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Председник Величковски
још увек има већину

Опозиција оптужује за 
самовољу и приватизовање
институције

Национални савети националних
мањина у Србији функционишу де-
сетак година, а замишљени су као
државна представничка тела с пра-
вом на одређену самоуправу у обла-
стима образовања, информисања,
културе и писма. Укупно их је дваде-
сет један, а један од њих – македон-
ски – има седиште управо у Панчеву,
одакле је и добар део чланова, као и
сам председник.

То не треба да чуди, будући да је
концентрација припадника овог на-
рода, који у целој Србији броји око
22.000 људи, овде највећа и према
последњем попису из 2011. године
износи око 4.558.

Штавише, Македонци су и најброј-
нија мањинска заједница у нашем

Запаљен BMW адвоката
Стевана Јаковљевића
» страна 10

граду; пре свега у Качареву, Глогоњу
и, посебно, у Јабуци. У овом насеље-
ном месту живи преко две хиљаде
или око тридесет одсто укупне сеоске
популације, па се оно може сматрати
и центром очувања македонског на-
ционалног идентитета, не само у Вој-
водини, већ и у целој држави.

Управо тамо недавно је одржан је-
дан интерсантан скуп на теме које ти-
ште припаднике поменутог народа.

„Дисидентско” окупљање
Поменути округли сто у уприличен је
у суботу, 28. новембра, у јабучком До-
му културе у режији појединих истак-
нутих чланова македонске заједнице.

Током вишечасовне дебате, многи
учесници скупа изнели су своје виђе-
ње у вези са остваривањем права Ма-
кедонаца. Општи закључак био је да
је окупљање имало смисла и да, без
обзира на размимоилажења, посебно
у Националном савету, треба и убу-
дуће разговарати на овакав начин.

Позив је био упућен свим реле-
вантним факторима македонске за-
једнице у Србији, па их је било из

„Лавице” испрашиле
Обреновчанке
» страна 34

многих градова у Војводини, као и из
Београда, Чачка, Крагујевца, Пожа-
ревца... Организатори кажу да су по-
звали и председника Националног
савета Борчета Величковског, који је
(како је сам изјавио) био онемогућен
заказаним обавезама. Међутим, упа-
дљиво је да на суботњем окупљању
није било никог од оних који га подр-
жавају, тако да су се углавном могле
чути критике на његов рачун.

Визитке и стипендије
Поједини чланови Националног саве-
та, попут Маје Георгијевске, указали
су на то да се Величковски понаша са-
мовољно и да неке одлуке доноси ми-
мо званичних процедура и консулта-
ција с чланством и органима управља-
ња. У питању су куповине телефона и
лаптопа, штампање визит-карти...  

– Било је и тенденциозног дељења
стипендија деци чији су родитељи
лојални председнику. Ту мислим на
чланове као што су Елисавета Стоја-
новска Ивановић, Весела Ђорђевић,
Сима Најдовски... Насупрот томе,
неки други, попут Горана Пислевића
и Драгане Коларов, ни до данас нису
дочекали реализацију одлука Извр-
шног одбора донетих још 2013. годи-

не, према којима им је припало по
30.000 динара. Исто важи за 20.000
динара из 2012. године, додељених
по пројекту удружењу „Герман” – ка-
же Геогријевска.

Из тих разлога су она и још неки
чланови затражили да им се, на
основу одредаба Закона о слободном
приступу информација од јавног
значаја, дозволи увид у платни про-
мет, што је одбијено под извогором
да је такав захтев неразуман, а тра-
жени материјал преобиман, чије би
прикупљање реметило дневни про-
цес рада националног савета.

Један од критичара је и Илија Бе-
тински, књижевник, који наводи да
ништа боље није ни у Новинско-
-издавачкој установи „Македонски
информативни и издавачки центар”
(НИУ „МИИЦ”), чији је оснивач На-
ционални савет. Он ту, пре свега,
мисли на одлуку о постављању Вик-
тора Шећеровског за директора и
главног и одговорног уредника по-
менутог центра, коју сматра незако-
нитом, будући да поменути не задо-
вољава све конкурсне услове, пре
свега када је реч неопходном (сед-
мом) стручном степену.
» Наставак на страни 11
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НАКОН ОКРУГЛОГ СТОЛА У ЈАБУЦИ

РАСКОЛ У НАЦИОНАЛНОМ САВЕТУ МАКЕДОНАЦА?

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

„Панчевац” на киосцима
петком

Поштоване суграђанке и цењени суграђани, деценијама је ваш и наш

лист излазио последњег радног дана у недељи, а та традиција је преки-

нута пре неколико година из техничких разлога. С обзиром на то да је

поново отворена могућност да у штампу идемо четвртком, одлучили смо

да се вратимо старом добром обичају – „Панчевац” ће убудуће на кио-

сцима и у другим продајним објектима бити сваког петка рано ујутро.

Наравно, вредни колпортери ће, уз повике: „Панчевац”, „Панчевац”...,

локални недељник нудити Панчевкама и Панчевцима, као и гостима на-

шег града, већ у четвртак по подне. Хвала на поверењу!

РРееддааккцциијјаа

РАДНО ВРЕМЕ НАШЕГ ЛИСТА

Благајна средом отворена дуже
С обзиром на то да ће се „Панчевац” од следеће недеље штампати четврт-
ком, радно време благајне нашег листа биће донекле промењено. Своје
огласе и рекламни материјал моћи ћете да предате понедељком и утор-
ком од 8 до 18, а средом од 8 до 15 сати. Радно време за четвртак и петак
је непромењено: од 8 до 13 сати. И убудуће ће попусти важити понедељ-
ком и уторком – цене су ниже током прва два дана у недељи.

Новинари ће, као и досад, у редакцији бити свакодневно до касних ве-
черњих сати, али и доступни 24 часа ако желите да им проследите важне
информације. Р. Т.

Минус нам је на банковном

рачуну. Минус у фрижидеру

– ем хладно, ем празно. 

Минус и у расположењу.

Ускоро ће и минус на 

термометру употпунити тај

негативизам.

Један од ретких тренутака

када минус постаје позитивна

ствар јесте онај кад угледаш

резултат теста на ХИВ.

Јер, ако ту стоји плус, онда

су сви други минуси 

одједном небитни.

Најцрњи минуси деле се,

ипак, онима који 

стигматизују ХИВ 

позитивне особе.

Стога, ваља запамтити

једно: није битно да ли 

си човек с минусом или 

плусом. Важно је да, шта

год радио, мислио и гово-

рио, никад не будеш – нула.

Нула од човека.

МИНУС И ПЛУСМИНУС И ПЛУС



књига. А током протеклих дана та-
блоидно-жути сукоб на линији „Ку-
рир” – „Информер” – „Пинк” само би
им додао ново поглавље.

И оно што је најзанимљивије, када
је реч о међусобним оптужбама („ла-
жови”, „криминалци”, „канализаци-
ја”...), канда су обе стране у праву.

А Вучић би могао да размисли о
оној Лалиној пословици о керовима.

З. Сп.

Прошло 
и крајње време

– Океј! Имате проблема с технологи-
јом, имате проблема са сировином,
имате проблема са обртним капита-
лом, али који је проблем да овај сат
ради? Је л’ то проблем? – рекао је ве-
лики Зоран Ђинђић приликом посе-
те фабрици каблова у Јагодини пре
петнаестак година.

Иронија је судбине да управо на
панчевачком тргу који носи име Зо-
рана Ђинђића већ две-три недеље,
као у некада девастираној фабрици
каблова у Јагодини, градски сат нема
ко да помери, наштелује, поправи...
Да иронија буде још већа, казаљке су
за неколико минута прешишале
оних симболичних пет до дванаест.
Дакле, није крајње време?! Побогу,
прошло је чак и то?!

Можда је и боље да тако остане. Да
нас замрзнутих 12.02 што дуже под-
сећају на то – куда смо оно кренули
пре петнаест година и докле смо са-
да стигли.

Д. М.

Магични круг
Кажу: глобалне теме не дотичу живот Панчева и његових становника.
Ево једне такве, да глобалнија не може бити, чији ће расплет умного-
ме утицати на свакодневицу нашега града.

Париз. Град светлости, а однедавно и мрака терора. Тамо су 30. но-
вембра започети преговори о климатским променама, како би био по-
стигнут дугорочни споразум представника великог броја земаља света
у вези са смањењем штетне емисије гасова за коју је кривац човек. Бе-
јаху тамо и Обама и Путин (или обрнуто, како вам се више свиђа), а
када председници САД и Русије (или обрнуто...) негде дођу, добија се
додатна специфична тежина.

Референтне тачке за распру су Протокол из Кјота из 1997. године
(Србија га прихватила деценију касније) и Оквирна конвенција УН о
промени климе (Рио де Жанеиро 1992). Ради се о међународним спо-
разумима о климатским променама потписаним с циљем смањења
емисије угљен-диоксида, као и још пет гасова, који изазивају ефекат
стаклене баште. У последњих неколико деценија повећале су се кон-
центрације ових гасова у атмосфери због коришћења фосилних гори-
ва, пре свега, у индустрији и саобраћају, што је „помогло” глобалном
загревању и климатским променама.

Да бисмо вас довољно уплашили, односно натерали да ову причу
схватите озбиљније него што сте, заваљени у фотеље/столице, намера-
вали, навешћемо само најуочљивије последице климатских промена:
11..  ледени покривач Западног Антарктика и Гренланда у последњих 18
година изгубио је пет хиљада милијарди тона леда, а истовремено су
глечери изгубили у просеку 12 метара висине; 22..  од 1997. године број
становника планете повећан је за 1,2 милијарде људи и емисија угљен-
диоксида из сагоревања фосилног горива порасла је између 1997. и
2013. године за готово 50 одсто; свет данас емитује више од 100 мили-
она тона тог гаса дневно; 33.. ниво мора је од те 1997. године до данас
порастао, у просеку, за 6,2 центиметра; 44..  број временских и климат-
ских непогода у свету повећан је за 42 одсто...  Бррр...

Вратимо се у Кјото. Тамо и тада, земље у развоју и Кина нису оба-
везане да смање штетну емисију, јер се на глобално загревање гледа-
ло као на проблем који треба да реше САД и друге богате земље. Али,
сада је Кина највећи загађивач у свету – у светској емисији гасова са
ефектима стаклене баште учествује са око 30 одсто, а САД са „тек” око
16 одсто. Ето изазова за париске говорнике и, потом, закључке.

Ипак, сигурни смо да ће се Кинези већ некако снаћи, доказаше оно-
лико пута да су способни. Шта ћемо са земљама у развоју, међу који-
ма је и наша, питање је сад.

Не заборависмо, већма је ово згодно место да напоменемо, како је
и наш председник Николић посетио Париз. Он је тамо казао да је Ср-
бија доставила своје планове за смањење емисије гасова са ефектом
стаклене баште у јуну ове године и тиме постала прва држава у реги-
ону која је званично предала „план намераване националне контри-
буције”, илити, у преводу, србијанског учешћа у фабули светске рад-
ње.

Нормално енд без изненађења – фали нам кинта. Зато је иштење
новца за прилагођавање климатским променама кључни захтев зема-
ља попут наше на глобалним преговорима. Помиње се ту и техничка
и технолошка подршка, али финансије су „нумеро уно”. Николић је
објаснио да „ако помогну земљама у развоју, развијене земље ће по-
моћи и себи, јер климатске промене не знају ни за границе, као ни за
богате и сиромашне. Последице се преливају глобално, по читавој
планети”. Наше колеге које му написаше говор поентираше поетски:
„И најјача држава је сламка на ветру пред ћудима природе”. Браво, за
13. плату!

Ипак, поента је у томе да великима не пада на памет да мере ства-
ри према себи. Наиме, они су се развили и обогатили загађујући жи-
вотну средину, а сада то не дозвољавају другима: државама попут на-
ше се намеће да угасе старе погоне или да изграде нове. На пример,
могуће је да ће услов за чланство у ЕУ биће грађење нових, модерних
постројења на месту „Азотаре” и „Петрохемије”, или, ако за то нема
новца, затварање тих фабрика.

Вратите се на прву реченицу овог текста.

„У првим редовима бораца у пси-
холошком рату против наше државе
су параполитичка и параинформа-
тивна пета колона у земљи.” (Иван
Марковић, секретар дирекције ЈУЛ-
а и савезни министар за телекомуни-
кације, 1999. године)

„Група плаћеника која себе назива
опозицијом.” (Горан Матић, савезни
министар за информисање у СРЈ,
1999. године)

„Савез за промене је коалициони
партнер тзв. ОВК и црногорске ма-
фије. Они сада после НАТО-а наста-
вљају агресију на Југославију... Нова
генерација дегенерика на земљи,
оличена у криминалцима и уличним
бандама НАТО јуришника, исто је
што и неразоружана тзв. ОВК на Ко-
сову.” (Иван Марковић, 1999. годи-
не).

„Из иностранства се планира и
стимулише ланац субверзивно-теро-
ристичких дела која треба да подри-
ју поверење грађана у нашу земљу.”
(Горан Матић, 2000. године)

„Обавештајне службе су задужене
за атентате на високе и привредне
званичнике, а дегенерисана хитлер-
југенд-ОТПОР омладина напада де-
цу и мирне грађане.” (Иван Марко-
вић, 2000. године)

„Запад нам нуди демократију пла-
ћених убица.” (Горан Матић, 2000.
године)

„ОТПОР  је терористичка органи-
зација – иза тога се крије неофаши-
зам.” (Драган Томић, председник
Скупштине Србије, 2000. године)

Сличних цитата и примера из раз-
личитих периода има толико да би
се од њих могло направити неколико

О керама 
и лајању

Ако немаш добру керу, мораш сам
да лајеш – једна је од изрека које се
приписују Лалама. Зато су се добри
банатски домаћини увек трудили да
у авлији имају и гласну керу. Е, сад,
ни у томе није ваљало претеривати.
Кера која лаје на све и свашта, па и
ноћу на месец, више је узнемирава-
ла комшилук него што је чувала до-
маћинство. И обично је, уместо по-
хвала, по њушци добијала каменице.

О томе да ни политичари на вла-
сти нису били склони овој мудрости,
могу посведочити неке изјаве из на-
ше блиске прошлости. На пример:

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

У чему је проблем? Прошло је крајње време.

На Тргу Зорана Ђинђића, тек недељама

Снимио Никола Стоилковић

• Боље сутра је после косовског најпознатији српски мит.
• За славу смо заклали прасе, слава му.
• Минут је до дванаест. Крајње је време да пробудимо омладину 

која спава до подне.
• Кад су послужили јагњетину, све је кренуло по лоју.
• Више није онај стари. Подетињио је.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЈЕДНИ ДРУГИМА ЧЕСТО ПОКАЗУЈЕМО СРЕДЊИ ПРСТ. 

ТО ЈЕ НАШ ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 3. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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АКТУЕЛНО 3

АПЕЛ ПОВОДОМ ИНИЦИЈАТИВЕ О 
ПРЕМЕШТАЊУ СКУЛПТУРЕ „ДВЕ ЖЕНЕ”

НЕ! постављању 
Книћанина

Прошле недеље је снимље-
на последња клапа доку-
ментарно-играног филма о
манастиру Света Куманица,
под радним називом „Дом
анђела”, за који сценарио и
режију потписује наша су-
грађанка Бранка Бешевић
Гајић. То остварење говори
о манастиру који се налази
на граници Србије и Црне
Горе и вековима окупља ре-
ке људи без обзира на наци-
оналност и верску припад-
ност. Посећују га муслима-
ни, хришћани, па чак и ате-
исти.

Бранка Бешевић Гајић је
недавно дебитовала фил-
мом „Лауш”, а „Дом анђела”
представља њен завршни
мастер-рад на ФДУ у Бео-
граду, под менторством мр

Горана Пековића.
Наратор у филму је Љиља-

на Благојевић, док у доку-
ментарном сегменту уче-
ствују: епископ будимљан-
ско-никшићки и админи-
стратор Епархије милешев-
ске господин Јоаникије (Ми-
ћовић), директор музеја у
Пријепољу Славољуб Бато
Пушица, који је покренуо об-
нову манастира Куманице,
архимандрит Николај, игу-
ман манастира Куманице,
археолози, релевантни исто-
ричари и многи други. У уло-
гама средњовековних мона-
ха појављују се: Радомир Бу-
бања, Стојан Гајић и Млађен
Минић.

Филм је настао у продук-
цији ФДУ.

Д. М.

НОВО ОСТВАРЕЊЕ 
БРАНКЕ БЕШЕВИЋ ГАЈИЋ

Филм о 
чудесном манастиру

Долепотписане организа-
ције цивилног друштва и
грађанке и грађани Панчева
противе се најновијој у низу
промашених иницијатива
Градске управе – да се с
платоа испред Градске
управе измести скулптура
Саве Сандића „Две жене” и
да се на њено место постави
споменик Стевану Петрови-
ћу Книћанину – из више
разлога.

11))  За таквом операцијом
не постоји никаква реална
потреба, осим да се њоме ре-
ализују дневнополитички и
идеолошки (некритичко по-
србљавање Војводине) инте-
реси владајуће Српске на-
предне странке, или, можда
– јер след догађаја наводи на
такву сумњу – и финансиј-
ски интереси одређених гру-
па и лобија.

22))  Већ сама идеја о поста-
вљању још једног споменика
униформисаном лицу, и то,
данашњим речником рече-
но, команданту паравојних
формација, испред зграде
институција система, даље
милитаризује и патријарха-
лизује јавни дискурс и не до-
приноси толико потребној
афирмацији вредности кул-
туре мира и ненасиља у на-
шем постконфликтном дру-
штву, које је суочено с те-
шким последицама ратова
вођених деведесетих година
20. века у бившој Југослави-
ји. Поред тога, споменик
Книћанину не би одслика-
вао вредности мултикулту-
ралности и вишевековног
суживота припадника раз-
личитих етничких и верских
заједница, на које су грађа-
ни Панчева толико поносни.

Надамо се да ће споменици
који ће убудуће бити откри-
вани у нашем граду, и то не
на месту постојећих споме-
ника, симболизовати љубав,
мир и доброту, а не насиље,
рат и страх.

33))  За реализацију ове за-
мисли било би потрошено
неколико милиона динара
из буџета Града Панчева,
што значи новца свих грађа-
на, што је апсолутно неодго-
ворно у социјалној ситуаци-
ји у којој се налазимо. Сма-
трамо да је упутније да та
средства буду преусмерена у
побољшање услова рада у
школама, вртићима, домо-
вима здравља и јавним ку-
хињама.

44))  Расписивање и спрово-
ђење конкурса за избор идеј-
ног решења споменика Сте-
вану Петровићу Книћанину
прати низ нерегуларних по-
јава и догађаја и грубог кр-
шења процедуре.

Потписници позивају де-
мократску јавност, невлади-
не организације, удружења
грађана, синдикате, незави-
сне медије и све слободне
грађане и грађанке Панчева
да подрже ову петицију и да
сами реализују или да уче-
ствују у другим акцијама с
циљем да Скупштина града
Панчева повуче сопствену
одлуку о измештању скулп-
туре „Две жене” и поставља-
њу споменика Стевану Пе-
тровићу Книћанину.

Удружења грађана: 

Грађанска акција, 

Женска мировна група,

GRRR!, „Електрика” и 

„Refraction Team”

Поклон читаоцима: од следећег броја са више страна у боји.

Мултимедијална 
манифестација 
задовољила све
уметничке афинитете

Након што је започет триби-
ном под називом „Поп-рок
видео-спот у Србији данас” у
среду, 25. новембра, у Галери-
ји Бате Михаиловића, први
Фестивал женског стварала-
штва „Хајде да виримо”, који
је организовало Бијенале
уметничког дечјег израза
(БУДИ), настављен је у истом
простору наредног дана изло-
жбама Наташе Шарић, Иване
Рајић и Јелене Горички.

Музички програм „Два ми-
нута пажње” одржан је субо-
ту, 28. новембра, у препуној
дворани „Аполо”. Почело је
пројекцијом филма „Боје: пр-
ви прави женски звук”. Доку-
ментарац о првом правом
женском рок-бенду из деве-
десетих година режирала је
Бранкица Драшковић. Прича
је конципирана као колаж
кратких секвенци приче и
музике, што се очигледно ве-
ома допало публици.

Пре почетка музичких на-
ступа Татјана Николић из
„Фемикс” мреже женског
стваралаштва истакла је да на
данашњој музичкој сцени,
упркос свим помацима, и да-
ље постоје предрасуде да де-
војке свирају лошије и да су
неки инструменти попут буб-
ња искључиво мушки.

ОДРЖАН ПРВИ ФЕСТИВАЛ ЖЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА

ВИРИЛО СЕ КРОЗ ВЕЛИКА ВРАТА

Апотека добила нову
директорку, а ко ће
вратити дугове њене
претходнице?

С последњег заседања Скуп-
штине Панчева, одржаног у
понедељак, 30. новембра, гра-
ђанима ће највероватније нај-
дуже остати у памћењу одлуке
које се односе на висину поре-
за за наредну годину.

Усвајање планске докумен-
тације која омогућава изград-
њу постројења дубоке прераде
у НИС-овој рафинерији, те
објеката у северној индустриј-
ској зони и Иванову, није наи-
шло на противљење опозици-
је. Али зато јесу неке друге од-
луке, попут поменутих крите-
ријума за утврђивање висине
пореза.

Предраг Живковић, већник
за финансије, рекао је да ће
укупно порез на имовину
2016. бити нижи од овогоди-
шњег, те да ће приход у град-
ској каси због тога бити мањи
за 25 до 30 милиона динара.
Међутим, када се ствар по-
сматра по зонама, изгледа ма-
ло другачије. Власницима ста-
нова у првој и другој зони
предстоји минимално повећа-
ње пореза – од један односно
два одсто, док ће у трећој он
бити мањи за један проценат,
а у четвртој благо повећан.

