољни издањем својих миљеника у последњем овогодишњем колу.
Фудбалери Железничара су
се на најлепши начин опростили од својих навијача. Момци
које предводи тренер Александар Стевановић „наплатили” су
све промашаје из претходних
утакмица, па су на СЦ-у „Младост” убедљиво савладали Раднички из Шида с 5:0.
Око 500 навијача могло је да
ужива у игри популарне „дизелке”, али и да се са сетом присећа утакмица у којима је њихов
тим био бољи од противника, а
није освајао бодове. Јунак убедљивог тријумфа Железничара
био је Данило Ковачевић, који је
постигао четири гола, а тачку на
„канонаду” лепим поготком ставио је капитен Жељко Стајчић.
Панчевци су играли у саставу: Јевтић, Руњајић, Трипковић, Текијашки, Илић, Савков,
Јовановић, Стајчић, Шалипуровић, Ковачевић и Новаков, а
прилику су добили и Црномарковић, Целин и Михајловић.

Овог викенда
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 17 сати

Прволигашки
дерби припао
Пожаревљанима
Одбојкашице Динама настављају да одушевљавају своје
навијаче и све праве пријатеље
спорта у нашем граду. Девојке
које предводи тренер Александар Владисављев оствариле су
и пету победу у овогодишњем
шампионату Суперлиге Србије, па и даље заузимају друго
место на првенственој табели,
одмах иза лидера, обреновачког Тента. На крилима победе
против шампионске екипе Визуре, популарне „лавице” су и
на другом узастопном гостовању потврдиле класу и квалитет. Оне су у Ужицу савладале
домаће Јединство с 3:0, по сетовима 25:21, 25:23 и 25:14.
Око 300 гледалаца у чувеној
дворани „Велики парк” присуствовало је лепој одбојкашкој
представи. Играчице Јединства су добро „отвориле” меч,
водиле су са 7:2 и 10:5, али када с друге стране мреже имате
расположени и разиграни Динамо, потребно је много више.
Николина Ашћерић је сјајним
сервисима потпуно пореметила игру домаћег тима, уследила је серија поена „лавица” и –
потпуни резултатски преокрет.
Други сет је био најзанимљивији и најнеизвеснији.
Играло се поен за поен на почетку овог дела утакмице, а
онда су Нина Коцић и Драгана
Марковић, која игра сигурно
најбољу сезону у дресу Динама, преузеле конце утакмице у
своје руке. Предност „лавица”
се константно увећавала, Ужичанке нису имале прави одговор све до резултата 6:14... И
када се учинило да ће Панчевке лако освојити и овај сет, Јединство је припретило. Стигло
је на поен заостатка (20:21),
али то је било све од њега у

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојка

Пети тријумф
одбојкашица Динама

Динамо 1945
„зимује” на трону

Нађа се окитила и бронзом у
такмичењу сениорки. Луција
Данилов је и у јуниорској и у
сениорској категорији зарадила бронзано одличје, јуниорка
Милица Максић се окитила
сребром, а Георге Помана је
освојио бронзу у сениорској
категорији.
Панчевачки мачеваоци ће у
децембру учествовати на два
престижна турнира: Меморијалу „Андреј Гардењин” и „Трофеју Црвене звезде”.
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– Посебно ми је драго због
мојих момака. Они су и много
пре ове утакмице заслужили
једну овакву победу. Нисмо
имали среће, можда ни знања,
да у неком мечу играмо исто
овако. Овог пута су све коцкице биле сложене. Утакмица је
била чврста, ми смо играли
добро по тешком терену, а публика је видела пет прелепих
голова. Жао ми је што пласман на крају јесењег дела није

какав смо прижељкивали, али
ћемо анализирати до сада
урађено и покушати да исправимо грешке – рекао је тренер
Железничара
Александар
Стевановић.
Сви момци који су носили
дрес екипе из нашега града заслужују похвале, али треба истаћи јунака утакмице, четво-

роструког стрелца Данила Ковачевића.
– Пресрећан сам, не само
због својих голова већ и због
одличне игре целе екипе. Први пут смо награђени за добру
игру и жао ми је што је ово
последње коло. Доста утакмица током јесени одиграли
смо на задовољавајућем нивоу, међутим било је разних
фактора који су утицали на то
да не освајамо бодове. Овом

победом смо ушли у сигурнију зону на табели. Сада идемо
на зимску паузу и надам се да
ћемо се консолидовати и дочека ти пролећ ни део још
спремнији – истакао је популарни Кова.
После првог дела сезоне
Српске лиге „Војводина” Железничар заузима једанаесто

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК
субота, 19.30
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–БНС
недеља, 17 сати

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Ужице: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – М. РАДНИК

2:3

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

3:1

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО

29:29

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ВОЖДОВАЦ

17:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Жабаљ: ЖСК–ЈАБУКА

30:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ–ДОЛОВО
26:29
Долово: ДОЛОВО–ПУТИНЦИ
36:23
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–РАДНИЧКИ 41:23