Порез на куће ће порасти од
два до четири процента, с тим да
ће највећи раст бити у петој зо-
ни. Живковић је напоменуо ка-
ко су ови проценти директна по-
следица кретања цена некретни-
на на панчевачком тржишту.

Синиша Митрески (ЛДП)
изразио је сумњу у ове рачу-
нице и питао како то да цене
кућа у селима расту усред оп-
штег пада вредности некрет-
нина и како то баш у петој зо-
ни, где има највише кућа.
Оценио је да иза тога стоји

жеља СНС-а да терет губитака
Апотеке Панчево свали на
грађане, који нису ништа кри-
ви за малверзације бивше ди-
ректорке те установе.

Владан Кељевић (ЛСВ) тра-
жио је да се пореске стопе ко-
је су 2014. подигнуте на најви-
ши ниво спусте, као и да њиве
које су захваљујући новој
планској документацији по-
стале грађевинско земљиште
поново постану пољопривред-
но земљиште. Додао је како
сада власници тих ораница
имају порезе и до 30.000 евра.
Захтеви нису разматрани.

Расправа је вођена и о изме-
ни одлуке о јавном превозу
која треба да омогући једин-
ствен превознички и тарифни
систем између АТП-а и ГСП-а
на линији Панчево–Београд.
Мирјана Балог Кормањош,
одборница ЛДП-а и доскора-
шња заменица директора у
АТП-у, рекла је како је пред-
лог одлуке противзаконит.
Прецизирала је да по Закону о
комуналним делатностима
локална самоуправа може
уредити начин обављања ко-
муналних делатности само на
својој територији, док Закон о
превозу у друмском саобраћа-
ју прописује да је комунална
делатност у овом случају град-

ски и приградски превоз, али
не и међумесни.

– Међумесни превоз, о коме
се овде ради, у искључивој је
надлежности Министарства,
те не може Скупштина Панче-
ва доносити одлуку којом ће
изменити закон. Ако је ипак
усвојите, ЛДП ће тражити од
Министарства саобраћаја и
Уставног суда да оцене њену
законитости – најавила је
Мирјана Балог Кормањош.

Предлог је бранила Сузана
Јовановић, чланица Градског
већа. Она се позвала на то да су
грађани тражили од локалне

власти да се ученицима, сту-
дентима и запосленима омогу-
ћи једноставнији начин прево-
за између два града уз прихва-
тљиву цену.

– Грађани су нас бирали да
налазимо решења, а не да се
позивамо на неке законе како
бисмо нашли начин да се не-
што не уради – изјавила је Јо-
вановићева.

Она је изнела тврдњу да је
предлог одлуке у складу са за-
коном, али није прецизирала
на које прописе мисли, нити
шта тамо тачно пише. Само је
навела да се надлежно мини-
старство сложило са оваквом
одлуком. Мирјана Балог Кор-
мањош је одговорила да је

ЛДП свакако за бољи превоз,
али не на незаконит начин.

– Ово је као кад бисмо доне-
ли одлуку да опљачкамо бан-
ку и дамо новац грађанима –
оценила је Мирјана Балог
Кормањош.

Митрески је додао да власт
мора првенствено да штити
интересе АТП-а.

Одборници су за директорку
Апотеке Панчево изабрали Јеле-
ну Ерор, која је ту функцију оба-
вљала привремено након смене
Бранке Милојевић. Томе се већ
на почетку седнице успротивио
Милош Веселинов (ЛСВ) траже-
ћи да одлука буде одложена док
се не утврди да ли је нова дирек-
торка поправила финансијску
ситуацију Апотеке, коју је Ми-
лојевићева оставила с дугом од
седам милиона евра.

– Нисмо чули да ли је не-
што урађено да се реше дуго-
ви, али смо чули да се поново
праве залихе козметичких
производа, да се уводи систем
за надзор, ангажује лично
обезбеђење, а извесни госпо-
дин Маловић се тамо понаша
као бог и батина, јер прети
радницима отказом и тако да-
ље. То ме подсећа на оног
претходног Адамовића, ако се
сећате, који је отварао врата
градоначелникове канцелари-
је ногом. Најважнији разлог
због кога не треба именовати
директора је то што радници
три месеца нису примили
плате – рекао је Веселинов.

Поменуо је и анонимно пи-
смо у коме се садашња дирек-
торка и њен саветник оптужу-
ју за сукоб интереса и злоупо-
требу положаја на штету те
установе, али му председник
Скупштине Тигран Киш није
дозволио да га прочита. Он је
позвао Веселинова да то учи-
ни касније кад та одлука дође
на ред, али овај лигаш из не-
познатих разлога није искори-
стио ту могућност. Д. В.

СА СЕДНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

Мањи порез у просеку

Девојке које су се те вечери
представиле одличним свирка-
ма апсолутно су демантовале
наведене тврдње. „Фанданго“
из Београда свирао је мешави-
ну рокенрола, попа, драменбеј-
са и панка, а публика је одлич-
но реаговала на њихове аутор-
ске ствари као што су „Позови
ме” или „Хејт”. Потом су се на
бину попеле њихове суграђан-
ке из тренутно јединог женског
мелодик дед метал састава
„Немесис”. Поред обрада песа-
ма група као што су „Креатор”
или „Пантера” и њихове нове
ауторске песме наишле су на
позитивне реакције.

Домаће узданице у лику
већ довољно афирмисане

групе „Вибратор у рикверц”,
направиле су одличан вајб
хитовима „Дорис” или „Неко
нема ни то”. Снежана Попо-
вић (вокал), Софија Јовано-
вић (бас) и Селена Симић
(бубањ) су по обичају „запа-
лиле” сцену, али је главна
атракција био Бранислав Ра-
довановић који је на гитари,
маскиран у женско, мењао
Марију Новаковић.

За спектакуларни визуел-
ни део била је заслужна мул-
тимедијална уметница, Је-
лена Рубил, деканка Факул-
тета лепих уметности у Ба-
њалуци.

Овај мултимедијалани фе-
стивал је несумњиво скренуо

пажњу на себе, а завршен је у
великом стилу – представом
„Интимно” Театра „Убунту”.
Драматургија је рађена по
тексту „Виктимолошка при-
ча” Леона Ковкеа, а улоге су
тумачиле Тамара Вукић и Ка-
тарина Нинков. Овај комад је
практично њихов дипломски
рад, док им је око режије по-
магао професор Дејан Циц-
миловић.

Радња се односи на две де-
војке које се срећу у бутику
„Интимо”, чије се потресне
животне приче могу узети као
пример одраза времена и по-
ремећаја у које друштво све
више урања.

Ј. Филиповић



– Социјалистичка партија
Србије подржава стратегију
спорта која је урађена недав-
но, а обухвата период од
2015. до 2018. године. Веро-
ватно ћемо имати прилику и
да нешто дорађујемо у свему
томе јер је немогуће све
предвидети. Желимо да има-
мо врхунски спорт, као и да
се млади све више баве спор-
том, па ће и бити допуна –
рекао је Љубомир Станишић,
потпредседник Градског од-
бора ове странке, на конфе-
ренцији за новинаре одржа-
ној у среду, 2. децембра.

По његовим речима, нео-
пходно је да градски ресори
који су задужени за спорт и
школство имају бољу сарад-
њу, а један од предлога
СПС-а биће да се укрупне
клубови, којих је тренутно
око 150, и направи „пира-
мида, као што је некада би-
ло Спортско друштво”. То
би, каже Станишић, помо-
гло даљем развоју, одржава-
њу објеката, па и финанси-
рању такмичарског нивоа.

СПС ће се због свега тога
борити да проценат издваја-
ња из буџета буде већи, ути-
цати на то да се хала у Ба-
гремару заврши, залагати да
се изгради још један базен,
као и да сви спортисти има-
ју обавезне бесплатне ле-
карске прегледе.

Партија Богољуба Карића,
Покрет „Снага Србије”, доби-
ла је у Панчеву ново руковод-
ство. У петак, 27. новембра, у
великој скупштинској сали
одржана је изборна скупшти-
на те странке, на којој је иза-
бран петнаесточлани Градски
одбор, а нови председник је
Дејан Ђорђевић.

– Требало би да помогнемо
Србији да се подигне, а није
лако подићи државу из блата.
Од вас тражим да будете стр-
пљиви, да марљиво радимо, да
стварамо оптимистичку ат-
мосферу која ће нам омогући-

ти да се с тим ухватимо у ко-
штац. Код нас се, нажалост,

показало да је ипак политика
кључни фактор економског
развоја. А за нас у Покрету
„Снага Србије” економија је
највећа политика – рекао је
између осталог Драгомир Ка-
рић, заменик председника
ПСС-а, поздрављајући овај
скуп.

Истовремено, он је члано-
вима пренео и поздраве Бого-
љуба Карића, председника
странке, најављујући да ће већ
у фебруару или марту идуће
године он бити у Србији и
лично им се обраћати.

– Сигуран сам и да ћемо

вратити некадашњи углед
панчевачком покрету. Ни-
смо посустали ни када нам је
било најтеже, 2006. године,
када су нам неки тамо проте-
рали лидера партије, а пози-
вам надлежне државне орга-
не да напокон окончају по-
ступак против Богољуба Ка-
рића, који траје безмало де-
сет година, јер би успешнија
била Србија с Богољубом у
њој него без њега – рекао је
Дејан Ђорђевић, новоизабра-
ни председник Градског од-
бора, приликом свог првог
обраћања.

Српска народна партија
одржала је трибину у пуној
малој сали Градске управе у
петак, 27. новембра. Гово-
рећи о самом програму
странке, мигрантској кри-
зи, актуелној политичкој
ситуацији у земљи и еконо-
мији, присутнима се обра-
тио Ненад Поповић, пред-
седник СНП-а.

Том приликом он је на-
гласио да се никада у исто-
рији није догодило да неко-
лико стотина хиљада људи,
организованих као војска,
пролази кроз Србију тврде-
ћи да они заправо нису из-

беглице, већ економски ми-
гранти, као и да постоји
опасност од потенцијалних
терориста.

– Мађарска и Аустрија су
изградиле зидове, а Бугар-
ска је поставила живи зид с
тенковима и војском. Те зе-
мље неће да примају ми-
гранте и тај став је за по-
штовање, јер се озбиљне др-
жаве тако понашају – рекао
је Поповић.

Говорећи о економији,
истакао је да је пољопривре-
да заправо највећа шанса
Србије за излазак из кризе.
Највећим проблемом сма-
тра то што српски пољопри-
вредници и прехрамбени
произвођачи имају неравно-
правну конкуренцију из
Европске уније, наглашава-
јући да су субвенције наших
сељака око десет пута мање,
а камате за кредите много
високе.

Казао је и да се противи
уласку Србије у Европску
унију, иако веома поштује
државе чланице. Истакао је

како треба у свим области-
ма да поступамо идентично
као водеће европске земље,
али не и да радимо оно што
нам оне диктирају.

СНП се залаже и за осни-
вање канцеларија за сарадњу
с Русијом, чији би задатак
био промовисање извозних,
туристичких и инвестицио-
них потенцијала Златибор-
ског округа.

С. П.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Лажовска антикампања
Градски одбор Српске на-
предне странке пружио је
пуну подршку Влади Србије
и премијеру Вучићу пово-
дом последњих напада и
„покушаја њиховог уруша-
вања” – истакнуто је на кон-
ференцији за новинаре одр-
жаној у уторак, 1. децембра.

– Одређени мафијашко-
тајкунски лоби уз подршку
појединих таблоидних меди-
ја покушава да наруши рад
Владе. Борба против коруп-
ције их је удружила и крену-
ли су с фабриковањем разних
афера да би дестабилизовали
Србију – рекао је Жељко Су-
шец, први човек ГО СНС-а,
оцењујући недавне догађаје.

Према његовим речима,
„води се једна жестока, ла-
жовска антикампања против

чланова Владе”, а критизери
оспоравају све реформске
законе који доносе бољитак
држави и народу, као што је
случај и са Законом о пољо-
привредном земљишту.

– Тај закон штити мале и
средње пољопривреднике и
даје шансу за развој сточар-
ства, а очигледно смета поје-
динцима који су добијали зе-
мљу по политичким, другар-
ским, кумовским и буразер-
ским везама. А видели смо и
да је протест тракторима био
миноран – истакао је Сушец.

Он је на крају изразио и
уверење да ће и грађани
препознати напоре које
Влада Србије улаже у оздра-
вљење државе и позвао их је
да јој пруже подршку ради
напретка земље.

ПОЛИТИКА Борићемо се да се хала у Багремару
заврши. 

Љубомир Станишић, 
потпредседник ГО СПС-а

Четвртак, 3. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Зоран
Спремо

Без обзира на то што је паорски „трак-
торски протест упозорења” прошао, Ли-
га социјалдемократа Војводине није
пропустила прилику да се на проблеме
пољопривредника још једном осврне и,

као на крајњу меру, поново подсети на
могућност референдума уколико нови
закон не буде повучен из процедуре. Ра-
дикали су се позабавили ким другим не-
го напредњацима и једним истражива-

њем које су наводно добавили преко сво-
јих инсајдера у СНС-у. За то време „Две-
ри” су указале на много приземнију и
практичнију ствар, као што је потреба за
бициклистичким стазама.

ПАНЧЕВАЧКЕ ОПОЗИЦИОНЕ ТЕМЕ

ЗАКОН, НАПРЕДЊАЦИ И БИЦИКЛИЗАМ

– Српска радикална странка је
дошла у посед најновијег истра-
живања јавног мњења, које је
СНС организовао за своје ин-
терне потребе. Истраживање је
обављено у првој половини но-
вембра, а резултати су чувани у
строгој тајности и увид у њих су
имали само високи функционе-
ри СНС-а и представници неко-
лико амбасада западних зема-
ља. Они показују да је однос
снага на политичкој сцени пот-
пуно другачији од оног који се
свакодневно пласира медијима
– рекао је Станко Богосављев,
председник Градског одбора
СРС-а, на конференцији за но-
винаре одржаној у уторак, 1. де-
цембра.

Према његовим речима, на-
предњаци имају рејтинг од само
34,6, а СРС подржава 20,4 одсто
испитаних. Изборни цензус би
прешли још само СПС (7,7 од-
сто) и ДС (5,4). Иначе, слични
резултати, кажу у СРС-у, на по-

сматраном узорку од укупно две
хиљаде испитаника, показали
су се и у Војводини, Београду и
у свим већим градовима. 

– Медијима се саопштавају
фингирани резултати, а режим
не бира средства како би при-
крио велики пад рејтинга СНС-
а и мали проценат подршке ре-
формама које Влада Алексан-
дра Вучића спроводи – закљу-
чио је Богосављев.

Овом приликом је Смиљана
Гламочанин Варга, председни-
ца Окружног одбора СРС-а, на-
јавила да ће у недељу, 6. децем-
бра, тачно у подне, у Центру
„Сава” бити промовисана нај-
новија књига Војислава Шеше-
ља, под насловом „Српски на-
род мора да ослободи Косово и
Метохију”. Она је истакла да је
реч о делу које је „јако важно за
историју и право”. За све заин-
тересоване организован је пре-
воз, а полази се у недељу у 9.30
од Дома омладине.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Напредњаци крију 
пад рејтинга

У име Лиге социјалде-
мократа Војводине Јо-
ван Петровачки, пот-
председник Градског
одбора те странке, на
конференцији за нови-
наре одржаној у петак,
27. новембра, захвалио
је свим пољопривредни-
цима који су два дана
раније, у среду, 25. но-
вембра, учествовали у
протестној вожњи кроз
Београд. Они су, према
његовим речима, прона-
шли свој интерес у по-
менутој акцији и захте-
вима Лиге за неусвајање
предложених измена
Закона о пољопривред-
ном земљишту.

– Протест је протекао
у најбољем реду и Бео-
град је преживео ових 11
трактора, од којих је ве-
ћина била из Панчева.
Суштина је ипак била да
се скрене пажња на
штетност и погубност
Закона о пољопривред-
ном земљишту, који је
аминовала Влада Срби-
је. Наши захтеви су по-
влачење овог закона из
процедуре и писање но-
вог, јер се ниједним
амандманом он не може
поправити. Циљ је само
један: да се земља да ма-
лим и средњим газдин-

ствима на коришћење, а
не да буде издата на 30
година домаћим и стра-
ним сумњивим бизни-
сменима, и то под сум-
њивим околностима –
нагласио је Петровачки.

Он је напоменуо да
ако ова акција ЛСВ-а не

уроди плодом, остаје ре-
ферендум о томе, као
крајња мера. Петровач-
ки није пропустио да ис-
такне и да су поменути
закон „брже-боље подр-
жала четири удружења
блиска властима”, а њи-
хови представници за то
„на својеврстан начин
добили награде и у
функцијама и у поли-
тичком смислу за оба-
вљени посао”, па је и
„смешно говорити да су
они репрезентант стања
на терену”.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Наши трактори
испред Скупштине

– Идеја за изградњу бицикли-
стичке стазе од Панчева до Јабу-
ке постоји већ доста дуго, мада
до сада није било званичних
иницијатива за њену изградњу.
Њоме би се Јабука поприлично
приближила граду и практично
постала његов део. Житељи тог
места би добили могућност без-
бедног и бесплатног превоза, а
Панчевци могућност безбедне
рекреације и уживања – рекао је
Радомир Орловић, члан Град-
ског одбора Српског покрета
„Двери”, на конференцији за но-
винаре одржаној у уторак, 1. децембра.

Један од приоритета у локалном пла-
ну ове странке је и иначе изградња би-
циклистичких стаза у свим насељима у
граду, као и до свих осталих насељених

места, каже овај покрет, с тим што би за
почетак требало то учинити према Ја-
буци. Место је удаљено свега 6,5 кило-
метара, па би и стаза могла брзо бити
завршена. „Двери” очекују да ће и оста-
ле партије подржати ову идеју и у буџе-

ту планирати и издвојити новац за
то већ у наредној години.

– Ова иницијатива је оправ-
дана, јер када дође викенд, већи-
на Панчеваца креће према том
насељу пошто тада путем не сао-
браћају камиони. Наш највећи
природни ресурс је човек и у њега
би требало да се улаже, а овим би-
смо учинили да наши грађани бу-
ду здравији – рекао је Душан Ми-
лојков, члан ове странке и пред-
седник Бициклистичког клуба
„Екватор”.

Грађани не очекују да им ло-
кална власт гради само нове тржне цен-
тре и обећава „гига-мега пројекте”, ка-
жу „Двери”, већ су им потребне и мале,
корисне ствари, „ситнице које живот
чине бољим”.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Бициклом до Јабуке

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА

Подићи зидове на
граници

ПОКРЕТ „СНАГА СРБИЈЕ”

Богољуб ускоро у Србији

Поклон читаоцима: од следећег броја са више страна у боји.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Потребно укрупњавање



Наредна година би 
могла донети значајне
комуналне 
инвестиције

Јавни сектор ће 
морати да се бори 
за своје место на 
тржишту

Приоритети локалне власти наредне
године биће стварање услова за реа-
лизацију привредних потенцијала
града, па ће буџет за 2016. бити раз-
војни. Главни пројекти треба да буду
изградња потамишког колектора и
нове саобраћајнице ка депонији на
доловачком путу. Те две инвестиције
процењене су на близу 750 милиона
динара, али неће сав новац за њих
обезбедити панчевачки порески обве-
зници. Озбиљну претњу тим планови-
ма могао би да представља дуг Апоте-
ке Панчево, који је приближан виси-
ни ових инвестиција. Наш град ће до
следеће године неке своје потребе по-
чети да финансира кроз јавно-при-
ватна партнерства, а читавом јавном
сектору у Панчеву предстоје озбиљне
промене. То је резиме разговора који
је „Панчевац” водио с градоначелни-
ком Сашом Павловим о томе шта су-
грађани могу очекивати током насту-
пајуће 2016. године.

Први човек локалне власти подву-
као је да је довршетак инфраструк-
турног опремања дела града уз Та-
миш кључни за активирање плани-
раних и потенцијалних инвестиција.
То се пре свега односи на северну
индустријску зoну и пословну зону
„Мали рит”. Због тога ће главни за-
датак бити фазна или потпуна из-
градња потамишког колектора.

– То изискује велика улагања, али
ће нам омогућити активирање пре
свега северне зоне, за коју постоји ин-
тересовање инвеститора. Осим тога,
решиће проблем кишне канализације
уз Тамиш, јер знамо како је тај део
града пливао након пљуска прошле
године. Комплетну канализацију на
тај начин добиће насеље Караула, које
се све више шири, као и привредни
објекти у том делу града. Пројекат ће
бити готов до краја године, а пројек-
танти из Института „Јарослав Черни”
процењују да ће изградња коштати око
четири милиона евра, или 500 милио-
на динара. Уколико не буде довољно
новца, спојићемо северну зону на по-
стојећи колектор како бисмо је што
пре оспособили, а остатак ћемо ради-
ти по фазама – испричао је Павлов.

Личи, али није
Како у пољопривреди лежи највећа
сировинска база Панчева, локална
власт се определила за то да северну
пословну зону подреди њеном разво-
ју. Павлов је рекао да је на основу то-
га, као и интереса појединих произ-
вођача, створен идејни пројекат чији
садржај су силоси, сушаре, енергана,
прерађивачка постројења и велетр-
жница, те могућност изградње ста-
кленика.

Иако ово врло личи на план који је
својевремено изнео Бранислав Ђе-
рић, власник фирме СХБ, Павлов ка-
же да он нема никакве везе са овом
замисли, те да је она развијена у са-
радњи с пољопривредним произво-
ђачима и намењена је пре свега до-
маћим инвеститорима. Град и при-
ватници би створили заједничку
фирму с већинским јавним власни-
штвом у коју би локална самоуправа
унела земљиште и инфраструктуру,
а друга страна капитал.

– Ово је рађено да би се подигла кон-
курентност малих и средњих пољопри-
вредних газдинстава и да се људи запо-
сле. Они су изразили заинтересованост
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Служба за трансфузију и Црвени
крст Панчево доделили су признања
за хуманост вишеструким добровољ-
ним даваоцима крви у понедељак,
30. новембра, у фоајеу Културног
центра.

Давање крви је корисно за боле-
снике који примају трансфузију, али
и за добровољне даваоце, јер се ко-
штана срж стимулише да производи
нове, младе крвне ћелије, побољша-
ва се циркулација и смањује ризик
од инфаркта миокарда. С друге стра-
не, пружа и осећај задовољства да је
спасен или побољшан квалитет жи-
вота најмање једној особи. Давалац
може бити свака здрава особа, старо-
сти од 18 до 65 година, код које се
лекарским прегледом и провером
крвне слике утврди да давање крви
неће угрозити ни њу ни особу код ко-
је би се та крв применила.

Питали смо наше суграђане коли-
ко давање ове драгоцене течности
сматрају одразом људскости, као и
да ли су можда некад били у прили-
ци да дају крв и на тај начин помог-
ну здравствено најугроженијима.

БЕРНАРД ЈОВАНОВИЋ, војно лице:
– Лично сам био добровољни дава-

лац крви више од петнаест пута и ап-
солутно подржавам такве акције. За-

иста то сматрам великим чином
људскости човека према другом чо-
веку. Многима је помоћ неопходна.
Нажалост, тренутно више нисам у
могућности да наставим тим стопа-
ма, али због одређених здравствених
проблема.

ЗВЕЗДАНА ШОБОТА, домаћица:
– Добровољно давање крви сма-

трам веома хуманим чином. Ја ни-
кад нисам била у могућности да не-
коме помогнем на тај начин, али из
оправданих здравствених разлога.
Међутим, мој син је заиста много пу-
та дао крв и то апсолутно подржа-
вам.

ВЕСНА ЖИВОЈИНОВИЋ, 
пензионерка:

– Никада нисам давала крв, али то
не значи да не бих дала да сам у мо-
гућности. Нажалост, одмалена ми је
због здравствених проблема нагла-
шено да то не смем чинити. Добро-
вољно давање крви сматрам веома
хуманим, даваоце јако поштујем и
питам се зашто људи то не би радили
уколико су у могућности.

МИЛУТИН ИГЊАТОВИЋ, запослен:
– Никада нисам давао крв, јер ми

је из здравствених разлога речено да

не смем. Да је другачија ситуација,
био бих један од давалаца, које изу-
зетно поштујем. Сматрам да је заи-
ста неопходно помоћи великом бро-
ју људи на такав начин. Многима је
крв неопходна, а такав чин је одраз
људскости.

БРАНКО ПАЛИБРК, пензионер:
– Раније сам био један од добро-

вољних давалаца крви. Међутим,
због година и других разлога више
нисам у стању да помажем људима
на тај начин. Данас такве акције
представљају велико мерило хума-
ности према другима и подржавам и
поштујем све оне који то раде, јер
многима треба помоћи.

СНЕЖАНА ЖИВАНОВИЋ,
учитељица:

– Нисам добровољни давалац кр-
ви, али мој син и супруг јесу. Ја ни-
сам у могућности, али у породици
сви смо опредељени на тај начин и
придружила бих им се да могу. Мој
муж има ретку крвну групу и одазвао
се готово сваком позиву из Службе за
трансфузију. Давати крв, спасти не-
коме живот је нешто најхуманије
што можемо учинити. Апсолутно по-
државам такве акције.

Анкетирала С. Првуљ

М. ИГЊАТОВИЋВ. ЖИВОЈИНОВИЋ Б. ПАЛИБРК С. ЖИВАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИКО СЕ ДАВАЊЕМ КРВИ МЕРИ ЉУДСКОСТ?

Највећи одраз хуманости

З. ШОБОТАБ. ЈОВАНОВИЋ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ГРАДОНАЧЕЛНИК САША ПАВЛОВ

ОТВАРАЊЕ НОВИХ МОГУЋНОСТИ
Најављена стручна 
предавања намењена 
грађанима

Локална самоуправе у последње вре-
ме придаје велики значај подизању
нивоа безбедности о саобраћају, па
ће након недавних активности по-
свећених пре свега безбедности деце
у возилима наредне недеље органи-
зовати неколико скупова посвећених
различитим темама.

У уторак 8. децембра најпре ће би-
ти одржан семинар „Унапређење ра-
да тела за безбедност саобраћаја у
локалним самоуправама” посвећен
члановима ових органа у јужноба-

натским општинама и граду Панче-
ву. Овом приликом ће бити анализи-
рано стање безбедности саобраћаја, а
биће речи о начину организовања и
рада локалних комитета за безбед-
ност саобраћаја и њиховим даљим
активностима.

Паралелно с тим, у великој сали
Скупштине Панчева од 11 сати поче-

ће трибина посвећена младима. Те-
ме ће бити проблеми који су најче-
шћи узрочници несрећа на друмови-
ма, а то су: употреба алкохола, неве-
зивање безбедносних појасева и пре-
велика брзина.

Након ове, од 13 часова на истом
месту почеће трибина намењена ро-
дитељима најмлађих ђака, ученици-
ма трећег и четвртог разреда сред-
њих школа, учитељима и васпита-
чима под називом „Савремени при-
ступ у едукацији деце за безбедно
учествовање у саобраћају”. Циљ ове
едукације је проширење знања из
области безбедности младих у сао-
браћају.

Организатори трију скупова су
Агенција за безбедност саобраћаја
Републике Србије и Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре уз подршку локалне само-
управе, Комитета за безбедност Пан-
чева и Јужнобанатског управног
округа.  

Д. В. 

НАРЕДНЕ НЕДЕЉЕ У ПАНЧЕВУ 

Безбедност младих
у саобраћају

ИЗ ОДБОРНИЧКИХ КЛУПА

Ново осипање ДС-а
Одборничка група Демократске
странке остала је без још једног
члана након што је Зора Коларски
иступила из ње. Она је за „Панче-
вац” потврдила ову информацију,
али није желела да говори о моти-
вима и о томе да ли је прешла или

намерава да пређе у неку другу пар-
тију.

То је пети мандат без кога су демо-
крате остале, јер су их претходно на-
пустили Јеленка Новаковић, Срђан
Јосимов, Драган Јосифовић и Мили-
ца Тодоровић. Д. В. 

Пуна посвећеност развоју привредних потенцијала

за такву зону и за складишта, јер им
она недостају. На тај начин би избегли
монополисте и заштитили своју зараду
продајући производе када је цена нај-
боља. Осим тога, разговарали смо и с
Русима из братског града Ступина који
су веома заинтересовани за откуп по-
љопривредних производа, али ми ни-
смо имали довољне количине за извоз.
На овај начин ћемо тај проблем прева-
зићи – рекао је градоначелник.

Он је открио да је оживљена једна
ранија идеја, о стварању имиџа Пан-
чева као града повољног за живот ра-
ди привлачења Београђана да се овде
преселе. На тај начин би се повећали
приходи градске касе, јер се порези на
зараде плаћају према месту пребива-
лишта. Дирекција ће у ту сврху имати
задатак да развије пројекте стамбених
комплекса, а изградња другог колосе-
ка пруге и планирано обједињавање
градских превоза Панчева и Београда
адути су на које Павлов такође рачуна
у овом пројекту.

Приватни и јавни сектор
Он је оценио да су јавно-приватна
партнерства једини начин да се Град
не презадужи а да добије свеж капи-
тал у кратком року. Већ је планира-
но да следеће године на тај начин
буду решени проблеми јавне расве-
те, рециклажа отпада и топлифика-
ција града. На тендеру ће се доћи до
партнера за увођење ЛЕД расвете,
која прилично штеди струју и пружа
додатне могућности, попут ширења
мреже бежичног интернета и слич-
них услуга. Јавном набавком треба
да буду обезбеђени партнери за то-
плотну изолацију зграда и замену
столарије по повољним условима, те
увођење калориметара након тога.

Исто тако би требало да се дође и
до постројења за прераду отпада на
новој депонији како би она почела
да зарађује новац. Предуслов је из-
градња новог пута до ње, што ће ко-
штати око 250 милиона динара. Део
те суме, као и оне за колектор, треба
да буде обезбеђен из фондова ЕУ.

Смањити давања
Павлов је најавио озбиљна престроја-
вања у јавном сектору, пре свега када
се ради о јавним и комуналним пред-
узећима. Буџетска помоћ коју ће она
добијати неће смети да буде већа од
овогодишње, а реално ће бити нешто
мања, јер ће се у субвенције убудуће
рачунати и зараде запослених у Ди-
рекцији за изградњу и уређење Панче-
ва и Градској стамбеној агенцији. То
значи да ће друге фирме добити мањи
износ помоћи за висину ових зарада.

– Пошто субвенције неће бити по-
већане, пробаћемо да их прераспо-

редимо на предузећа која ће подне-
ти највећи терет у планираним инве-
стицијама. Сигуран сам да нас раци-
онализација неће мимоићи, па ћемо
у најбољем случају имати 500 људи
вишка у целом јавном сектору. Осим
тога, предузећа ће морати да се по-
нашају ефикасније, јер ако се проце-
ни да је трошак плата и свега осталог
превелики у односу на оно што она
пружају грађанима за њихов новац,
преко тендера ће се наћи извођач за
такве услуге без обзира на сву непо-
пуларност такве мере. Другог реше-
ња неће бити – оценио је Павлов.

Највећа претња свим плановима је
дуг Апотеке Панчево од око седам
милиона евра, који би могао да „про-
гута” већину инвестиција уколико
Град буде морао да га плати из буџе-
та. Градоначелник се нада да ће др-
жава помоћи бар делимично, јер су и
друге такве установе у Србији у слич-
ној ситуацији. Д. Вукашиновић
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Када су Наташа и Золтан Пап
октобра 2001. године отвори-
ли фирму, њихови синови
Стефан и Марко били су већ
рођени, па брачни пар није
много размишљао о томе како
да је назове – „Стемарк” је
звучало најупечатљивије. Све
је кренуло деведесетих од ма-
гацина на Јабучком путу, где
су се Пап и остали предузет-
ници бавили стаклом. Золтан
је решио да се осамостали и у
претходних четрнаест година
показао је да је то била добра
одлука: данас је „Стемарк” ре-
спектабилна фирма за прера-
ду стакла.

Породична предузећа одлич-
но функционишу, а један од
бољих примера да је та тврд-
ња тачна јесте панчевачки
„Стемарк”. Поред Золтана
Папа и његове супруге, те рад-
ника који су од првог дана ту,
у фирми ради још брачних
парова – укупно је шеснаесто-
ро запослених. Мала фирма
се бори за присуство на тржи-
шту и, што је најважније, и
даље опстаје.
ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ГГддее  „„ССттееммаарркк””
ппооссллуујјее??

ЗОЛТАН ПАП: Искључиво
у Србији. Београд је центар
нашег пословног света, али
присутни смо и у Крушевцу,
Лозници, Лесковцу, Пироту,
Суботици... Радимо искључи-
во по препоруци, што значи
да су наши купци задовољни.

••  ЧЧииммее  ссее  ккооннккррееттнноо  ббааввииттее??
– Увозимо стакло из Ма-

ђарске у таблама и режемо их
на димензије које захтева ку-
пац. Потом га термоизолаци-
оно спајамо, чиме се добија
вакуум стакло које се користи
у ПВЦ и алуминијумској сто-
ларији, а у последње време и
дрвена столарија све чешће
користи тај „термо-пакет”.
Процес производње није ком-
пликован, али захтева опрему
и знање. Од првог дана тргује-
мо тим нашим главним про-
изводом. Наши купци се поја-

вљују на тендерима, уговарају
послове с крајњим купцима, а
ми њима нашим камионима
испоручујемо робу на гради-
лишта и радимо све послове у
вези с њом као нека врста по-
дизвођача. Никада не касни-
мо, однос између квалитета
нашег стакла и његове цене је
оптималан, па нас зато и по-
штују.

••  ЗЗаашшттоо  ууввооззииттее,,  ззаарр  уу  ССррббии--
јјии  ннииккоо  ннее  ппррооииззввооддии  ссттааккллоо??

– Већ двадесетак година са-
рађујемо с људима из Мађар-
ске, створили смо однос пове-
рења. Уз то, њихово стакло је
најквалитетније, а и нису да-
леко; све завршимо за два да-
на. Панчевачка Стаклара је
функционисала до бомбардо-
вања 1999, а од онда пропада
и одлази у дубиозу; стакло ни-
када није имала на лагеру, а
ни то што је нудила није задо-
вољавало наше стандарде.

••  ССииггууррнноо  ппррааттииттее  ннооввуу  ммаа--
шшииннссккуу  ттееххннооллооггиијјуу......

– Да. Имамо машине увезе-
не из Италије и Мађарске и
неколико домаћих. Концеп-

ција производње нам је таква
да се држимо трендова при-
сутних на тржишту.

••  ККоојјиимм  ррееффееррееннццааммаа  ммоо--
жжееттее  ддаа  ссее  ппооххввааллииттее??

– Најпознатији објекат на
коме смо радили свакако је
хотел „Гранд” на Копаонику.
У већини школа у Панчеву и
околини уграђено је наше ста-
кло, а интересантно је да је ја-
ко мало наших локалних
фирми имало неку улогу у
тим пословима. Такође, ради-
ли смо на бројним стамбеним
зградама. Не бавимо се вели-
ким инвестицијама, јер је у
таквим случајевима наплата
често под знаком питања.

••  ККааккоо  ууссппееввааттее  ддаа  ппооссллуујјее--
ттее  уу  ввррееммее  ррееццеессиијјее??

– Пословне банке су нам
увек инвестиционо излазиле у
сусрет. У последње време је
тешко пословати и због тога
што нам је стигла конкурен-
ција из иностранства која
дампингује цене. Срећом по
нас, не могу да испоштују ро-
кове. Проблем је у томе што
малим предузећима држава

никада није помагала, па ни
сада то не чини. Никакве за-
конске уступке или бенефи-
ције немамо, подстицаји за
развој не постоје... Једино где
се држава у малој мери као
„помоћник” појављује, јесу
субвенционисани кредити
код пословних банака. Поку-
шавали смо и у Покрајини и у
Републици да добијемо упут-
ства, сугестије у вези са апли-
цирањем за новац из постоје-
ћих фондова, али одговоре
нисмо добијали, па смо пре-
стали да им се и обраћамо. У
овој ситуацији планирамо да
будемо и надаље где јесмо,
како бисмо успевали да сер-
висирамо рате за кредите и
имали редовне плате.

••  ШШттаа  јјее  вваашшее  ннаајјввеећћее  ппоо--
ссллооввнноо  ддооссттииггннуућћее??

– То што постојимо четрна-
ест година. Успех је и то што
смо се развили у предузеће
које је познато на тржишту ис-
кључиво захваљујући нашем
поштеном односу према послу
и квалитету наших производа.

С. Трајковић

Проблем је у томе што малим предузећима држава 
никада није помагала, па ни сада то не чини.

Золтан Пап,
директор „Стемарка”

Правим мајсторима процес производње није компликован

ППРРЕЕДДССТТААВВЉЉААММОО  УУССППЕЕШШННЕЕ  ФФИИРРММЕЕ::  „„ССТТЕЕММААРРКК””  дд..  оо..  оо..

ПРОТЕСТ ПАОРА ЗБОГ ЗАКОНА О ЗЕМЉИШТУ 

Разједињени ка истом циљу

И ПОШТЕНО И КВАЛИТЕТНО

Пословодства Индустрије
стакла Панчево, те пољопри-
вредних предузећа „Долово”,
„Семе Тамиш” и „Војводи-
на”, повукла су сопствене
захтеве за увођење стечајног
поступка у тим фирмама ка-
ко би заштитила право сво-
јих радника на отпремнине.

Директори наведених
предузећа су у петак, 27. но-
вембра, за када су била за-
казана рочишта за разма-
трање разлога за стечајеве,
били принуђени на овакав
потез, јер су им из Мини-
старства за рад тог јутра од-
носно дан раније стигла ре-
шења о усвајању социјалних
програма. Евентуално отва-
рање стечаја би укинуло
право запослених на от-
премнине, па је одлука по-
словодстава била логична.

Емануел Лупулеску, дирек-
тор Стакларе, изјавио је да је
Министарство најавило да ће
исплата отпремнина кренути
почетком наредне недеље, те
да ће одмах по окончању тог
посла Привредном суду у
Панчеву бити поднет нови
захтев за покретање стечаја.
Суд има рок од три дана да за-
каже рочиште на коме би та-
кав предлог био разматран, а

истовремено ће бити имено-
ван стечајни управник. Он ће,
када стечај почне, морати да
до краја године упути захтев
Министарству за рад за пове-
зивање стажа радника тих
предузећа. Уколико све наве-
дено не буде обављено до 31.
децембра, запослени неће
имати повезан радни стаж.

Неизвесно је да ли ће 13
инвалида рада запослених у
„Специјалним стаклима”,
зависној фирми Стакларе,
добити отпремнине, јер је
приватизација такозваних
заштитних предузећа пла-
нирана тек за наредну годи-
ну. Лупулеску је рекао да
упркос томе настоји да из-
дејствује социјални програм
и за њих.

Додао је да ће након сте-
чаја један број радника сва-
како бити ангажован како
би завршили започете и уго-
ворене послове. Жељко
Угљешић, директор „Војво-
дине”, рекао је да ће до по-
кретања стечаја у том пред-
узећу и „Долову” у договору
са Агенцијом за приватиза-
цију бити створени услови
за неометану биљну произ-
водњу и рад фарми.

Д. В.

ПОВУЧЕНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТЕЧАЈ

Отпремнине приоритет
Два протеста и много
политике, а захтеви
готово подударни

Прашина коју су у јавности
подигла удружења пољопри-
вредника поводом предлога
закона о пољопривредном зе-
мљишту више тога је открила,
него што је покрила. Показа-
ло се како је власти лако да са
овако интересно посвађаним
паорима изађе на крај и про-
тури шта год и како год жели. 

Најпре је Асоцијација пољо-
привредника из Суботице која
окупља велике произвођаче из-
лила срџбу на власт тражећи да
повуче закон, јер иде наруку
странцима тако што дозвољава
да добију до 30 одсто државних
њива по локалној самоуправи.
Таква реакција је логична, јер
велики природно теже да буду
још већи, односно да закупљују
што више земље, а конкурен-
ција страних компанија ту ам-
бицију битно сузбија. Потом је
Асоцијација почела протесте
на друмовима, а онда се на че-
ло протеста ставила Лига соци-
јалдемократа Војводине. 

Против овог законског пред-
лога су и остали земљорадни-
ци у Србији.  Мањи произвођа-
чи били су најпре уздржани
оптужујући велике да мисле
само на свој интерес, потом су
се дистанцирали и због поли-
тичке употребе ове теме. 

Касније је дошло до расло-
јавања удружења која обједи-
њују мала и средња газдин-
ства. Ненад Манић, секретар
асоцијације „Банатски паори”,
изјавио је да они подржавају
текст предлога Владе Србије.
Колико је његов политички
ангажман имао удела у овом
ставу незахвално је оцењива-
ти, али чињеница ради, треба
подсетити да је након доласка
напредњака на власт у Кова-
чици Манић постао члан Оп-
штинског већа за пољопривре-
ду, а председник „Банатских
паора” Јан Хусарик је изабран
за предедника општине након
учлањења у СНС.

Марко Бојтар, челник „До-
ловачких паора” који су колек-
тивни члан „Банатских паора”,
оградио се од Манићеве изјаве.
Он је оценио како је у предло-
гу закона добра једино намера
предлагача да земљу која се го-

динама нелегално обрађује
врати у легалне токове, али је
додао како су предложени ин-
струменти лоши. Бојтар као и
неки други паори замера што
је малим газдинствима дат рок
од свега пет година да отплате
до 20 хектара државне земље
колико ће моћи да купе. Он је
замерио Влади што омогућава
странцима да добију 30 одсто
ораница у дугорочни закуп. 

Председник „Доловачких
паора” је био огорчен због тога
што је Снежана Богосављевић
Бошковић, министарка пољо-
привреде, најпре подржала
захтев ратара да се сточарима
ограничи право пречег закупа
на 200 хектара по фарми, да
би касније одустала од тога.

Независна асоцијација по-
љопривредника Србије изгле-
да ипак верује званичницима.
Најпре је њих 20 из ковинске
општине тракторима кренуло

у уторак 1. децембра до Скуп-
штине Србије како би преда-
ли захтеве за измену предлога
закона, али их је полиција за-
уставила на улазу у Панчево.
Слично су прошле и њихове
колеге из Пожаревца и Раче
Крагујевачке. Након договора
са полицијом, неколицина
чланова НАПС-а је аутомоби-
лом отишла у Београд где су
их примили Верољуб Арсић,
потпредседник републичког
парламента, и Марјан Ристи-
чевић, члан скупштинског
Одбора за пољопривреду. Они
су примили предлоге паора за
измену предлога закона и
обећали да ће бити испуњени.

Колико је то вероватно, наро-
чито када се ради о захтеву да
се странцима ограничи право
на дугорочан закуп земље те-
шко је рећи. Утисак је да власт
инсистира на доношењу овог
прописа управо да би немачком
„Тенису” и сличним страним
компанијама омогућила да ов-
де дођу до плодних ораница.