Кошарка
место на табели са 15 бодова.
Наставак шампионата је заказан за средину марта 2017. године, када ће „дизелка” на
свом терену дочекати Слогу.
Фудбалери Динама 1945 су
јесењи шампиони Војвођанске
лиге група „Исток”. Момци које предводи тренер Бранко Ђокић су у последњем колу првог
дела сезоне у Сутјесци савладали домаћи Раднички с 3:0. Оно
што је још више обрадовало све
навијаче „брзог воза”, јесте пораз Козаре у Ковину. Тако је
Динамо 1945 сада на челу табеле, са четири бода више од екипе из Банатског Великог Села.
За дуел у Сутјесци тренер
Ђокић је поверење поклонио
екипи у саставу: Томић, Каранфиловски, Белић, Савић, Недучић, Ахчин, Скокна, Стојаноски, Лукић, Тошић и Николић,
а прилику су добили и Радојевић, Арбутина и Теофанов.
Нови тријумф је наговестио
Бранислав Тошић већ у деветом минуту, а када је Никола
Скокна у финишу првог полувремена повисио на 0:2, било
је јасно да ће бодови отићи у
Панчево. Немања Николић је
у 79. минуту ставио тачку на
дванаесту победу свог тима у
овој сезони: Раднички – Динамо 1945 0:3.
Шампионат у Војвођанској
лиги група „Исток” наставља
се средином марта наредне године, када ће Панчевци гостовати у Накову.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ

77:88

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН

71:62

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ШИМАНОВЦИ
Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО

51:76
59:72
88:78

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш) 5:0
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945

0:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)
Иваново: СТРЕЛА–ВУЛТУРУЛ
Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–МЛАДОСТ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО

5:0
3:0
0:0
1:1
0:0

ШАХОВСКИ КУТАК
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8
7
6
5
4
3
2
1
A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: г4)
Избор Р. Радојевић
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ЗАВРШЕН ОВОГОДИШЊИ ТЦР ШАМПИОНАТ

ДУЦА НА СЕДМОМ МЕСТУ
Због лоше
организације
последњег викенда
„одузете” две
позиције
Спуштена је завеса на овогодишње надметање у ТЦР
шампионату, а наш суграђанин и најбољи српски аутомобилиста свих времена
још једном је показао класу и фантастично завидно
умеће за воланом.
Душан Борковић је у квалификационом надметању
у Макау, на једној од најстаријих и најзахтевнијих
уличних трка на свету, постигао пето време. Тако је
возач НИС–Петрол и Б3
рејсинг тима последњи тркачки викенд у овогодишњој ТЦР сезони започео
освајањем новог бода. Тркачки викенд у Макау специфичан је по много чему –
вози се упоредо с кинеским
шампионатом, па зато сва
ТЦР возила имају 20 килограма мање због другачијих
правила овог шампионата,
која њихове аутомобиле чине брзим. На стартном гриду има много више возила,
редослед прве трке се одређује на основу редоследа
квалификација, а друге трке – на основу пласмана у
првој трци. Ако свему томе
додамо да је пред крај првих квалификација пала
киша, која се на стази у Макау не памти, онда је успех
нашег аса још већи.
Борковић је први круг
квалификација завршио с
постигнутим четвртим временом, иако је у најбржем
кругу закачио ограду, што
га је мало успорило. Стазу
је напустио одмах после брзог круга, како би његов тим
успео да поправи задњи десни точак који је искривио
том приликом. Пред друге
квалификације киша је интензивније падала, па су организатори
прогласили
„мокру трку”, што је значило брзе измене на аутомобилу и припрему за кишне
услове. Све то није омело
Дуцу да сјајном вожњом постигне пето време.
– Ово су биле сигурно
најчудније квалификације
које сам икада возио, али
сам задовољан. С обзиром
на то да сам први пут у Макау, могу рећи да сам се

Један
Може бити само један поглед на свет. Неће бити. Постоји више
перспектива. Увек.
Је л’ то оно – ти и ја не видимо исту ствар једнако? Јок, то се
подразумева; поента је у брзини и у предумишљају док гледаш.
Ако сте рукавицу снимили као набачени објекат којем ту није
природно место – све ово је смишљено. Али ако је она ту без
везе... – еее...
снашао много боље него
што сам мислио. По овој
стази се до пред сам почетак викенда одвија градски
саобраћај, а киша која је
пала учинила је асфалт
клизавијим. Ипак, иако су
услови били јако тешки за
вожњу, био сам најбржи
„сеат” и заиста сам пресрећан, као и остатак тима –
рекао је Дуца после квалификација.
Завршница овогодишњег
ТЦР шампионата била је
крајње необична и несвакидашња. Ипак, наш суграђа-

нин је успео да освојио нових
једанаест бодова, јер је у првој трци био четврти, а у другој је заузео пето место. Али
организатори су свим такмичарима доделили преполовљене бодове због правила
која су прописана ако се не
извезе седамдесет пет процената трке. Тако је возач НИС–Петрол и Б3 рејсинг тима на
крају дебитантске сезоне у генералном пласману заузео