А НАПС је тражио да се и на-
шим сељацима омогући да се
удружени појаве као инвести-
тори како би конкурисали
странцима. Редослед корака по
том удружењу морао би бити
следећи: најпре продаја земље
малим газдинствима на рок од
15 година, потом лицитација за
ратаре, па подела њива сточа-
рима, а инвеститорима шта
остане након свега. Д. В. 

Пољопривредницима који
сеју сунцокрет након састан-
ка представника „Банатских
паора” и уљара одржаног у
среду 2. децембра ваља са-
општити две вести. Прва је
да ће та асоцијација тужити
прерађиваче ове уљарице, а
друга је да би следеће годи-
не требало да се стане на
крај њиховим играријама са
ценом сунцокрета.

Марко Бојтар, члан руко-
водства „Банатских паора”,

рекао је да су уљари пробали
да пребаце кривицу на отку-
пљиваче који раде за њих јер
су рекли паорима да су на-
водно наложили откупну це-
ну од 40 динара за килограм
увећану за 10 процената. Од
тога је требало да се обезбе-
ди зарада за откупљиваче и
подигне цена сунцокрета
произвођачима.

– Међутим, ми смо дошли
до дописа „Дијаманта” и
„Викторија групе” упућених
откупним станицима с нало-
гом да физичким лицима не
плаћају изнад 40 динара по
килограму. Кад смо уговара-
ли производњу рекли су нам
да ће платити према ценама
у окружењу, али то се није до-
годило. На Продуктној берзи
у Новом Саду постигнуто је
43 динара, будимпештанска
берза плаћала је 45 динара,
док је у Европској унији  цена
тоне сунцокрета овогоди-
шњег рода износила 385
евра. Ми смо добили свега 40
динара и сматрамо се прева-
ренима – рекао је Бојтар.

Додао је како су „Банатски
паори” одлучили да туже от-
купљиваче јер  нису истакли
цену, на шта су били обаве-
зни по закону, и због тога

што су преварили пољопри-
вреднике тако што су до пре-
узимања робе обећавали ви-
шу цену, а након тога испла-
тили по нижој тарифи. Бој-
тар је рекао да многи пољо-
привредници због великог
незадовољства заговарају из-
лазак тракторима на улице.

Наш саговорник је навео
да једини трачак наде за на-
редну производну сезону
представља обећање уљара
да ће пре заснивања наредне

производње са ратарима
склопити уговоре у којима ће
гарантовати откупну цену.

Бојтар је протестовао про-
тив начина на који Влада Ср-
бије намерава да исплати
овогодишње субвенције. Нај-
већи део те помоћи од 6.000
динара по хектару није ис-
плаћен због недостатка нов-
ца у буџету. Сада су произво-
ђачима понуђене две опције:
да им дуг буде исплаћен у не-
колико рата током наредне
године, или да новац добију
до краја ове године уз умање-
ње од три одсто.

– Испада да они који чека-
ју пет месеци новац који им
по закону припада треба да
буду кажњени. Неко није
планирао довољно новца за
субвенције, па се сада држава
позајмљује од пословних ба-
нака на терет произвођача,
јер камату од три одсто треба
да плате пољопривредници –
рекао је резигнирано Бојтар. 

Он је апеловао на панче-
вачки Секретаријат за по-
љопривреду да у што кра-
ћем року спроведе лицита-
цију државне земље како би
пољопривредници могли да
припреме на време бар про-
лећну сетву. Д. В. 

ПОЛОВИЧНИ ДОГОВОР РАТАРА И УЉАРА

Следе тужбе за превару 



Што разноврсније и
што масовније

Пет милиона динара
за здрав живот

Помоћник покрајинске секре-
тарке за спорт и омладину
Оливер Петковић у среду, 2.
децембра, у Покрајинској вла-
ди потписао је уговоре с ди-
ректорима 28 школа о реали-
зацији програма „Активни
зимски распуст”. Међу њима
је и пет панчевачких основ-
них школа: „Братство–једин-
ство”, „Васа Живковић”, „Сте-
вица Јовановић”, као и ОШ „4.
октобар” из Глогоња и ОШ
„Моша Пијаде” из Иванова.

Захваљујући овом програ-
му Покрајинског секретари-

јата за спорт и омладину ђа-
ци војвођанских основних и
средњих школа имаће прили-
ку да током зимског распуста
у својим образовним устано-
вама учествују у различитим
активностима које су махом
осмислили њихови наставни-
ци, учитељи и професори. Ре-
сорни секретаријат је после

два спроведена конкурса „Ак-
тивни распуст” који су се од-
носили на летње распусте
овог пута одлучио да помогне
ђацима и током зиме, тако да
ће војвођански малишани
моћи у школама да се окуша-
ју у различитим спортским
садржајима, да буду део позо-
ришне трупе, сниме филм,

ураде фотографије, унапреде
животну средину, музицира-
ју, сликају итд. На адресу Се-
кретаријата је стигло преко
100 пројеката, али је с буџе-
том од пет милиона динара
подржано њих 28, које ће са-
мостално или у сарадњи са
удружењима грађана спрове-
сти образовне установе.

Према речима надлежних
из тог секретаријата, због ве-
ликог интересовања које је
изазвао летњи конкурс „Ак-
тивни распуст” и због чињени-
це да велики број ђака током
зимског распуста нема прили-
ку да некуд отпутује, одлучено
је да се основцима и средњо-
школцима омогући да на што
квалитетнији начин проведу
предстојећи распуст. Крите-
рујуми којима су се водили
током одлучивања били су го-
тово исти као када је реч о
летњем распусту: да пројекат
нуди тематски што разновр-
сније садржаје, да обухвати
велики број деце и да актив-
ност дуго траје.

7Mорамо размишљати о другим изворима енергије.

Сандра Божић, 
в. д. директора ЈКП-а „Грејање”

Oко 90 ученика из 12 основ-
них школа с територије града
Панчева учествовало је од 20.
до 27. новембра нa Фестива-
лу науке на Дивчибарама, ко-
ји се одржава пету годину за-
редом уз подршку Града
Панчева, а у организацији
Бранке Бељић, директорке
Основне школе „Исидора Се-
кулић”. Право да присуствују
овом занимљивом скупу
имали су ђаци који су пости-
гли успехе на општинским,
окружним и републичким
такмичењима током школ-
ске 2014/2015. године. У
складу са својим афинитети-
ма они су могли да се опреде-
ле за различите научне ди-
сциплине (физику, хемију,
биологију и географију).

Млади физичари су има-
ли могућност да практично
мере основне физичке ве-
личине предвиђене планом
и програмом за основну
школу и да упознају појам
равнотеже. Ученици опре-
дељени за хемију изводили
су огледе који се не раде на
школским часовима. Пре-
ма речима организатора,
међу малишанима је било и
оних који су први пут пали-
ли шибицу и училу да руку-
ју шпиритусном лампом.
Хемичари су се окушали и у
прављењу раствора. С друге
стране, љубитељи биологије
су кроз креативне радиони-
ци проучавали грађу ћелија

и рециклажу. Један део
програма био је резервисан
за експерименте и упозна-
вање флоре самих Дивчи-
бара. Када је реч о геогра-
фији, полазници ове групе
упознавали су рељеф, кли-
му и хидрологију те при-
родне оазе. Када је реч о
практичном делу, ђаци су
учили оријентацију у про-
стору помоћу природних
оријентира Сунца, махови-
не и годова. Све групе су
последњег дана дружења
представиле своја нова на-
учна искуства стечена прет-
ходне недеље.

– Циљ нам је да се деца у
опуштеној атмосфери баве
науком, упознајући природ-
не лепоте Дивчибара кроз
дружење и занимљиве садр-
жаје. Активности су биле
прилагођене узрасту учени-
ка и показало се да држе па-
жњу деце и да њима прија
такав начин рада – истакла
је Бранка Бељић.

Поред радионица, учени-
ци су имали организован и
богат рекреативан програм.
У преподневним сатима
обавезна је била шетња, а
учесници истичу да је нај-
бољи провод био током
освајања Црног врха на
1.096 метара надморске ви-
сине. У слободно поподнев-
но и вечерње време деца су
играла стони тенис, а одр-
жано је и вече гитаре.

Соларни панели на
Котежу!?

Идеја о коришћењу
пољопривреднe
биомасe као 
енергента

Прошле недеље је министар
рударства и енергетике Алек-
сандар Антић потписао угово-
ре о додели бесповратних
средстава за подршку у из-
градњи шест нових построје-
ња у Србији за комбиновану
производњу електричне и то-
плотне енергије из биомасе.
Постројења ће се градити у
наредне две године у Алек-
синцу, Бачу, Алибунару и Зре-
њанину. Реч је о пројекту
„Смањење баријера за убрзани
развој тржишта биомасе у Ср-
бији”, који финансира Глобал-
ни фонд за заштиту животне
средине, а спроводи УНДП у
партнерству с Министарством
рударства и енергетике.

Да подсетимо, Србија као
кандидат за чланство у ЕУ
има обавезу повећања учешћа
биомасе у производњи енер-
гије. Поред тога, као чланица
Енергетске заједнице југои-
сточне Европе, до 2020. годи-
не мора омогућити да 27 од-
сто од укупне потрошње енер-
гије отпада на обновљиве из-
воре. Стручњаци тврде да су
могућности за коришћење по-
љопривредне биомасе велике.
То је природни енергент који
се добија из жетвених остата-
ка пшенице, јечма, ражи, зо-
би, сламе соје и уљане репице,
кукурузне стабљике, стабљике
сунцокрета, сирка, дувана и
конопље.

Реализација – нула!
Наша локална заједница је
била прва у Србији која је још
2010. године веома озбиљно
разматрала употребу биомасе
као енергента у Панчеву. Кроз
пројекат који је финансирала
Европска комисија у сарадњи
с тадашњим Министарством
енергетике, а реч је о изград-
њи постројења за производњу
струје (пет до 10 мегавати) и
топлотне енергије (20 мегава-
ти), рађала се идеја о панче-
вачкој електрани на пољопри-
вредну биомасу. Међутим,
она никад није реализована.

Четвртак, 3. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: САНДРА БОЖИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА ЈКП-А „ГРЕЈАЊЕ”

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

У ПАНЧЕВУ

Према речима Сандре Бо-
жић, в. д. директора ЈКП-а
„Грејање”, пре неколико годи-
на то предузеће је урадило
физибилити студију за коге-
неративно постројење јачине
10 мегавати намењено за за-
гревање санитарне топле воде
за грађане насеља Котеж 2.

– Планирано је да се као
енергент у овом систему ко-
ристи биомаса. Генерално,
подручје града Панчева има
могућност коришћења овог
ресурса обновљивог извора
енергије, нарочито биомасе
добијене из пољопривредних
култура. Међутим, у послед-
ње две године ништа није ре-
ализовано. Једноставно, ми
смо спремили све што је било
неопходно, али није било ни
новца ни слуха. Стога смо се
окренули другим могућно-
стима. Пошто сто посто зави-
симо од гаса једног монопо-
листе, „Србијагаса”, дошли
смо у ситуацију да морамо
размишљати о другим изво-
рима енергије, не само кад је
реч о производњи санитарне
топле воде већ и шире – ре-
кла је Сандра Божић за „Пан-
чевац”.

Како је казала, проблем
представља и то што „Греја-
ње” у просеку, када је реч о

овом сегменту пословања, на
годишњем нивоу има губитак
од око 200.000 евра. 

Румунски партнери
Наиме, према броју пријавље-
них станара, потрошња топле
воде по стану је 50 литара, а
према количини испоручене
количине утрошак иде од
осамдесет до сто литара по
стамбеној јединици:

–  Дакле, неки корисници
услуга пријавили су мањи
број чланова домаћинства
или су једноставно нелегално
прикачени на систем. Прича
о биомаси и из аспекта сма-
њења трошкова била нам је
алтернатива. Сада смо усме-
рени на друго решење. Град
Панчево и ЈКП „Хигијена” су
2011. године конкурисали
пројектом „Банатско сунце за
све” у оквиру другог позива
програма прекограничне са-
радње Румуније и Србије за
средства ИПА фонда. Пре два
месеца добили смо обавеште-
ње да је новац обезбеђен и
следи потписивање уговора с
партнером, румунским гра-
дом Лугошем, о постављању
соларних панела око топлане
Котеж. Предвиђено је да се на
површини од 900 метара ква-
дратних постави соларни си-

„Грејање” тражи одрживо решење проблема

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Радионица о компосту
Секретаријат за заштиту
животне средине покренуо
је у основним школама низ
предавања о компостирању.
Радионице које имају циљ
да упознају малишане са
значајем процеса разлагања
и разградње органских ма-
терија до најситнијих фи-
них органских честица и с
његовим доприносом очува-
њу животне средине одржа-
не су до сада у Старчеву, Ка-
чареву и у Основној школи

„Гоце Делчев” у Јабуци.
Идеја Секретаријата је да се
ђаци и деца из предшкол-
ских установа с територије
Панчева упознају с тим
природним хемијским по-
ступком који омогућује да
се направи маса која се мо-
же користити као прихрана
земље, тј. да се направи ђу-
бриво од природних остата-
ка. Уз предавања о компо-
стирању, деца уче и о реци-
клажи.

ЕКО-СТРАТЕГИЈА ВОЈВОДИНЕ

Увођење реда
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине не-
давно је објавио Нацрт про-
грама заштите животне сре-
дине на територији АП Вој-
водине за период од 2015. до
2024. године. Реч је о страте-
шком документу који јасно
дефинише правила игре у
области планирања и спрово-
ђењу мера када је реч о за-
штити воде, ваздуха, земљи-
шта, као и у сектору управља-
ња отпадом на територији
АП Војводине у наредних де-
сет година. Према речима
надлежних у Покрајини, са
усвајањем десетогодишње
стратегије увешће се ред у

многе области, нарочито у
сектор планске просторне ре-
гулације. Наиме, локалне са-
моуправе мораће да прилаго-
де своје локалне еколошке
планове овом документу.

Нацрт програма заштите
животне средине АП Војво-
дине обухвата анализу по-
стојећег стања животне сре-
дине и дефинише узроке
деградације животне среди-
не. Поред тога, наведени су
циљеви и мере.

Након јавне презентације
програм ће бити разматран
на седници Покрајинске вла-
де, а потом ће о њему рас-
прављати и посланици Скуп-
штине АП Војводине.

стем који ће остваривати
принос од 600 мегават-часова
годишње – рекла је Сандра
Божић.

Произведена енергија утро-
шиће се за загревање санитар-
не топле воде, а смањиће се
утрошак гаса за 92.000 метара
кубних гаса, као и испуштање
угљен-диоксида (200.000 ки-
лограма у току једне године).
Вредност читавог посла је
преко 600.000 евра, а Град
планира да део средстава која
сам мора да обезбеди, потра-
жи од надлежних покрајин-
ских и републичких органа.
Како сазнајемо, „Грејање” ће
наставити да се бави алтерна-
тивним облицима енергије:

– Морамо то због друштве-
них и међународних обавеза.
Да подсетим, Србија је потпи-
сник споразума са Енергет-
ском заједницом који предви-
ђа обавезу увођење обновљи-
вих извора у енергетски си-
стем. Тренутно радимо студију
изводљивости о употреби то-
плотних пумпи у добијању то-
пле воде за станаре Котежа и
намеравамо да и овим пројек-
том конкуришемо за средства
ИПА фонда преко програма
прекограничне сарадње Руму-
није и Србије – рекла је Божи-
ћева на крају разговора. 

ОДРЖАН ПЕТИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

НА ДИВЧИБАРАМА

Практична примена
знања

САРАДЊА ШКОЛА И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Активни зимски распуст у Панчеву



Право јесење време с топли-
јим данима, неуобичајеним
за овај период године, по-
штедели су већину хронич-
них пацијената озбиљнијих
тегоба. Температура, вла-
жност ваздуха и његова
струјања су ипак променљи-
ве категорије, те не чуди
спорадично већи број паци-
јената с респираторним
проблемима и грудобољом.
Малигне болести су наша
свакодневица, па је све ви-
ше интервенција Хитне по-
моћи усмерено ка тим па-
цијентима.

Не постоје више или ма-
ње важни пацијенти, или
лако мерљиве муке оних ко-
ји се боре с тешком боле-
шћу. Здравствени радници
су у незавидној позицији да
често вагају и одређују при-
оритете у ситуацијама које
су од једнаке важности. Ур-
гентне службе се са овим
проблемом сусрећу готово
сваки дан. Још теже је кад
вам недостају радници да
бисте попунили једну смену
или када вам откажу три
транспортна  возила у непу-
них недељу дана. Не може-
мо се помирити са чињени-
цом да је позиција возача
ургентног возила једнака
позицији било ког технич-
ког лица и да је његова суд-
бина одређена процентима
медицинских и немедицин-
ских радника у некој уста-
нови. Они су део екипе и де-

ле одговорност за учињено
и неучињено, за све што је
добро или лоше у тимском
раду. Ни лекари и медицин-
ски техничари нису у завид-
нијој ситуацији.

Уколико би се квалитет
здравства мерио искључиво
дугим редовима и чекањем
на специјалистичке прегле-
де, било би то крајње нере-
ално. Треба заправо призна-
ти да су дијагностика и те-
рапијске процедуре толико
напредовале да многима до
јуче није била доступна аде-
кватна здравствена зашти-
та. Добро је да хватамо при-
кључак са савременим све-
том, али је све то немогуће
без одговарајућег броја љу-
ди и без јаког државног
здравства. Незавидна еко-
номска ситуација не даје
нам сувише избора, па су
солидарност и државни
фондови и даље темељ на
ком почива наш здравстве-
ни систем. Овај темељ не
треба рушити зарад интер-
националне хармоније и
непримењивих модела дру-
гих земаља. Сачувајмо оно
што је добро, а мењајмо оно
што не ваља.

Илустрација свега горена-
веденог је саобраћајна не-
срећа с једним погинулим и
четворо тешко повређених
лица. Околности су биле та-
кве да је диспечер био у мо-
гућности да пошаље сва три
возила на место несреће.
Пуком срећом нисмо се на-
лазили у Ургентном центру,
на неком мртвозорству или
на путу према ковинској
болници. Остатак вечери је
протекао у транспортима ка
Ургентном центру и пружа-
њу помоћи унесрећенима из
ове саобраћајне незгоде. Су-
грађани су имали разумева-
ња за околности, али ово су
ситуације над којима се сви
морамо добро замислити.
Онима који су у прилици да
помогну, још једном: помо-
зите!

Здравство у проблему

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ПОЗИВ НСЗ-а 

Шанса за незапослене
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УРУЧЕНЕ ПЛАКЕТЕ ДОБРОВОЉНИМ ДАВАОЦИМА КРВИ

ЉУДИ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
Захвалност 
најхуманијима 
међу нама

Отац дао крв 100 
пута, а син 50 пута

Панчево има чиме
да се поноси

Свечаност на којој су уручена
признања Црвеног крста Срби-
је вишеструким добровољним
даваоцима крви приређена је у
понедељак, 30. новембра, у
Културном центру. Тај догађај
су организовали панчевачки
Црвени крст и Служба тран-
сфузије, уз подршку Града.

У име небројених хиљада
оних којима су помогли, нај-
хуманијим Панчевкама и
Панчевцима поштовање и за-
хвалност исказали су др Ми-
лан Ковијанић, председник
Црвеног крста Панчево, и др
Јелена Пешић, начелница
Службе за трансфузију.

Из Русије правац у
Трансфузију
Онима који су крв дали 35 и 50
пута, а у протеклој години их је
било чак сто, дипломе су уруче-
не у фоајеу Културног центра.
Међу добитницима смо зате-
кли и једну веома младу девој-
ку, те нас је заинтригирало ка-
ко је могуће да је већ „стигла”
до овако значајне плакете.

– Овде сам да бих преузела
захвалницу за тату, који је до-
сад дао крв 40 пута. Он се зове
Славољуб Радосављевић, има
52 године и грађевински је
радник у Русији. И сада је та-
мо, па није могао да се појави
на додели. Ретко када је у Ср-
бији, али увек када дође у Пан-
чево, обавезно даје крв. То чи-
ни од младости, а сада су он и

Четвртак, 3. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

Тридесет пет и педесет пута хвала!

мој дечко, који је донедавно
био активиста Црвеног крста и
такође добровољни давалац,
мотивисали и мене да пођем
њиховим стопама. Досад сам
трипут дала крв – објаснила је
Тања Радосављевић, двадесе-
тогодишња студенткиња права.

Највиша признања онима ко-
ји су крв давали деценијама, не-
колико пута годишње, додеље-
на су у дворани Културног цен-
тра. За 75 пута дату крв плакете
је примило 20 давалаца, док је
шест давалаца добило призна-
ње за чак 100 пута дату крв.

– Драго ми је што имамо
прилику да већ четврту годи-
ну заредом на овакав начин
искажемо захвалност свима
онима који у ова не тако лепа
времена, кад се, нажалост, све
купује и продаје, без икакве
надокнаде, добровољно, не-
ком анонимном поклањају

своју крв. У граду Панчеву је
то дугогодишња традиција и
можемо се похвалити да смо
на врху листе средина по бро-
ју давалаца – рекао је на све-
чаности др Милан Ковијанић.

Цео живот потребан за стотку
Топле речи присутнима је упу-
тила и др Јелена Пешић, на-
челница Службе за трансфузи-
ју, која је истакла да давање кр-
ви некада није било тако једно-
ставно као што је то данас слу-
чај. Она је испричала да су пр-
ви добровољни даваоци крви у
Панчеву биле медицинске се-
стре, а да је први кабинет за
трансфузију у Општој болници
формиран 1959. године.

Када неко крв да чак сто пу-
та, праве речи захвалности је
тешко наћи. Један од шесторо
Панчеваца који су начинили
такав „подвиг” и стигли до ма-
гичног троцифреног броја је и
Деже Јакаб, кога многи ђаци
„Васине школе” знају као свог
наставника музичког.

– Могу рећи да сам потро-
шио цео радни век да бих сте-
као ово врхунско признање. У
марту 1975. сам први пут дао
крв, а у новембру сам засновао
први радни однос. Прошле го-
дине сам напунио 65 година и
тако завршио с добровољним
давалаштвом, а ове године сам
отишао у пензију. Но срећан
сам због тога што сам обезбе-
дио замену за давање крви у

мом сину, који је данас такође
примио признање за 50 пута
дату крв. Успели смо да приво-
лимо још једног члана наше
породице за добровољно дава-
лаштво, а то је синовљева су-
пруга – истакао је на додели
признања Деже Јакаб.

На свечаности је исказана
захвалност и бројним активи-
ма за вредне резултате постиг-

нуте на популаризацији дава-
лаштва. Посебно су издвојени
„ХИП – Петрохемија”, „Азота-
ра”, „Авио-индустрија”, „Теле-
ком” и ПТТ, панчевачка јавна
комунална предузећа, месне
заједнице, али и млади из
средњих школа у Панчеву,
Алибунару и Белој Цркви.

Свечаност је употпуњена и
пригодним културно-умет-
ничким програмом у оквиру
којег су наступили Панчевач-
ко српско црквено певачко
друштво и Тамбурашки орке-
стар Музичке школе.

Национална служба за за-
пошљавање расписала је
јавни позив за реализацију
програма приправника, ко-
ји подразумева стручно
оспособљавање незапосле-
них за самосталан рад у
струци и полагање приправ-
ничког или стручног испита
уз заснивање радног односа.
Позив се односи на посло-
давце из приватног сектора,
и то из руралних подручја.
Њима ће НСЗ рефундирати
средства за трошкове дела
зараде с припадајућим по-
резом и доприносима за
обавезно социјално осигу-
рање лица укључених у про-
грам.

Зависно од образовања
приправника програм може
трајати: шест месеци за оне
с дипломом средње школе,
девет месеци за приправни-
ке с вишим или високим
трогодишњим образовањем
или 12 месеци за приправ-
нике с најмање четворого-
дишњим високим образова-
њем. У програму могу уче-
ствовати само незапослени
који су уписани у евиденци-
ју Националне службе у ру-
ралном подручју, нису у нај-
ближем сродству с посло-
давцем, први пут заснивају
радни однос у својству при-
правника и нису били у рад-
ном односу нити радно ан-
гажовани код послодавца –
подносиоца захтева у по-
следњих шест месеци. Се-
лекцију незапослених врши

НСЗ у сарадњи с послодав-
цем.

Одлука о одобравању
средстава доноси се на осно-
ву провере и бодовања, на
основу тога какав су про-
грам стручног оспособљава-
ња приправника понудили
послодавци, какви су им ка-
дровски капацитети, колико
дуго обављају делатност и
која је претежна делатност
послодаваца. Захтев за уче-
шће у програму подноси се
филијали НСЗ-а, према ме-
сту рада приправника, непо-
средно или путем поште, на
прописаном обрасцу, који се
може добити у свакој орга-
низационој јединици Наци-
оналне службе или преузети
са сајта www.nsz.gov.rs.

Информације о програму
могу се добити у филијали
Панчево на телефоне 306-
832 и 306-836, преко позив-
ног центра НСЗ-а на теле-
фон: 0800/300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs. Јавни
позив ће бити отворен до
утрошка средстава издвоје-
них за ову намену, а најка-
сније до 20. септембра сле-
деће године.

Иначе, овај програм се
спроводи у оквиру пројекта
„Помоћ теже запошљивим
групама”, који се финанси-
ра средствима Европске
уније. На тај начин ЕУ до-
приноси унапређењу поли-
тике запошљавања и смање-
њу незапослености у нашој
земљи.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ

Тестирај се, лечи, спречи!
У последње три деценије, или
тачније од 1986. године, на те-
риторији Јужнобанатског
округа 86 особа је сазнало да
је заражено ХИВ-ом, оболела
је 41 особа, а животну битку је
изгубило њих двадесет четво-
ро – кажу подаци панчевачког
Завода за јавно здравље.

Највећи број особа које жи-
ве с ХИВ-ом у Јужнобанат-
ском округу је с територије
града Панчева – 54,65%, за-
тим следе Вршац са 12,79%,
Ковин са 9,3%, Ковачица и
Бела Црква са 7%, Алибунар
са 4,65% и Опово са 4,65%,
док на територији општине
Пландиште нема регистрова-
них ХИВ позитивних особа. У
2015. години ХИВ је откривен
код четири особе из нашег
града.

Светски дан борбе против
сиде обележава се у целом
свету 1. децембра с циљем да
се скрене пажња јавности на
значај превенције и раног от-
кривања инфекције узрокова-
не ХИВ-ом. Још увек је мало
оних који знају да се са овим
вирусом данас живи и да рано
откривање инфекције узроко-

ване ХИВ-ом омогућава ква-
литетнији и дужи живот. Сто-
га је овогодишња национална
кампања којом је обележен 1.
децембар спроведена под сло-
ганом „Тестирај се, лечи,
спречи”. Панчевачки Завод за
јавно здравље је у оквиру обе-
лежавања овог дана организо-
вао бесплатно тестирање на-
ших суграђана на ХИВ, које је
почело у понедељак, 30. но-
вембра, и трајаће до петка, 4.
децембра. Заинтересовани се
могу тестирати у просторија-

ма Завода у Пастеровој улици
бр. 2 (први спрат), од 9 до 13
сати. Тестирање је анонимно,
не заказује се и није неопхо-
дан упут, а доручак на дан
прегледа треба прескочити.

Као и сваке године, свој до-
принос обележавању 1. де-
цембра кроз низ активности
дао је и Креативни омладин-
ски центар за борбу против
сиде КОМПАС, и то уз подр-
шку Града. Тако је и ове годи-
не дрвеће на Корзоу украшено
црвеним тракама – универ-

залним симболом свести, сао-
сећања и подршке оболелима
од ХИВ-а. Испред Културног
центра су активисти КОМ-
ПАС-а у току дана организо-
вали уличну манифестацију у
оквиру које су пролазници
могли да добију бесплатне
кондоме, али и да се инфор-
мишу о превенцији и заштити
од заразе ХИВ-ом. У вечер-
њим сатима у „Аполу” је при-
ређена трибина „Вирус хума-
не дезинформације – арХИ-
Вирај незнање”. Том прили-
ком су активисти и студенти
говорили о свим проблемима
које сида са собом носи – о
полно преносивим болестима,
начинима заштите од њих,
али и о борби против стигма-
тизације и дискриминације
оболелих и потреби да се они
разумеју и прихвате. Вече је
окончано наступима бендова
„Буч Кесиди” и „Љубичице”.

Страну припремила 
Драгана
Кожан

ШШЕЕССТТООРРИИЦЦАА  ВВЕЕЛЛИИЧЧААННССТТВВЕЕННИИХХ

Најмање што заслужују шесторица наших суграђана који су

свој живот посветили помагању другим људима и дали крв

чак сто пута, јесте да њихова имена остану забележена за

незаборав. Они су: Деже Јакаб, Ласло Бисак, Слободан

Грубић, Светислав Јованов, Драган Остојић и Емил Атила.

Иначе, у 2014. години је 3.300 давалаца поклонило пан-

чевачкој Трансфузији 5.431 дозу крви. Од тога је напра-

вљено око 6.500 различитих компонената, којима је лече-

но око 1.500 болесника у Општој болници.



Друштво за заштиту животи-
ња и природе „Еколибријум”
упутило је градоначелнику,
председнику Скупштине и
члановима Градског већа пи-
смо у којем упозорава да је
због градске одлуке којом се
број кућних љубимаца огра-
ничава у последње време све
више паса и мачака на улица-
ма, као и да је повећан број
оних што су платили казне јер
нису поштовали ту одлуку.

„Евидентан је повећан број
паса и мачака које несавесни
и неодговорни власници сва-
кодневно избацују из двори-
шта и пролазе без казни иако
поступају у супротности са За-
коном о добробити животиња.
С друге стране, познато је да
већи број грађана који држе
животиње у складу с градском
одлуком то раде у неодговара-
јућим условима. Немамо ин-
формацију да је неко кажњен
због тога”, наглашава се у пи-
сму „Еколибријума”.

У њему пише и да је забри-
њавајуће то што се најављује
да би Републичка ветеринар-
ска инспекција могла да наре-
ди затварање градског прихва-
тилишта за псе због неодгова-
рајућих услова.

Додаје се да се поводом тога
намеће питање хоће ли Град
Панчево дозволити да новац ко-
ји треба да буде утрошен како
би се испунили захтеви Репу-
бличке ветеринарске инспекци-
је оде некој другој служби која

би морала да буде ангажована
за хватање напуштених паса.

У писму „Еколибријума” се
закључује да то удружење оче-
кује да ће надлежни показати
слух и добру вољу за решавање
ових проблема, с обзиром на то
да је Панчево познато као град
у коме се бројни грађани брину
о напуштеним животињама.

Подсећамо, панчевачко
Друштво за заштиту животи-
ња и природе „Еколибријум”
поднело је захтев Уставном
суду да се измени градска од-
лука према којој се број кућ-
них љубимаца ограничава са-
мо на два, а свако ко их има
више – мора да плати казну.

Последице ове одлуке осе-
тила је породица Миланић из
Качарева, којој је наређено да
смањи број паса у дворишту са
седам на два, као и Татјана
Стана из Старчева. Она је мо-
рала да плати казну од десет
хиљада динара (!) јер је у дво-
ришту држала девет паса.

Коначан завршетак поступка
легализације по убрзаној про-
цедури и по повољнијим це-
нама од досадашњих циљ је
Закона о озакоњењу објеката,
који је усвојен прошле недеље
у Скупштини Србије, а почео
је да се примењује ових дана.

Између осталог, овим зако-
ном се уједначавају таксе за
легализацију на целој терито-
рији Србије и оне ће убудуће

за објекте површине до 100
метара квадратних износити
5.000 динара, до 200 квадрата
– 15. 000 динара, до 300 ква-
драта – 20.000 динара, а нај-
више ће плаћати власници
објеката који су већи од 300
квадрата – 50.000 динара.

Важно је истаћи и то да ће
поступци по захтевима за ле-
гализацију који су поднети до
29. јануара прошле године и
још увек нису завршени, бити
окончани по новом закону.

Предмет легализације неће
бити објекти који су изграђени
до 1968. године, они с привре-
меном грађевинском дозволом
који се користе без употребне

дозволе, изграђени на природ-
ним површинама и на мочвар-
ном тлу, у заштићеним при-
родним и културним добрима,
објекти који су изграђени по-
сле сателитског снимања, као
и они за које су донета право-
снажна решења да се одбијају
захтеви за легализацију.

Наши суграђани који још увек
нису завршили ту процедуру све
информације о томе шта је нео-
пходно да би окончали поступак
могу пронаћи на интернет сајту
Градске управе www.pance-
vo.rs./vodic za legalizaciju.

Тамо између осталог пише
да је од потребне документа-
ције неопходно обезбедити ге-

одетски снимак у оригиналу,
пројекат изведеног објекта у
три примерка, доказ о праву
коришћења својине, односно
закупа на грађевинском зе-
мљишту, као и доказ о праву
својине на том објекту (фото-
копиран или у оригиналу).

Поред тога, неопходно је
уплатити административну
таксу и приложити оригинал-
ни доказ о уређивању односа у
погледу плаћања накнаде за
грађевинско земљиште. Важно
је напоменути да се он доста-
вља накнадно, тек када надле-
жни орган обавести подносио-
ца захтева да постоји могућ-
ност легализације објекта.
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У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта нај-
више може уздрмати љубав-
ну везу. „Панчевац” и изда-
вачка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Као
ниједна друга” Еме Чејс за
два наша читаоца или чита-
тељке који су најкреативни-
је одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Паркирање на/у туђи
паркинг.” 064/1792...

„Питам ја моју петогоди-
шњу ћерку шта највише мо-
же уздрмати љубавну везу.
Каже она – љубав. Па могу-
ће је и то.” 063/8009...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање у шта се заправо за-
љубљујемо. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Урнебесна физика”.

То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:

„Заљубљујемо се у онога
(или оно) ко (што) нам заго-
лица машту и узбурка стра-
сти.” 062/4855...

„У илузију да особа у коју
се заљубљујемо има неке нат-
природне моћи.” 063/7417...

Четири читаоца који су
послали најзанимљивији
одговор на питање како се
најлакше стиже до држав-
ног посла освојили су по две
улазнице за представу „Др-
жавни посао”, која се даје у
петак, 4. децембра, у 20 са-
ти, у Дому војске. На пред-
ставу ће ићи аутори следе-
ћих одговора:

„Преко ’Панчевца’.”
065/8662...

„Јавним превозом у 11.
Тад нема гужве.” 069/1199...

„Са најтежом ковертом.”
061/2646...

„Да си рођак Добросавље-
ва, да Вишекруна гарантује
за тебе и да си у странци Бо-
шкићевог брата.” 063/8009...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања по-
тражите на страницама овог
броја „Панчевца”. Д. К.

У великој сали Градске
управе у четвртак, 19. но-
вембра, одржан је састанак
станара Котежа 2 с градона-
челником и директором
„Водовода”. На том скупу се
разговарало о превисоким
рачунима за воду, на основу
којих је, на пример, просеч-
на потрошња у октобру из-
носила око десет кубика во-
де или 333 литра дневно. И
то није први пут ове године.

На крају је договорено да
сваки улаз добије свој водо-
мер. То је добро као први
корак, али није најбоље ре-
шење. Требало би омогући-

ти уградњу водомера за сва-
ки стан посебно, јер постоје
техничке могућности за то.

То би било најправедније
решење, да свако плаћа оно-
лико колико заиста троши.
Грађани су брзи када треба
одјавити неког из стана, што
није случај онда када морају

да пријаве новог члана. Због
тога у многим становима
има више станара од броја
пријављених.

Уградња водомера за сва-
ки стан довела би до тога да
би свако водио рачуна о сла-
винама и водокотлићима, и
потрошња би сигурно била
рационалнија.

Ја трошим месечно око два
кубика воде и не разумем за-
што ми рачун не гласи на то-
лики износ, него већи, па мо-
рам да плаћам туђу потрошњу.
Некад сам живео у кући са
сопственим водомером и по-
трошња ми је била три пута

мања него сада, у стану на Ко-
тежу. Због тога сматрам да
надлежни што пре треба да
омогуће власницима станова у
том насељу да у становима
уграде водомере о свом тро-
шку.

Име и адреса познати
редакцији

ИДЕЈА ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

ЗАВРШИТИ РЕКОНСТРУКЦИJУ 
СТАРОГ ДЕЛА ГРАДА

Четвртак, 3. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

Потамишје је
неискоришћени
туристички
потенцијал

Српска напредна странка у
Панчеву ће се залагати за на-
ставак и завршетак ревитали-
зације старог градског језгра,
зато што би то допринело уна-
пређивању туристичке понуде
у нашем граду.

Уколико би тај посао био
окончан, Панчево би могло да
поврати имиџ средњоевроп-
ског града, да повећа свој ту-
ристички потенцијал и да у
будућности привлачи много
више туриста него до сада и
притом коначно искористи
околност да су у старом град-
ском језгру снимљени бројни
познати домаћи филмови.

Ово се чуло на конферен-
цији за новинаре одржаној 2.
децембра, на којој су говорили
председници Савета СНС-а за
урбанизам (Александар Бр-
кић), културу (Немања Ротар)
и туризам и трговину (Алек-
сандар Стевановић).

– Старо градско језгро мора
да буде главно чвориште гра-
да, где ће долазити пре свега
наши суграђани, али и тури-
сти из других градова и зема-
ља. Једна од идеја је да овде
буде филмски град, да се не
би заборавило на све добре
филмове који су овде сни-
мљени. Овде би могао да буде
и занатски центар, у коме би
се чувала успомена на старе

учинило додатно пријемчи-
вим за све који ће овамо дола-
зити – рекао је Немања Ротар.

Према речима Александра
Бркића, важан корак у ревита-
лизацији старог градског језгра
Панчева биће учињен после
усвајања закона о становању,
које је најављено за јануар иду-
ће године. Након тога надле-
жни ће морати да пропишу ка-
ко ће изгледати фасаде у цен-

тру града и у околним селима
и како ће се обезбеђивати но-
вац за њихову ревитализацију.

– Тада ће се видети у којој
мери ће у томе учествовати
Град, а у којој станари и вла-
сници тих зграда. Биће јасно
и да ли ће се новац рефунди-
рати из донација и кредита,
или ће се до њега долазити на
неки трећи начин – додао је
Александар Бркић.

занате који су изумрли и на
оне који се могу оживети.
Ових дана славимо 220 годи-
на занатства у Панчеву. Зато
би на потезу од Црвеног мага-
цина па до краја шеталишта
на Тамишу могли да се отворе
бројни мали атељеи, продав-
нице сувенира итд. Осим тога,
овај део Панчева поред реке
могао би да се претвори у
уметнички кварт, што би га

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ко је добио државни
посао преко „Панчевца”

ПИСМО ЧИТАОЦА

Дајте свима водомере

Страну припремио
Михајло

Глигорић

УПОЗОРЕЊЕ ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА

Све више паса и мачака на улицама

ПОСЛЕ УСВАЈАЊА НОВОГ ЗАКОНА

Коначан завршетак легализације?

Језгро Панчева ће изгледати као на паноима, најављују напредњаци

ПОНОВЉЕН ОГЛАС У НОВИНАМА

Хотел „Слобода” 
поново на продају

„АИК банка” је ових дана
огласила продају хотела
„Слобода”, који се налази у
строгом центру нашег града,
преко пута Градске управе.

Површина тог објекта је
1.318 метара квадратних, а
површина земљишта на ко-
ме се налази 16 ари и 25 ме-
тара квадратних.

Подсећамо, хотел „Слобо-
да” је темељно реконструи-
сан 2013. године. Током са-
нације тог објекта, који је
годинама био запуштен, ру-
иниран и служио као скло-
ниште наркомана и пијана-
ца, поправљен је кров да не

би прокишњавао, затворени
су сви прозори и онемогуће-
но је да у унутрашњост ула-
зе непозната лица која би га
опет руинирала.

Поред тога, двориште хо-
тела је комплетно очишће-
но и испрскано специјал-
ним хемијским препарати-
ма како би се спречио по-
новни раст корова. Од тада
„Слобода” чека купца. „АИК
банка” је постала власник
„Слободе” када је због неу-
спешне приватизације исто-
имене угоститељске органи-
зације активирана хипотека
на тај објекат.



Ни после шест година још увек
није откривен кривац за мон-
струозно убиство Качаревца
Горана Величковића, који је
страдао 2. децембра 2009. од
подметнуте ручне бомбе.

Величковић је оставио иза
себе жену и двоје деце, а пре-
минуо је од смртних повреда
које је задобио када је на њи-
ви поред Качарева, где је об-
рађивао репу са оцем, трактор
којим је управљао, наишао на
стару аутомобилску гуму. Да
би несметано наставио во-
жњу, он ју је подигао и тада је
активирао бомбу „кашикару”
коју је неко претходно везао
за гуму.

Детонација је била толико
јака да је Величковићу разне-
ла ногу и прсте на руци, а све
се одиграло пред очима њего-
вог оца, који је био у другом
трактору, у непосредној бли-
зини, иза оног који је возио
Величковић. Отац је покушао
да му помогне, али није му

било спаса и издахнуо је на
очевим рукама.

Ово сурово убиство с преду-
мишљајем запањило је све у
Качареву, јер су Величковићи
важили за угледну породицу
која се бавила пољопривредом
и никоме у селу се нису заме-
рили. О погибији Горана Ве-
личковића извештавали су го-
тово сви писани и електронски
медији у Србији, јер је убијен
на подмукао и свиреп начин.

Поводом овог догађаја пан-
чевачка полиција је спровела
обимну и темељну истрагу.
Током ње су анализирани
ДНК остаци пронађени на ли-
цу места и саслушан је велики
број људи од којих се очекива-
ло да би могли пружити бар
неку корисну информацију.
Један број лица обухваћених
истрагом испитан је и на по-
лиграфу, али ни то није дало
никакав резултат.

Као могући мотив за Велич-
ковићево убиство спомињана

је освета неког од људи с који-
ма је сарађивао. На основу на-
чина на који је постављена
бомба, од почетка је било ја-
сно да је Величковићев убица
особа с ратним искуством, јер
је у експлозијама „кашикара”
које су биле камуфлиране и
подешене тако да експлоди-
рају чим се помери предмет
за који су везане, погинуо ве-

лики број људи у ратним суко-
бима у Босни и Хрватској.

У истрази убиства Горана Ве-
личковића посебан проблем
представљало је то што се њива
на којој је страдао налази у не-
посредној близини пута Панче-
во–Качарево. Због тога убици
није био никакав проблем да се
након што је поставио бомбу,
брзо удаљи с тог места. Да ли га
је неко том приликом видео и
да ли је спреман да открије ње-
гов идентитет истражним орга-
нима, питање је на које још
увек нема одговора.

Тешко је помирити се с тим
да су нека убиства која су на
први поглед изгледала исуви-
ше компликована после неког
времена ипак расветљена, а да
убица Горана Величковића
после скоро пет година изми-
че правди. Засад се може само
претпостављати хоће ли кад-
тад савест бити јача од њега и
да ли ће направити неки по-
грешан корак. M. Г.