седмо место, са укупно 173
бода, уместо петог, које је заслужио позицијама освојеним у Макау.
Обе трке су од самог
старта биле изузетно хаотичне због великог броја
учесника и инцидената које су на стази углавном изазивали возачи кинеског
шампионата, због чега су
неколико пута и прекидане.
Борковић је у првој трци
стартовао с пете позиције,
да би завршио на четвртој,
али видно изнервиран дешавањима на стази, као и
остали возачи. Такмичари
су током обе трке били веома конфузни, па се тако
српски аутомобилиста у последњем кругу прве трке готово сударио с Пепеом
Ориолом, када су њему јавили да се трка завршила, а
Ориоли да му је то последњи круг.
Током друге трке, коју је
Борковић завршио на петом
месту, на стази се дешавао
готово идентичан хаос.
– Осећања су ми веома
помешана. Само због одлуке организатора да се на
обе трке број бодова преполови, ја се налазим на седмој, а не на петој позицији.
Мислим да сам на обе трке
био најбржи и да је организација била боља, шампионат бих завршио међу
првих пет најбољих, али
шта је – ту је. Није лако када знате да двојица такмичара испред вас имају бод
односно два више, али ја ћу

већ од овог момента почети да гледам испред себе.
Не памти се да је у Макау
било оволико проблема у
организацији. Стаза је изузетно тешка, допала ми се,
али сам у исто време срећан што је неће бити следеће године у ТЦР календару
због овакве организације –
рекао је Дуца после трке.
Српски ас се током своје
прве сезоне у ТЦР шампионату шест пута попео на
постоље, али је остао и жал
због незавршених осам трка у првом делу такмичења
услед бројних проблема које је имао.
– Поред свих пехова које сам имао у првом делу
шампионата са аутомобилом, али и због судијских
одлука, могу рећи да је једна сјајна сезона иза мене.
На азијској турнеји сам
прорадио баш онако како
треба и показао сам брзину и умеће које имам. Паузу која ми сада следи
искористићу да што мудрије одлучим о наредним
корацима у каријери, али
свакако остајем у ТЦР
шампионату, који се развија невероватном брзином – додао је Борковић.
Сјајне вожње које је Душан
показао током овогодишње
ТЦР сезоне заинтересовале
су многе тимове и произвођаче, па је он већ добио неколико изузетних понуда за
наредну сезону у ТЦР шампионату.
А. Живковић

Два
Није лагодно буљити у празнину. Па чак ни у две празне љуљашке.
Тера те тај поглед, ако имаш менталну потребу да размишљаш, да се љуљаш. Сада ћу овамо, а онда ћу онамо... Идем
унапред, идем уназад...
Добро, добро, зрачиш и мрачиш – ајде да видимо шта је под
три...

ЏУДО-КУП „СИРМИЈУМ 2016”

Три

СУПЕР КЛИНЦИ
Млади панчевачки џудисти постигли су запажене
резултате и прошлог викенда, на турниру „Сирмијум 2016”, одржаном у
Сремској Митровици.
У конкуренцији 223 такмичара из 27 клубова из
БиХ, Хрватске и Србије

Динамо се представио с 13
такмичара, који су освојили десет медаља. Поред тога, полетарци су екипно
били други, а Динамо је у
укупном пласману заузео
треће место.
Златна одличја су освојили: Матеја Стојановски,

Алекса Ђуровић, Тијана
Стојанов и Ђорђе Јакимовски. Сребром се окитио
Милош Стојановић, а
бронзе су заслужили: Марија Стојановски, Милош
Ђорђевић, Матеја Зубовић,
Јелена Стојановски и Урош
Ћућа.

Одлични су били и чланови ЏК-а Панчево. Филип Паланачки је освојио
највреднији трофеј, Лазар
Албијанић и Немања Нишић су се окитили сребрним медаљама, а Катарина
Путић је зарадила бронзано одличје.
А. Ж.

Уф, шта је ово!? Наградићемо, сетићемо се у међувремену чиме,
најдуховније одговоре.
Да ли су њих двоје дошли до волијере како би се смандрљали, па се разбудила Трнова Ружица, или си ружица била, или си
се убо на трн...
Нема једног погледа на свет. Нити ће га икад бити.
Потписујемо.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ксенија Краснић,
гимназијалка:

Милан Божић,
средњошколац:

– Немам никакве
посебне планове,
али сигурно ћу током
викенда учити градиво
за школу. Такође,
можда ћу увече изаћи
с другарицама у град.

– Викенд ћу
највероватније
провести код куће учећи
за школу и одмарајући
се. Можда ћу изаћи
с другарима до центра
Омољице.

Бранислав
Мађаров,
средњошколац:
– Не верујем да ћу
радити било шта
посебно за викенд.
Поподнева ћу
највероватније
провести с другарима
напољу, а увече
ћу можда изаћи.
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