Четвртак, 3. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЈОШ ЈЕДАН ПИРОМАНСКИ НОЋНИ ПИР

ЗАПАЉЕН BMW АДВОКАТА 
СТЕВАНА ЈАКОВЉЕВИЋА

Један аутомобил 
потпуно изгорео, 
а још два оштећена

Полиција 
муњевитом брзином
идентификовала
осумњиченог

Освета тужене стране?

У понедељак, 30. новембра, у
раним јутарњим часовима (око
3.30), на јавном паркингу у са-
мом центру града, испред дво-
ране „Аполо”, запаљен је ауто-
мобил марке BMW београд-
ских регистарских таблица.

Возило је потпуно униште-
но, а пламен је захватио још
два аутомобила панчевачких
ознака, паркирана поред
BMW-a: „нисан”, чија је цела
десна страна изгорела, и
„хјундаи”, на коме је причи-
њена нешто мања штета. Како
се на паркингу налазио већи
број возила, озбиљније после-
дице пожара избегнуте су са-
мо захваљујући брзој реакци-
ји ватрогасаца, чије су се две
екипе у року од неколико ми-
нута нашле на лицу места.
Полиција је приликом увиђа-
ја одмах посумњала на то да
је пожар подметнут, те је од-
мах поднесена кривична при-
јава против Н. Н. починиоца.

Но захваљујући брзом и
ефикасном раду припадника
Министарства унутрашњих
послова овај случај је расве-
тљен муњевитом брзином,
па је већ у среду, 2. децем-
бра, МУП доставио медији-
ма саопштење у коме се на-
води да је полиција иденти-
фиковала мушкарца старог
34 године из Панчева који се
сумњичи да је запалио
BMW. Против осумњиченог
ће бити поднесена кривична
пријава надлежном тужила-
штву због постојања основа
сумње да је извршио кри-
вично дело изазивање опште
опасности.

Одмах по добијању ове ин-
формације ступили смо у
контакт са адвокатом Стева-
ном Јаковљевићем, који је за
„Панчевац” изјавио да се
управо у том тренутку спрема
да оде у полицију на разговор
и да му још увек нису познати
детаљи у вези с тим ко би мо-
гао бити починилац кривич-
ног дела.

– Не знам ко би могао бити
извршилац, али могу да прет-
поставим ко би евентуално
могао бити налогодавац. Сва-
ке године тужим између 400 и
500 људи и сигуран сам да ме-
ђу њима има и незадовољних,
тако да је могуће да је неко од

њих наручио паљење мог ау-
томобила. Но даљом истрагом
ће се установити да ли су моје
претпоставке тачне. Желео
бих да од срца захвалим на-
шој полицији на томе што је у
најкраћем могућем року
идентификовала потенцијал-
ног извршиоца. Наша поли-
ција је одлична и ова њена ак-
ција је само један у низу дока-
за да, захваљујући њој, живи-
мо у сигурном и безбедном
граду – навео је Јаковљевић.

Иначе, ово није први случај
паљења аутомобила у нашем
граду у последњих годину да-
на. Подсећамо да су 2. децем-
бра прошле године, у раним
јутарњим часовима, на пар-
кингу у Улици Светозара Ми-
летића, испред броја 93, изго-
рела два аутомобила – „рено
сеник” и „форд фијеста”. Са-
мо неколико недеља касније,
30. децембра, поново у ноћ-
ним сатима и поново на пар-
кингу, али овог пута на Тесли,
у Улици Милоша Обренови-
ћа, преко пута ДИС-а, дели-
мично је изгорео џип „фол-
ксваген туарег”. Ове године,
24. фебруара, на Миси је за-
паљен „фијат мултипла”, док
је 5. марта на истом месту из-
горео и комби марке „форд”
истог власника. И ова два по-
жара су подметнута у ноћним
сатима.

Д. Кожан

Да ли су извршилац и налогодавац иста особа?

ЈЕДНА ЗАГОНЕТКА ЈОШ УВЕК БЕЗ РАЗРЕШЕЊА

Убица није откривен ни после шест година

ПОВОДОМ НАЈАВЕ ИСПЛАТЕ 

ЗАКИНУТИХ ПЕНЗИЈА

Јавите се Удружењу
војних пензионера

Председник панчевачког
одбора Удружења војних
пензионера Живан Марко-
вић позвао је све наше су-
грађане бивше официре да
се јаве том удружењу ради
отклањања свих нејасноћа у
вези са исплатом дуга вој-
ним пензионерима коју је
најавила држава.

– С обзиром на то да по-
стоји доста недоумица око
тога шта је најбоље урадити
зато што је део војних пен-
зионера поднео тужбу за на-
плату дуга, а мањи број њих
то није урадио, позивам све
примаоце војних пензија да
се обрате нашем удружењу,
чије се просторије налазе у
Дому војске. Наш став је да
пензионисани официри ко-
ји су већ поднели тужбе на-
ставе вођење судских про-
цеса, јер ће у супротном из-
губити право на накнаду
судских и адвокатских тро-
шкова, као и на затезну ка-

мату. Највећи проблем пред-
ставља то што има доста
војних пензионера који ни-
су добили никаква обаве-
штења од Републичког фон-
да пензионог и инвалидског
осигурања због одсутности,
болести или промене адре-
се, па молимо све корисни-
ке војних пензија који знају
за такве да их обавесте – ре-
као је Марковић.

Подсећамо, највише пра-
восудне институције у нашој
држави закључиле су да је
одлука о умањењу војних
пензија за 11,6 одсто која је
донета пре шест година била
неоснована и противзакони-
та. Да би се последице те ме-
ре исправиле, Влада Србије
је наредила Републичком
фонду да од 1. новембра по-
већа све војне пензије за 6,57
одсто, као и да се свима који
их примају достави понуда
за ванредно поравнање тог
дуга. M. Г.

РУСКА СТРАНКА

Одата пошта руским
пилотима

Представници Руске стран-
ке и Удружења грађана
„Правда и право за Србију” у
суботу, 28. новембра, поло-
жили су венце на споменик
црвеноармејцима палим у
Другом светском рату који
се налази на углу улица Ла-
ва Толстоја и Ослобођења.

– Овим чином желимо да
одамо пошту и искажемо
бол и саосећање с породи-
цама и државним врхом Ру-
сије поводом недавне тра-
гичне погибије руских вој-
ника које су убили терори-

сти – рекао је Саша Радој-
чић, председник панчевач-
ке организације Руске
странке.

Како је овом приликом
истакао и Миодраг Мокан,
повереник за јужни Банат
удружења „Правда и право
за Србију”, слична акција је
организована и испред Ам-
басаде Русије, а притом је
амбасадору предата и изја-
ва саучешћа у којој се изра-
жава солидарност с руским
народом.

З. Сп.

КРАЈ МАРАТОНСКОГ СУДСКОГ ПРОЦЕСА

Миланко Андрејић ослобођен свих оптужби
После пет година, колико је
прошло од хапшења Миланка
Андрејића, бившег члана
Градског већа и председника
панчевачке „Нове Србије”, и
почетка судског процеса про-
тив њега, Апелациони суд у
Београду га је ових дана осло-
бодио свих оптужби.

На седници одржаној 12.
новембра судије Апелационог
суда одлучиле су да је Андре-
јић невин и одбациле оптужбе
да је 2010. године тражио и
примио мито од 3.000 евра и
да је приморавањем других
особа да врше кривична дела
злоупотребио функцију коју је
вршио и свој положај.

Подсећамо, о Андрејићевом
хапшењу су извештавали сви
медији у Србији, а било је и
оних који су на насловним

странама објавили фотографи-
је како га полицајци спроводе
с лисицама на рукама. Након
хапшења Андрејић је провео
шест месеци у притвору, а био
је и жртва напада других за-
твореника, који су му без ика-
квог повода сломили руку. Од

почетка суђења нигде није мо-
гао да заснује радни однос.

Бивши члан Градског већа и
председник панчевачке „Нове
Србије” био је осумњичен за
неколико кривичних дела. Оп-
тужнице које су подигнуте
против њега током суђења су
га теретиле да је од представ-
ника организатора „Панчевач-
ког карневала” тражио мито
да би се та манифестација
одржала, да је од власника јед-
ног познатог кафића тражио
новац да би му омогућио да
добије дозволу за постављање
летње баште и да је уцењивао
директора једне истраживачке
установе. Полиција је Андре-
јићу након хапшења одузела
220.000 евра, колико је држао
у сефу у Банци „Интеза”. То је
био повод за сумњу да је неза-

конито дошао до тих пара, али
су његови адвокати поднели
документа из којих се видело
да је новац зарадио на легалан
начин.

„На основу свих доказа из-
ведених током овог кривичног
поступка не може се закључи-
ти да је Миланко Андрејић из-
вршио кривична дела прима-
ње мита и трговина утицајем
која су му била стављена на
терет, па је због тога ослобо-
ђен оптужби. Апелациони суд
је утврдио да није доказано ни
да је Андрејић извршио кри-
вично дело злоупотреба слу-
жбеног положаја, за које је
осуђен у првостепеном по-
ступку, па је ослобођен и у
том делу”, пише у образложе-
њу пресуде Апелационог суда.

M. Г.

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Пан-
чеву јуче су приликом пре-
треса једне куће пронашли
20 пакетића с материјом за
коју се сумња да је опојна
дрога кокаин, три пиштоља
и један аутоматски пиштољ.

Полиција ће против му-
шкарца из Панчева, старог
23 године, поднети кривич-

ну пријаву надлежном ту-
жилаштву због постојања
основа сумње да је извршио
кривична дела: неовлашће-
на производња и стављање у
промет опојних дрога и не-
дозвољена производња, др-
жање, ношење и промет
оружја и експлозивних ма-
терија.

Д. К.

УСПЕШНА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ

Заплењени 
оружје и дрога



Оптужбе су неосноване, што доказују
позитивни ревизорски извештаји.

Борче Величковски, председник националног
савета Македонске националне заједнице

Након последњих киша у Јабу-
ци, тачније у Омладинској и
околним улицама, кишни кана-
ли су били препуни воде. Раз-
лог за то је пуцање дренажне
цеви у Улици Гоце Делчева ко-
ја служи за одвод колектованих
површинских вода у Тамиш.

Поред падавина, зачепљењу
су допринели и несавесни гра-
ђани испуштањем садржаја
преливних јама и одлагањем
разног смећа. Ниво воде у кана-
лима био је у равни с колово-
зом, а по околним баштама су
почеле да се појављују барице.

Радници локалног ЈКП-а
„Вод-ком” правовремено су
реаговали и лоцирали кри-

тично место, поред којег про-
лази траса будуће фекалне ка-
нализације. У помоћ је прите-
кло и возило ЈКП-а „Водовод

и канализација”, па је ниво
вода убрзо спуштен.

Међутим, поменуто место је
остало раскопано, а да би ситу-

ација била у потпуности норма-
лизована, неопходни су сложе-
нији захвати. Стога су пред-
ставници локалне власти и
„Вод-кома” затражили помоћ
од Града. Председник јабучке
месне скупштине Слободан
Илић истакао је да пројекат са-
нације већ постоји.

– Према предрачуну неоп-
ходно нам је око четиристо хи-
љада динара. Иде зима, па би се
морало ургентно деловати – ка-
нал је прилично затрпан, треба
га очистити, као и дренажне це-
ви, и направити две до три шах-
те, што би проблем решило нај-
мање за наредних неколико де-
ценија – истакао је Илић.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Месна
заједница ће покренути јав-
ну набавку за асфалтирање
дела Улице Ђуре Јакшића у
вредности од милион дина-
ра, а реализација се очекује
до краја године. Брестов-
чанка Лидија Миливојев је
26. новембра постала пра-
баба у педесет четвртој го-
дини.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: ЈКП
БНС је обновио пропало бе-
тонско стајалиште и укло-
нио дотрајале надстрешни-
це у центру, док је у склопу
решавања проблема учеста-
лог вандализма на гробљи-
ма и неадекватног одлагања
смећа на прилазима депо-
нији на тим локацијама по-
ставио рефлекторе. У орга-
низацији Удружења грађана
„Наше Ново Село”, у неде-
љу, 29. новембра, у Дому
културе је промовисана
књига под називом „Нешто
за читање” аутора Немање
Станковића.

ДДооллооввоо::  Радници ЈКП-а
„Долови” су, уз помоћ омла-
дине СНС-а, санирали дечје
игралиште у Улици Вељка
Влаховића. Прва еколошка
радионица под називом
„Дивље депоније – претње
природи и здрављу” прире-
ђена је у уторак, 1. децем-
бра, у просторијама школе.
Трибина о штетности зраче-
ња уређаја биће одржана у
петак, 4. децембра, од 18.30,
у Дому културе, а на истом
месту ће у уторак, 8. децем-
бра, од 18 сати, биће промо-
висана књига „Српско срце
Јоханово”.

ГГллооггооњњ:: У току су радови на
изградњи паркинга испред
школе. Завршена је јавна на-
бавка за постављање гребаног
асфалта на коловоз у Улици
Бориса Кидрича и у Првомај-
ској. Предавање на тему бо-
лести простате биће одржано
у четвртак, 3. децембра, од 17
сати, у Дому културе.

ИИввааннооввоо:: МКУД „Боназ
Шандор” је протекле недеље
за своје чланове организовао
обилазак на фрушкогорских
манастира, Сремских Кар-
ловаца и Петроварадина.
Стотинак грађана је искори-
стило прилику да се бесплат-

но прегледа у среду, 2. де-
цембра, у Дому културе.

ЈЈааббууккаа:: Уређење пијаце
улази у завршну фазу, а не-
давно је постављено триде-
сет нових наткривених те-
зги. Након зачепљења ки-
шног канала у Омладин-
ској улици радници ЈКП-а
„Вод-ком” привремено су
санирали проблем. Удру-
жење винара и винограда-
ра „Грозд” посетило је у су-
боту, 28. новембра, чувену
суботичку винарију „Звон-
ко Богдан”.

ККааччааррееввоо:: Ревија докумен-
тарних филмова панчевач-
ког аутора Радована Ђерића
приређена је у петак, 27.
новембра, у свечаној сали
Месне заједнице. У припре-
ми је састанак месне скуп-
штине на којем треба да бу-
де усвојен трогодишњи
план рада.

ООммоољљииццаа:: Градски Секрета-
ријат за заштиту животне
средине сачинио је предлог
одлуке о заштити стогоди-
шње црвенолисне букве у
парку. Роман „Српско срце
Јоханово”, заснован на

истинитој причи аутора Ве-
селина П. Џелетовића, про-
мовисан је у уторак, 1. де-
цембра, у библиотеци Дома
културе. Освештавање ло-
калне амбуланте и отвара-
ње саветовалишта о превен-
тиви биће обављено у петак,
4. децембра, од 12 сати.

ССттааррччееввоо:: Скупштина града
је разрешила досадашње и
поставила нове чланове
школског одбора које пред-
лаже локална самоуправа.
Чланови нинџа клуба из Пан-
чева представили су се у пе-
так, 27. новембра, у Креатив-
ном културном клубу. Тамбу-
рашки оркестар „Неолит”
учествоваће на гала концерту
у недељу, 6. децембра, у ба-
њалучком Банском двору.

Старчево је недавно од
Управе за капитална улага-
ња Војводине, на име уређе-
ња пословне инфраструкту-
ре, добило нешто преко де-
ветнаест милиона динара.
Реч је о другој фази радова
на Тргу неолита, која обу-
хвата реконструкцију и из-
градњу наткривене пијаце.

Покрајински посланик и
члан Скупштине МЗ Старче-
во Петар Андрејић, истакао
је да ће на овај начин најве-
ће панчевачко насељено ме-
сто добити још један модеран
вишенаменски објекат.

– Радови треба да стар-
тују крајем године и да по-
трају до наредног пролећа.
У међувремену ће бити из-
рађен пројекат за трећу

фазу инвестиције, који обу-
хвата улепшавање парка, а
у целокупном износу фи-
нансираће га ЈП Дирекција
за изградњу и уређење Пан-
чева – навео је Андрејић.

Он је напослетку закљу-
чио да ће, након уређења
Трга неолита и простора ис-
пред Римокатоличке цркве
Светог Маурицијуса, са
окончањем радова на ре-
конструкцији пијаце и пар-
ка, центар Старчева у пот-
пуности бити заокружен.
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» Наставак са стране 1

Бетински додаје да након из-
бора није добио никакво обра-
зложење, као и да му није удо-
вољено када је на седници На-
ционалног савета, на којој је
верификована одлука, тражио
на увид документа Шећеров-
ског. Заузврат је добио одго-
вор председника Управног
одбора да „Виктор (Шећеров-
ски) није ни морао, зато и ни-
је доставио никаква докумен-
та (можда чак ни Пријаву!),
јер га ми добро знамо?!”.

Поред тога навео је да НИУ
„МИИЦ” није спроводио неке
неопходне јавне набавке, као и
то да се гласило „Македонска
виделина” штампа у готово тро-
струко мањем тиражу од оног
који је званично пријављен.

Обиље активности
Друга страна, односно Велич-
ковски, који је председник од
2010. године, наведено де-
мантује и тврди да је реч о
злонамерним конструкција-
ма. Када је реч о раду на очу-
вању националног идентитета
он каже да за време његовог
мандата институција коју во-
ди добија само похвале са зва-
ничних места, што се најбоље
мери констатним растом бу-
џетских давања (ове године
близу десет милиона динара),
које зависи од количине ак-
тивности. Оштро одбија и
причу о самовољи.

– Одлуке се доносе на зва-
ничним органима и прецизира-
не су законима или статутом.
Ако сам некад „самостално” од-
лучивао, то је већ било предви-
ђено годишњим финансијским
планом. Притом све што Извр-
шни одбор изгласа мора да ве-
рификује Национални савет, па

тако и стипендирање појединих
чланова. А што се тиче нерели-
зованих одлука, није ми јасно
на шта се алудира, јер све за-
кључке које ми Извршни одбор
достави као налогодавцу, ами-
новао сам својим потписом –
навео је председник.

Када је реч о (не)доставља-
њу тражених информација
појединим члановима, каже
да о томе не одлучује он, већ
надлежно лице, које је по
струци правник.

Само по закону
– Немам ништа да кријем, по-
себно ако се зна да рад Нацио-
налног савета, самим тим и
мој, као и утрошак буџетских
средстава строго проверава

овлашћен независни ревизор.
Откада сам ја на челу, сваке
године имали смо позитиван
извештај, што је провериво на
сајту Канцеларије за људска и
мањинска права. Приликом
избора директора НИУ „МИ-
ИЦ-а” немам права да се ме-
шам, јер друштво с ограниче-
ном одговорношћу има свој
управни одбор сачињен од
еминетних стручњака, који је
поступак спровео по свим за-
конима, што је Национални
савет усвојио. Када је о Шеће-
ровском реч, он напомиње да
кандидат не мора под обаве-
зно да има седми степен
стручне спреме, уколико је ис-
такнут стваралац у области

књижевности, уметности и на-
уке на македонском језику.
Бесмислена је и прича о ума-
њеном тиражу „Виделине”, за-
то што га финансира и контро-
лише Покрајински секретари-
јат за информисање – истакао
је Величковски.

У сваком случају, оно што је
сигурно у Националном савету
македонске националне ма-
њине постоји очигледан рас-
кол. Засад је већина на страни
председника, али „дисиденти”
тврде да то неће потрајати бу-
дући да је, како кажу, на њихо-
вој страни једанаесторо од
двадесет троје чланова и да им
до већине недостаје само један
глас.

Ј. Филиповић

НАКОН ОКРУГЛОГ СТОЛА У ЈАБУЦИ

РАСКОЛ У НАЦИОНАЛНОМ САВЕТУ 
МАКЕДОНАЦА?

УСКОРО ПОНОВО РАДОВИ У СТАРЧЕВУ

Уређење Трга

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

ЗБОГ ПРОБЛЕМА С КИШНОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ

Вода припретила у Јабуци

Страну припремио

Јордан
Филиповић

УСКОРО ПОНОВО РАДОВИ У СТАРЧЕВУ

Наставак уређења Трга неолита
Иако релативно младо, Удру-
жење винара и виноградара
„Грозд” може се похвалити
бројним активностима, наро-
чито у последњих десетак да-
на. Тада су ови произвођачи
божанског нектара из Јабуке
практично реализовали два
пројекта. Захваљујући новцу
добијеном на конкурсу По-
крајинског секретаријата за
пољопривреду, у износу од
двеста хиљада динара, про-
шле недеље је сваком од три-
десет два члана припало буре
за вино.

Други део новца био је на-
мењен за посету сада већ чу-
веној винарији „Звонко Бог-
дан” у Суботици, која је при-

ређена у суботу, 28. новембра.
Том приликом чланови „Гро-

зда” показали су колегијал-
ност, јер су на ту корисну и

интересантну екскурзију по-
вели двадесетак произвођача
из удружења „Орфелин” из
Панчева и „Свети Трифун” из
Долова, као и власнике подру-
ма „Ћојбашић” и „Ђурић”.
Учесници су били одушевље-
ни доживљеним – од густих
засада винограда, преко про-
изводних погона с модерним
муљачама и пресама и барик-
подрума, до дегустације бе-
лог, розе и црвеног вина.

Дан раније је удружење
„Грозд” својим члановима по-
делило 3.300 садница винове
лозе и воћа, купљених од нов-
ца добијеног по конкурсу град-
ског Секретаријата за пољо-
привреду и рурални развој.

Отворено изражавање критичких ставова



У оквиру програма „Докумен-
тарна среда”, који се реализу-
је сваке друге среде у дворани
„Аполо” Дома омладине, у ор-
ганизацији Панчево филм фе-
стивала (ПАФФ), у среду, 9.
децембра, у 20 сати, биће при-
казан британски филм „О вре-
мену и граду” Теренса Дејви-
са. Реч је о награђиваном до-
кументарном филму у којем
аутор осликава и истражује
историју, трансформацију и
развој свог родног града Ли-
верпула.

Прошле среде, 25. новем-
бра, у оквиру истог програма,
у препуном „Аполу” приказан
је филм Марте Попиводе „Ју-
гославија – како је идеологија
покретала наше колективно
тело” из 2013. године, који је
светску премијеру имао на 63.
Берлиналу.

Као што је наговештено на-
словом, филм се бави извође-
њем идеологије у јавном про-
стору путем масовних пер-
форманса. Ауторка је, при-
том, анализирала филмске и

видео записе из послератног
раздобља Југославије (1945-
-2000), фокусирајући се на
масовне државне изведбе
(омладинске радне акције,
првомајске параде, прославе
Дана младости и слично), као
и на јавне протесте (1968, сту-
дентске и грађанске демон-
страције деведесетих година,
револуцију 5. октобра 2000.
године). Како је рекла Марта
Попивода, то остварење је на-
стало у време док је она била у
резиденцији у једном пари-

ском културном центру и оно
представља њен завршни рад
на постдипломским студија-
ма у Берлину.

– Идеологија је тада, у бив-
шој Југославији, као и сада, та
која покреће људе. Идеологија
нас покреће, били ми свесни
тога или не – сматра Марта
Попивода.

У филму „Југославија – ка-
ко је идеологија покретала
наше колективно тело” ре-
конструише се постепено ис-
црпљивање комунистичке
идеологије кроз промене од-
носа између људи, идеологије
и државе, и завршава се пред
вратима савремене демокра-
тије и неолибералног капита-
лизма у Србији. У драматур-
шком смислу филм користи
теоријске концепте друштве-
не кореографије и друштвене
драме, преводећи их на језик
филма.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА 

АЛЕКСАНДРЕ МИХАЈЛОВИЋ

Кроз прстохват цимета

„ДОКУМЕНТАРНА СРЕДА” ПУНИ ДВОРАНУ „АПОЛО” 

Идеологије и наше колективно тело

Поводом обележавања 37 го-
дина постојања балетског
образовања у Панчеву, од чега
двадесет година самосталног
рада, колектив и ученици Ба-
летске школе „Димитрије
Парлић” припремили су два
целовечерња концерта на ко-
јима ће се приказати сви уче-
ници школе узраста од четири
до осамнаест година. Концер-
ти ће бити приређени у уто-
рак, 8. децембра, и у четвртак,
10. децембра, од 18 сати, у
Културном центру Панчева.
Поред мноштва тачака из
области класичног балета, са-
времене и народне игре, цен-

трални део програма предста-
вља извођење првог, другог и
трећег чина балета „Дон Ки-
хот”. Сценографију за поме-
нути део балета урадио је ака-
демски сликар Емил Сфера, а
преношење и увежбавање
прилагођене оригиналне ко-
реографије обавиле су профе-
сорке Ружица Јовановић и
Наташа Тодовић.

ДАН ПАНЧЕВАЧКЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

„Дон Кихот” на прстима

••  ППооввооддоомм  3355  ггооддииннаа  ппооссттоојјаа--
њњаа  ооббјјааввииллии  ссттее  ссппоотт  „„ББииоо  ссаамм
ллоошш””  ии  ттррееннууттнноо  ссттее  ннаа  ттууррннеејјии
ппоо  ССррббиијјии,,  аа  ннаајјааввииллии  ссттее  ии  нноо--
ввии  ааллббуумм  рраадднноогг  ннаассллоовваа  „„ГГддее
ссммоо  ссааддаа””..  ШШттаа  оонн  ддооннооссии??

– Да, нови сингл је најава
албума који треба да изађе
на јесен 2016. Идеја је да из-
дамо још два сингла пре него
што објавимо албум. То је
приказ бенда онаквог какав
је данас, отуд и идеја за тај
назив.

Вилијем Сандберг је био
уважени војни криптолог,
вођа софистицираног ис-
траживања од вансеријске
важности. Али сада је њего-
ва каријера завршена, брак
му је пропао и он је пото-
нуо у мрачну депресију.

Иако је дигао руке од се-
бе, неко и даље верује у ње-
гове способности. Неиме-
нована тајна организација
отима Вилијема и одводи
га у изоловани замак, где
га чека шифра коју само он
може разбити: код који чу-
ва поруку скривену у чове-
ковом генетском запису.
Времена је мало, а ризик је
огроман: светом почиње да
се шири смртоносни вирус
који најављује почетак
краја. Од древног клина-

стог писма до најсавреме-
нијих научних открића,
Вилијем ће морати да ис-
користи све ресурсе и ује-
дини прошлост и будућ-
ност у одлучујућој бици на
све или ништа...
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Културни телекс

„Ходници времена”
Фредерика Т. Олсена

Два читаоца који до среде, 9. децембра, у 12 сати, СМС-
ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Шта је за вас највећи ризик?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Ходници времена” Фредерика Т.
Олсена. Имена добитника ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Вулкан”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У оквиру слављеничке турне-
је, а поводом 35 година посто-
јања, „Електрични оргазам”
ће извести концерт у дворани
„Аполо” Дома омладине Пан-
чево у петак, 4. децембра, од
21.30. Биће то добра прилика
за љубитеље квалитетног рока
и фанове „Оргазма” да се под-
сете његових највећих хитова
и да чују шта се то ново спре-
ма у „оргазматичном” музич-
ком студију. Сама турнеја
овог бенда обухвата гостовања
у неколико градова у Србији,
а биће окончана крајем де-
цембра концертом у Дому
омладине у Београду.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ШШттаа  ћћееттее  ссввиирраа--
ттии  уу  ППааннччееввуу??  ИИ  рраанниијјее  ссттее  оовв--
ддее  ннаассттууппааллии..  ДДаа  ллии  вваамм  јјее  ооккеејј
ккооммууннииккаацциијјаа  ссаа  ооввддаашшњњоомм
ппууббллииккоомм,,  ккоојјаа  јјее  ууггллааввнноомм  ппоо--
ммааллоо  ууззддрржжааннаа,,  ааллии  ннааввииккннууттаа
ннаа  ккввааллииттееттаанн  ззввуукк??

СС..  ГГООЈЈККООВВИИЋћ   ГГИИЛЛЕЕ:: Биће
то неки пресек каријере, од
првог албума па до новог син-
гла. Нећемо баш свирати пе-
сме са сваког албума, али оне
најзначајније сигурно. Иначе,
волимо да свирамо у Панчеву
и увек смо ту имали добар
контакт с публиком.

УОЧИ КОНЦЕРТА: СРЂАН ГОЈКОВИЋ ГИЛЕ, ФРОНТМЕН „ЕЛЕКТРИЧНОГ ОРГАЗМА”

ГДЕ СМО БИЛИ, ГДЕ СМО САДА

••  ТТррииддеессееттооггооддиишшњњииццуу  ббеенн--
ддаа  ссттее  ооббееллеежжииллии  ооббјјааввљљиивваа--
њњеемм  ааллббууммаа  „„ТТоо  шшттоо  ввииддиишш,,  ттоо
ии  јјеессттее””,,  ккоојјии  јјее  ппррааввоо  ооссввеежжеењњее
ннаа  ддооммааћћоојј  ммууззииччккоојј  ссццееннии..  ККоо--
ллииккоо  ссуу  ттооммее  ддооппррииннееллии  ппоовврраа--
ттаакк  ЉЉууббее  ЂЂууккиићћаа  ии  ооккооллннооссттии  уу
ккоојјииммаа  јјее  ннаассттааоо  ттаајј  ааллббуумм??

– Љуба је свакако био осве-
жење за бенд, донео је нову
енергију и то нас је све инспи-
рисало да урадимо добар ал-
бум. Нови албум ће бити ло-
гичан наставак тог прошлог.

••  ППррииллииккоомм  ллееттоошшњњеегг  ккоонн--
ццееррттаа  уу  ппааннччееввааччккоомм  ДДооммуу
ооммллааддииннее  ККоојјаа  иизз  „„ККииччммее””  јјее
ооццееннииоо  ддаа  ппррииссууссттввуујјееммоо  ппрроо--
ппааддаањњуу  ррооккееннррооллаа,,  ттее  ддаа  ддааннаасс
ггррууппее  ккоојјее  ссввиирраајјуу  ррооккееннрроолл
ннее  ддооннооссее  ввааттрруу..  ССллаажжееттее  ллии
ссее  сс  ттоомм  ооццеенноомм??

– Свакако да рокенрол
пролази кроз разне фазе и
промене и да у овом тренут-
ку није баш у најбољој снази,
да тако кажем. Не бавим се
тим теоретисањем превише,
ствари су онакве какве тре-
нутно јесу. Али свакако да се
промене стално дешавају,
видећемо.

••  ППоорреедд  ттооггаа  шшттоо  ккооммппооннуу--
јјееттее,,  ввии  ттааккоођћее  ппиишшееттее  ттееккссттоо--
ввее  ппеессааммаа  ззаа  „„ООррггааззаамм””..  ДДаа  ллии
ччииттааттее  ппооееззиијјуу??  ССммааттррааттее  ллии
ддаа  јјее  ттоо  вваажжнноо??  ККааккввуу  ммууззииккуу
ссллуушшааттее??  ШШттаа  вваасс  ппооккрреећћее??

– Не, не читам поезију.
Текстови песама су свакако
јако важни, али они су исто-
времено само део музике и
читаве песме, све то треба по-
сматрати заједно; кад се то
раздвоји од музике, потпуно
је другачији утисак. Слушам
оно што сам волео читав жи-
вот: „Ролингстонсе”, Дилана,
„Битлсе” итд.

На турнеји поводом 35 година бенда

Музика
Петак, 4. децембар, 21.30, дворана „Аполо” Дома омлади-
не: концерт „Електричног оргазма”.

Представе
Петак, 4. децембар, 20 сати, Дом Војске Србије: предста-
ва „Државни посао”.

Среда, 9. децембар, 19.30, дворана Културног центра: по-
етски кабаре „Иво Андрић”. Играју: Александар Срећковић
Кубура, Вјера Мујовић и Раде Радивојевић.

Књижевност
Четвртак, 3. децембар, 19 сати, дворана „Аполо”: промоци-
ја књиге „Кроз прстохват цимета” Александре Михајловић.

Четвртак, 3. децембар, 19 сати, „Штаб Погон”: вече поези-
је Стефана Станојевића.

Среда, 9. децембар, 18 сати, Градска библиотека: промо-
ција новог романа Драгана Јовановића „Леонардо с Дуна-
ва”. Учествују Драган Јовановић, аутор, књижевник и пу-
блициста, и Вања Булић, новинар и публициста.

Изложбе
Четвртак, 3. децембар, фоаје Културног центра: изложба
фотографија под називом „Занат је златан пријатељ дома,
ко занат цени није сиромах”, поводом 220 година занатства
у Панчеву.

Понедељак, 7. децембар, 19 сати, Галерија савремене
уметности: изложба радова из фонда Галерије савремене
уметности.

Среда, 9. децембар, 13 сати, фоаје Културног центра: изло-
жба дечјих радова – „Честитке за срећније детињство”, ху-
манитарна акција Ротари-клуба „Михајло Пупин” Панчево.

Тематски програм
Четвртак, 3. децембар, 19 сати, Градска библиотека: пред-
стављање портала „Виртуелно Панчево”. Учествују: библио-
текар-саветник Горан Траиловић, дизајнер портала Влади-
мир Кајловиц („ПанАрт”) и веб-мастер Бранко Јевђић.

Петак, 4. децембар, од 10 до 16 сати, дворана „Аполо” До-
ма омладине: сајам образовања.

Субота, 5. децембар, од 12 до 18 сати, Дом омладине: са-
јам волонтирања „ВолонтеризаКција”.

Уторак, 8. децембар, 18 сати, Културни центар Панчева:
концерт ученика Балетске школе „Димитрије Парлић”.

Филм
Четвртак, 3. децембар, 19 сати, дворана Културног центра:
документарни филм „Погребник” („Дан домаћег филма”).

Субота, 5. децембар, 20 сати, дворана Културног центра:
посебна пројекција филма „Смрдљива бајка”. Гостују: Жар-
ко Лаушевић, Јелена Ђокић и Мирослав Момчиловић.

Среда, 9. децембар, 20 сати, дворана „Аполо”: филм „О
времену и граду” Теренса Дејвиса („Документарна среда”).

У оквиру „Дана домаћег фил-
ма”, у четвртак, 3. децембра, у
19 сати, у дворани Културног
центра Панчева биће прика-
зан дугометражни докумен-
тарни филм „Погребник”, у
режији и по сценарију Драга-
на Николића. Како је наведе-
но у најави, филм говори о

томе како живимо и радимо
за жељену будућност, док нам
животи пролазе. То остварење
је проглашено најбољим до-
маћим документарним фил-
мом на Међународном фе-
стивалу документарног фил-
ма „Белдокс” 2014. Улаз је
слободан.

У дворани „Аполо” Дома
омладине у четвртак, 3. де-
цембра, од 19 сати, биће пред-
стављен други роман наше су-
грађанке Александре Михај-
ловић „Кроз прстохват циме-
та”. Та књига, објављена пред
шездесети Сајам књига у Бео-
граду, има две нити – историј-
ску и савремену, које својим
писмима боје цимета спаја
краљица Наталија Обреновић,
супруга Милана и мајка Алек-
сандра Обреновића.

Књижевна критичарка Љи-
љана Шоп наводи да то дело
доноси заплет достојан кри-
ми-романа и говори о теми
која јесте табу у савременој
српској књижевности, али не
и у таблоидној штампи и на
друштвеним мрежама.

У промоцији књиге учеству-
ју глумци Милан Босиљчић,

Милена Предић и Јасмина
Вечански, историчар Алек-
сандар Ђорђевић, књижевни-
ца Гордана Влајић и ауторка.

ДАН ДОМАЋЕГ ФИЛМА

Документарац 
„Погребник”

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

МАЛИ ПРИНЦ 3Д, СИНХРОНИЗОВАНО 16.00 16.00 16.00 

СМРДЉИВА БАЈКА
18.00
20.00

18.00
20.00

18.00
20.00

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић
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КУЛТУРА 13

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 9. децембра, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „Како побећи од мрачне прошлости?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Писма они-
ма којих нема” Ајонe Греј. Имена добитника ћемо обја-
вити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Делфи”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мре-
жи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Марија Станојловић, 

сликарка-керамичарка

ССЕЕРРИИЈЈАА::  Они који су се упу-
стили у гледање „Breaking
Bad-а” (у преводу на српски
„Чиста хемија”), у режији
Винса Гилигена, врло добро
знају зашто сам с великим не-
стрпљењем дочекала и шесту
сезону те серије. У томе, си-
гурна сам, нисам усамљена.
Уколико јој дате шансу и од-
гледате прве две-три епизоде,
не гине вам свакодневна по-
треба да проверите шта се но-
во дешава нетипичном про-
фесору хемије Волтеру Вајту.
Њему, наиме, бива устано-
вљен рак плућа, те он, да би
обезбедио будућност своје по-
родице, почиње да се бави
производњом наркотика. И
онда креће тотално лудило.

ППРРЕЕДДССТТААВВАА „Сумњиво ли-
це” Бранислава Нушића, у
режији Јагоша Марковића,
која се од априла 2012. даје
у Југословенском драмском
позоришту, изузетно је за-
баван и интелигентан ко-
мад. Та Нушићева драма
иначе слови за једну од нај-
смелијих и најсмешнијих, а
када се томе дода и репре-
зентативна глумачка поде-
ла, пред вама је онда пред-

става коју никако не треба
пропустити. Морам да ис-
такнем и то да лик Јеротија
Пантића у том комаду бра-
вурозно тумачи панчевачки
глумац Небојша Глоговац.

ТТААЕЕ--ББОО:: Хтели да призна-
мо или не, наша стварност
је постала сурова, окрутна и
оптерећујућа. Довољно је да
одгледате једно издање ве-
сти па да вам се згади овај
„врли, нови свет”. Мој вен-
тил је тае-бо у фитнес-клу-
бу „Фит спорт” у „Авиву” –
месту које подразумева до-
бро друштво, одличну ат-
мосферу и још бољу рекреа-
цију. После сваког тренинга
стварност постаје много
подношљивија.

Чиста хемија

У ратом захваћеном Лон-
дону 1942. Стела и Ден са-
свим случајно се срећу и
заљубљују. Чињеница да се
она управо удала за другог,
као и то да је он амерички
војни пилот чије су шансе
да преживи мале, додатне
су препреке за остварење
ове љубави у вихору рата.
Услед суровости живота
Стела и Ден деценијама
остају раздвојени на два
различита континента.

Седамдесет година ка-
сније Ден ће још једном
покушати да пронађе де-
војку коју никада није за-
боравио. Послаће писмо на
адресу где су њих двоје по-
делили кратке али саврше-
не тренутке среће. Ипак,
Стеле на тој адреси нема и

Денове речи прочитаће
Џес, млада девојка и сама у
бекству од мрачне прошло-
сти. Може ли она помоћи
Стели и Дену пре него што
буде заувек касно?

„Писма онима којих нема”
Ајонe Греј

Од неславне 
премијере 
до фине каријере

Комедија без фабуле,
а развија се 
умножавањем речи

После двестотог извођења у
Народном позоришту у Бео-
граду, два дана касније, у пе-
так, 27. новембра, представа
„Ковачи” Милоша Николића
одиграна је у пуној дворани
Културног центра Панчева.
Иако су многи из публике већ
били у прилици да погледају
тај комад, судећи по смеху и
спонтаним аплаузима, чини
се да су са уживањем пратили
201. извођење. Све у свему,
остварена је фина комуника-
ција између добро уиграног
глумачког ансамбла Народ-
ног позоришта и гледалаца.
Међутим, ситуација с том
представом на самом почет-
ку, пре дванаест година, није
била таква.

– Овде, у Панчеву, била је
премијера – присећа се глу-
мац Миленко Павлов – и није
личила ни на шта. То је била
копродукција између Панчева
и Београда, а за београдску
премијеру нису чак ни штам-
пани плакати, па смо имали
попуњену само трећину мале
сале. Тада смо се и заинатили
да направимо добру предста-
ву. И успели смо, путовали
смо с њом по свету, добијали
аплаузе и веома смо срећни
због тога. 

Поред Павлова, у представи
„Ковачи”, у продукцији На-
родног позоришта у Београду,
коју је режирао Стефан Са-
блић, играју и Бранко Видако-

УСПЕШНО ИЗВЕДЕН КОМАД МИЛОША НИКОЛИЋА

КАКО СУ СЕ КОВАЛИ „КОВАЧИ”

вић, Зорица Мирковић и Дра-
ган Николић. Уколико изузме-
мо сам почетак рада и спора-
дичне замене глумаца прили-
ком гостовања, ова постава се
није мењала годинама.

Миша Николић је ту коме-
дију писао у време када су ње-
гови „Светислав и Милева” пу-
нили сале у Српском народном
позоришту у Новом Саду. Како
је рекао, због популарности на-
ведене представе, позвали су га
из новосадског театра и нару-
чили нови комад. Он је предло-
жио да то буду „Ковачи”.

– Убрзо сам отпутовао у
Карлове Вари и тамо, за свега
девет дана, написао чак две
трећине „Ковача”. Када сам се
вратио у Панчево, требало ми
је још годину и по дана да га
завршим. Тај текст је матема-
тички и музички развијен, он
нема фабулу, већ се развија

умножавањем речи. Тако не-
што је много теже писати, јер
ту не постоји скица и све тре-
ба држати у глави – објаснио
је Милош Николић.

Уз извођење у Српском на-
родном позоришту, „Ковачи”
су с временом стигли до На-
родног позоришта у Београду.
Пошто није било новца, дого-
ворена је копродукција с пан-
чевачким Културним цен-
тром. И Миша Николић се
осврнуо на почетке извођења
представе, који су били дале-
ко од идеалних.

– Глумци су се мењали,
пробе су ишле лоше, премије-
ра је била слаба... Међутим,
глумци су постепено почели
да усвајају текст и превазила-
зе разне замке у њему, па су и
позоришне сале почеле да се
пуне. Тај текст делује једно-
ставно, али он то није, у ства-

ри прилично је компликован
– оценио је Милош Николић.

Упркос лошем старту пред-
става је с временом забележи-
ла бројне успехе. Она се већ
пуних дванаест година даје у
нашем националном театру, а
од првог извођења 1992. у
Српском народном позори-
шту у Новом Саду до данас
била је на репертоарима ра-
зних професионалних, полу-
професионалних и аматер-
ских позоришта код нас и у
иностранству. Током 23 годи-
не „Коваче” је погледало више
десетина хиљада људи.

То је и први комад Народног
позоришта у Београду који је
преведен на српски знаковни
језик и прилагођен је глувоне-
мим особама. Дуг је и списак
градова у којима су „Ковачи”
Милоша Николића играли у
другим продукцијама.

У комедији рат и национализам доведени до апсурда

У галерији „Зрин”
у Загребу у не-
дељу, 29. новем-
бра, отворена је
самостална из-
ложба слика на-
шег суграђани-
на Емила Сфе-
ре. Он се пред-
ставио са 17 но-
вих радова из
опуса „Сан лет-
ње војвођанске
ноћи”. На плат-
нима се могу
видети мотиви фасада ба-
натских кућа и ентеријери

карактеристични за војво-
ђанско поднебље.

ИЗЛОЖБА СЛИКА У ЗАГРЕБУ

Сферини војвођански
мотиви

Три изложбе у оквиру фести-
вала „Хајде да виримо” (од 26.
новембра до 2. децембра)
осмишљене су тако да уведу
посетиоце Галерије Бате Ми-
хаиловића у свет савремене
уметности. Тако су се на јед-
ном месту могле видети нео-
бичне модне креације Наташе
Шарић, видео-рад „24 Hours
оf Bodyrocking” Јелене Горич-
ки и фотографије „Intense Si-
lence” Иване Рајић.

Наша суграђанка Наташа
Шарић се експериментиса-
њем с формом и изразима ба-
ви од 2011. године. Започела
је краватама, а процес истра-

живања проширила је и на та-
шне.

Овом поставком су биле об-
ухваћене како кравате и та-
шне, тако и други одевни
предмети – који су тек делић
оног што је недавно предста-
вила у Београду, а све компо-
зиције су или црно-беле или
црно-црвене. Како је рекла,
следеће године ће обележити
25 година професионалног
рада, а предстоје јој бројне из-
ложбе.

Јелена Горички се пред-
ставила видео-радовима са-
чињеним од фотографија по-
крета.

– Рад се бави мојом теори-
јом да сваки човек има свој
телесни рукопис. У тренутку
док плешемо, ми имамо једну
форму коју стално понављамо
– рекла је Јелена Горички.

Фотографије Иване Рајић
„Intense Silence” настајале су то-
ком претходне две године, а њи-
хове заједничке црте су атмос-
фера и занимљив однос светла и
мрака. Оне осликавају претапа-
ње интензивне и грчевите емо-
ције у смирен, суптилан облик.
Уметница је апсолвент на Фа-
култету драмских уметности и
једнако успешно се бави фото-
графијом и филмом.

Роман првенац Панчевке Ма-
рије Белић Бибин „Маслина”,
чији је суиздавач „Чигоја
штампа”, промовисан је у уто-
рак, 2. децембра, у Галерији
Бате Михаиловића. Том при-
ликом је, такође, отворена из-
ложба слика Снежане Алек-
сић из Новог Сада, коју је ин-
спирисала Маријина проза.

Ауторка романа тренутно
живи у Новом Саду. Она је не-
колико година била новинар-
ка Радио Панчева, и то у вре-
ме процвата те медијске куће,
и каже да јој је то искуство би-
ло изузетно значајно. Идеју да
роман тако наслови добила је
захваљујући грчкој легенди о
настанку маслине, коју је
Зевс, наводно, створио по узо-
ру на апсолутну љубав између
мушкарца и жене.

– Ово јесте љубавна прича,
али необична, из више разло-

га. У њој се крије јако много
психологије, преиспитују се
односи унутар породице, на-
ши односи према деци, прија-
тељима, онима које познајемо
и људима које не познајемо –
рекла је Марија Белић Бибин.

На питање модераторке

Иванке Жељски Соломуно-
вић, иначе новинарке РТВ
Панчева, због чега у промоци-
ји не учествују критичари, као
што је углавном случај на
књижевним вечерима, Марија
Белић Бибин је одговорила да
књига није писана за критича-

ре, већ за њене пријатеље, по-
родицу и све оне до којих
„Маслина” нађе пут.

– Када сам почела да је пи-
шем, нисам знала да ли ћу је
икада објавити. И рекла сам: у
реду, послаћу је пријатељима
мејлом и свако ће моћи да на-
ђе неку реченицу за себе... Ако
очекујете да ћете у њој наћи
Кафку, Достојевског, Сартра,
она није за вас. Уз све пошто-
вање критичара, ова књига
ипак није писана за њих – об-
јаснила је ауторка.

Она је рекла да није студи-
рала књижевност, што ју је ду-
го удаљавало од намере да се
окуша у писању, и тек када је
променила однос према том
„проблему” и ослободила се
тих стега, ушла је у стваралач-
ки процес. Тренутно планира
да напише још два романа и
једну књигу за децу.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА МАРИЈЕ БЕЛИЋ БИБИН

Маслинаста боја љубави

ТРИ ЛИЦА САВРЕМЕНЕ УМЕТНИЧКЕ СЦЕНЕ

Мода, фотографија и видео-радови
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ПЕТАР ЈОЈИЋ О ЗАХТЕВУ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

УВЕК САМ ПОШТОВАО ЗАКОН
Нигде не пише да је
непоштовање суда
кривично дело, каже
радикал

Остајем на бранику
српских националних
интереса, поручује
Јојић

Познати панчевачки адвокат
и члан Централне отаџбинске
управе Српске радикалне
странке Петар Јојић изјавио је
да је захтев Хашког трибунала
за његово хапшење бесмислен
и неоснован јер нити је икада
застрашивао сведоке, нити им
је претио.

– Увек сам водио рачуна о
националним интересима Ср-
бије и пошто сам добар позна-
валац међународног права,
поступао сам у складу с њего-
вим начелима и правним нор-
мама нашег правосуђа – иста-
као је Јојић.

Он је оптужио Хашки три-
бунал да је током досадашњих
судских процеса вођених у тој
судској институцији против
Срба било случајева сведока
који су лажно сведочили и
сваљивали кривицу на опту-
жене јер су им обећавани про-
мена идентитета, адресе ста-
новања и новац. Према њего-
вим речима, на оне који су од-
бијали да пристану на то вр-
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шени су притисци. Јојић је до-
дао да су многи потенцијални
сведоци који су били на листи
сведока злочина ОВК током
рата на Косову због тога убије-
ни, иако је Хашки трибунал
морао да их заштити и да им
обезбеди сигурност.

Јојић је нагласио да не при-
знаје Хашки трибунал јер су
тамошње судије више пута до
сада отворено показале да мр-
зе Србе.

Како је изјавио, у Статуту Ха-
шког трибунала и у Закону о
сарадњи Србије с том правном
институцијом нигде не пише
да је непоштовање суда кри-
вично дело, па зато нема прав-
ног основа да било ко за то осу-
ди њега или неког другог члана
Српске радикалне странке.

Јојић је подсетио да је Ха-
шки трибунал тражио да му
француска влада испоручи
бившу портпаролку те инсти-

туције Флоренс Артман јер је
у медијима критиковала та-
мошње судије. Међутим, пре-
ма његовим речима, тај зах-
тев је одбијен.

Додао је да је до сада у Хагу
умрло двадесетак Срба и да се
за један број њих основано сум-
ња да није у питању била при-
родна смрт, већ су преминули
због других разлога. Нагласио
је да се Србија олако одрекла
захтева за одштету због бом-
бардовања 1999. године, поги-
бије њених држављана и тада-
шњих великих разарања. Рекао
је да није у реду ни то што се
наша држава одрекла судског
процеса лидерима земаља које
су чланице НАТО-а заслужни-
ма за бомбардовање Србије.

– Као Србин, остајем на
бранику српских национал-
них интереса као што је то
учинио и Војислав Шешељ. Он
је успешно одбранио како се-
бе, тако и наш народ. Нећу се
добровољно предати Хашком
трибуналу, већ ћу се одазвати
искључиво правосуђу Србије.
Признајем само националне
судове и они су ти коју могу да
ме позову да одговарам због
нечег. Подсећам, наши грађа-
ни сада могу да буду испору-
чени Хашком трибуналу, али
само ако се сумња да су почи-
нили ратне злочине и ни по
једном другом основу – закљу-
чио је Јојић.

М. Глигорић

ЗАВРШЕНО КАНДИДОВАЊЕ ЗА НАЈВАЖНИЈЕ ПРАВОСУДНЕ ФУНКЦИЈЕ

Једанаесторо заинтересованих за тужиоце

Ревија документарних фил-
мова познатог и више пута на-
грађиваног панчевачког ауто-
ра Радована Ђерића одржана
је у петак, 27. новембра, у све-
чаној сали качаревачке Месне
заједнице. Аутор се предста-
вио публици с три филма:
„Попика”, „Село у срцу града”
и „Просто као пасуљ”.

О овим делима, која су те-
матски везана за живот села,
надахнуто је говорила Алексан-
дра Лилић Јаковљевић, етнолог
из панчевачког Народног музе-
ја. Она је посебно истакла вред-
ност филмова, јер су у њима са-

чувани стари обичаји и посеб-
ности које, нажалост, одумиру.

Највеће интересовање на
пројекцијама које је организо-
вао локални Дом културе иза-
звао је филм „Просто као па-
суљ”, снимљен у Качареву
2004. године, у којем Стојанче
Илијевски Триша покушава да
обори Гинисов рекорд у кува-
њу пасуља.

Публика је у више наврата
аплаузом поздравила Ђериће-
во виђење живота у руралним
срединама, а вођен је и веома
занимљив разговор с њим.

Ј. Ф.

РЕВИЈА ФИЛМОВА У КАЧАРЕВУ

Ђерићево виђење живота на селу

ДОМ ОМЛАДИНЕ И ДОМОВИ КУЛТУРЕ У СЕЛИМА

Књижевне вечери с Веселином Џелетовићем
У току је успостављање сарад-
ње Дома омладине Панчево са
установама културе у насеље-
ним местима. Заједнички рад
биће обележен књижевним
вечерима песника, новинара и
књижевника Веселина Џеле-
товића сваког уторка током
децембра.

Прво књижевно вече биће
одржано у уторак, 1. децем-
бра, од 18 сати, у омољичком

Дому културе. Наредни књи-
жевни сусрети биће приређе-
ни у Долову (8. децембра) и
Брестовцу (15. децембра), а
програм ће бити затворен у
панчевачкој дворани „Аполо”
(22. децембра).

Веселин Џелетовић је аутор
романа „Српско срце Јохано-
во”, истините приче о тргови-
ни људским органима, по ко-
јем је снимљен и филм. Упо-

знавање с Немцем Јоханом
Вагнером 2004. године, на
српском гробљу у једном ко-
совском селу, писац бележи у
роману речима: „Његова поја-
ва и држање говорили су да
понашањем и одевањем не од-
говара том времену и просто-
ру. Био је у скупом, отменом
оделу и питао сам се шта тра-
жи на сахрани. Био је у прат-
њи једног наредника Кфора”.

Према Џелетовићевом ка-
зивању, цела прича постала
му је још чуднија када је на
гробљу том човеку пришао де-
чак који је изгубио мајку и за-
грлио га. На његово питање ко
је тај човек, мештани су му
одговорили: „Нећеш веровати,
тај човек тврди да у грудима
носи срце нашег Јована. Иму-
ћан је и хоће да помогне поро-
дици”. Ј. К.

Влада и Скупштина Србије
ускоро треба да одлуче ко ће
током наредних шест година
водити тужилаштва у Панчеву
и другим градовима широм
Србије.

Државно веће тужилаца
ових дана је утврдило и обја-
вило коначне листе оних који
су се кандидовали за ту ду-
жност, па се тако зна да, поред
Гордане Чолић, која је у прет-
ходних шест година била на
челу панчевачког Вишег јав-
ног тужилаштва, има још пет
кандидата за ту функцију. То
су Емилија Милосављевић,

Небојша Живковић, Наташа
Трнинић, Зоран Антић и Сло-
бодан Нешовић.

На листи за Основно јавно
тужилаштво има пет кандида-
та. Поред Ане Боровић, која је
водила ту институцију у про-
теклом периоду, ту су и Ненад
Стефановић, Горан Медако-
вић, Иван Конатар и Маргита
Булатовић.

Подсећамо, функције тужи-
лаца су више него значајне у
борби против криминала и ко-
рупције. Довољно је рећи да
од пре три године, када је по-
чела примена тзв. тужилачке

истраге, више и основно јавно
тужилаштво могу да наређују
полицији.

Тачније, челници тих право-
судних институција и њихови
заменици имају право да након
што дођу до сазнања да је негде
прекршен закон, званично за-
траже од полиције да поводом
тога интервенише и да њени
припадници истраже има ли
основа за даље реаговање.

Уз то, у случају да тужила-
штва добију кривичне пријаве
за које се оцени да су непотпу-
не, тужиоци и њихови замени-
ци имају право да траже од

полиције да их допуни тако
што ће прибавити додатне ин-
формације.

То није све – наши тужиоци
већ три године, попут њихо-
вих колега на Западу, у потпу-
ности воде истражне поступ-
ке. У складу с тим они имају
право да саслушавају сведоке,
захтевају од полиције да обез-
беди доказе, траже мишљења
од судских вештака, предлажу
осумњиченима споразуме о
признању кривице и споразу-
ме о тзв. опортунитету, потпи-
сују с њима те споразуме итд.

М. Г.

На платоу испред Градске
управе 7. децембра у подне
биће одржан протест наших
суграђана који желе да ис-
кажу свој револт и неслага-
ње с начином на који се
представници градске вла-
сти односе према животи-
њама. 

Организатор протеста,
Друштво за заштиту животи-
ња и природе „Еколибријум”
из Панчева, том приликом
ће изнети захтев да се што
пре измени градска одлука о
држању домаћих животиња,
на основу које је њихов број
однедавно ограничен.

„Број животиња не треба
да буде лимитиран, већ ак-
ценат треба ста-
вити на услове у
којима оне живе.
Казнена полити-
ка треба да буде
усмерена не на
грађане који узи-
мају животиње
са улице, него на
оне који их изба-
цују”, пише из-
међу осталог у
позиву „Еколи-
бријума” за овај
протест.

На том скупу
ће бити изнет захтев да се
пронађе начин за кажњава-
ње неодговорних власника
што избацују и пуштају на-
поље псе и мачке које су
претходно држали у својим
двориштима и тиме кон-
стантно увећавају њихов
број на градским улицама.

Учесници протеста ће за-
тражити и да се пооштри
контрола и примена посто-
јећег закона, на основу којег
животиње морају бити чи-
поване, вакцинисане и под
контролом власника. То је

образложено тиме да грађа-
не најчешће нападају и ује-
дају пси који су једно време
имали власнике, а онда су
их се они отарасили. Због
тог немара из градског бу-
џета се издвајају велике су-
ме новца на име одштета
жртвама напада паса.

Организатори протеста ће
на том скупу захтевати и да
се побољшају услови у град-
ском прихватилишту за на-
пуштене животиње.

„Захтевамо да се испуне
услови које је затражила Ре-
публичка ветеринарска ин-
спекција да би то прихвати-
лиште могло несметано да
ради. Тренутно нема услова

за смештај штенаца, па је
њихова смртност велика.
Постоји опасност од међу-
собне заразе паса, а нема ни
довољно простора, па се у
боксовима налази и по пет
паса. Због недостатка сме-
штајног простора пси се др-
же у кавезима у којима је
боравак неподношљив и зи-
ми и лети. Нема безбедног
простора за истрчавање па-
са, а нема ни особља које је
обучено за њихово хватање”,
пише у позиву за протест.

М. Г.

ПРОТЕСТ ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
7. ДЕЦЕМБРА

Против ограничавања
броја кућних љубимаца

Лепа акција у оквиру које
Служба хитне медицинске
помоћи панчевачког Дома
здравља приређује дружења
с малишанима из вртића
Предшколске установе
„Дечја радост” наставила се
у четвртак, 26. новембра,
када је петнаестак чланова
екипе Хитне помоћи посе-
тило вртић „Петар Пан” на
Миси.

Клинци и клинцезе су
својим гостима приредили
сјајан дочек, а припремили
су им и поклоне који су их
оборили с ногу.

– Утиске је тешко прене-
ти, сви смо импресионира-
ни. Деца су била фантастич-
на! Припремили су нам ре-
цитације на српском и ен-
глеском језику, направили
нам макете санитета и нацр-
тали предивне цртеже и по-
стере. Ова дружења су за нас
у Хитној помоћи заиста нај-

лепши део посла који оба-
вљамо и деца нам редовно
приређују сусрете какви се
памте читавог живота – ис-
такао је, не кријући одуше-
вљење, др Горан Симоновић
из Службе хитне помоћи.

Малишани су током овог
дружења имали прилику да
сазнају нешто више о раду те
службе. Посебно су уживали
у могућности да једни на
другима испробају стето-
скоп, а др Горан Симоновић
и његове колеге су им на лут-
ки – моделу показали како
изгледају људски органи.

На крају су деца погледа-
ла и санитетско возило, које
је и за њих било посебна
атракција, као што је то био
случај и с њиховим другари-
ма из вртића „Славуј”, „Ве-
верица” и „Лептирић”, где је
ова јединствена акција већ
одржана током претходних
недеља. Д. К.

ЛЕКАРИ ПОСЕТИЛИ ВРТИЋ „ПЕТАР ПАН”

Одушевљени и деца 
и медицинари



У Великој Британији је спро-
ведена анкета у којој је уче-
ствовало нешто више од хи-
љаду возача. Чак 60 процена-
та анкетираних признало је
да често вози у неодговарају-
ћој одећи и обући, док је 30
одсто рекло да лети често во-
зи у јапанкама. Чак и након
незгода које су доживели због
вожње у папучама, двадесет
процената возача навело је да
су наставили да возе у обући у
којој су већ доживели саобра-
ћајку. Проучавајући опасно-
сти, научници су утврдили да
вожња у јапанкама двоструко
успорава време које је по-
требно да се нога с папучице
гаса помери на кочницу. Та-
кође, с јапанкама се остварује
и мањи притисак на кочницу,
због чега је потребно више
времена да се аутомобил на-
гло заустави. Зато је, према
истраживању, вожња у тој вр-
сти обуће чак опаснија од во-
жње с високим потпетицама,
јер су оне ипак чвршће и ста-
билније за вожњу.

Због чега се у неким држа-
вама вози левом страном?
Први забележени подаци о

саобраћају датирају још из
римског доба и говоре да се
тада за кретање користила
лева страна пута. Разлог је
веома једноставан. Пошто
је већина људи деснорука,
лакше им је било да, јашући
левом страном пута, ефика-
сно потегну мач или да се
поздраве с пролазником.
Исто тако, лакше је било
попети се на коња с краја
него са средине пута. Кра-
јем 18. века ствари се мења-
ју и прелази се с леве на де-
сну страну. Тада почињу да
се користе велике кочије с
неколико коња и кочија-
шем. Опет, пошто је већина
људи деснорука, и кочијашу
је било згодно да седи иза
задњег левог коња, како би
бич који држи у десној руци
могао лакше да користи, а и
да има бољи преглед ко му
долази у сусрет. Једна од те-
орија је да је вожњу десном
страном у европским држа-
вама први увео Наполеон
својим освајањима. Пошто
Енглеску није освојио, она
је задржала своје „племић-
ко правило”, које користи и
данас.

- - - - - - -  ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - - - ГАРАЖА - - - - - - - 

„ПЛЕМИЋКА” СТРАНА ПУТА

- - - - - КРАТКА ИСТОРИЈА - - - - - 

Поред отежаног паљења мо-
тора у јутарњим часовима,
зими је честа појава да се
брава на вратима, као и са-
ма врата, заледи. Шта ради-
ти у оваквим ситуацијама?

Уколико успете да откљу-
чате аутомобил, а не можете
да уђете у путнички простор,
лагано покушајте да отвори-
те свака врата како бисте ви-
дели која су најмање залеђе-
на. У већини случајева ћете
успети да отворите она која
су највише била изложена
сунцу, или која су окренута
ка истоку. Уколико се ручи-
ца браве подигне, повуците
лагано али чврсто ка себи да
видите да ли лед са оквира
врата попушта.

Носећи дебеле рукавице,
чврсто длановима прити-
сните места на којима се на-
хватао лед. Уколико врата
попусте, лед на тим делови-
ма треба да попуца. Затим
лагано ударајте длановима
у замрзнуте делове око рама
врата. Ако се лед ломи, по-
кушајте да рукама отклони-
те његове остатке.

У случају да се ниједна
врата аутомобила не могу
отворити, пробајте с пртља-

жником. Ако задња врата
нису залеђена, уђите кроз
пртљажник на возачево ме-
сто како бисте изнутра по-
кушали да отворите врата
возила. Стартујте мотор и
пустите да се возило загреје
неколико минута пре него
што пробате да отворите за-
леђена врата са унутрашње
стране. Напомињемо да ко-
ришћење силе може оште-
тити врата возила.

Неки возачи уз помоћ
упаљача греју кључеве и на
тај начин покушавају да от-
кључају аутомобил, што
баш и није препоручљиво
уколико имате кодирани
кључ. Уместо овако загреја-
ног кључа, можете пробати
да откључате замрзнуте
браве коришћењем купов-
них одмрзивача. Лагано
окрећите кључ у брави како
бисте потпомогли процес
одрмзавања након употребе
одмрзивача.

ШТА КАДА СЕ БРАВА ЗАЛЕДИ?

Четвртак, 3. децембар 2015.

automobilizam@pancevac-online.rs 
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

Само привремено
решење

Резервни точак још
увек незамењив

При куповини новог аутомо-
била резервни точак се у ве-
ликом броју случајева налази
на списку додатне опреме, за
коју треба доплатити. Возачи
аутомобила који користе уре-
ђаје за вожњу на течни нафт-
ни гас имају проблема са
складиштењем резервног точ-
ка, јер се боца за ТНГ најче-
шће инсталира на место пред-
виђено за заменску гуму. Сто-
га, уместо точка, возачи све
чешће користе сетове за репа-
рацију гума уколико им се на
путу догоди да пробуше један
од пнеуматика.

Пена није свемогућа
Произвођачи аутомобила све
мање размишљају о резер-
вном точку, првенствено због
стандарда о тежини аутомо-
била и емисијама штетних га-
сова које морају испунити. За-
то се возачима све чешће ну-
ди могућност да сами поправе
гуму уз помоћ поменутог сета.
Када пукне гума на путу, во-
зач остаје сам са сетом и нај-
чешће штурим знањем о кр-
пљењу гуме на овај начин.
Баш због тога ћемо покушати
да на што краћи начин обја-

УПОТРЕБА СЕТА ЗА РЕПАРАЦИЈУ ГУМЕ

снимо како да сами закрпите
гуму.

Најпре, треба да безбедно
зауставите своје возило, а нај-
боље је да то буде на неком
одморишту поред пута како
не бисте реметили ток саобра-
ћаја. Нормално, укључићете
сва четири светла и повући
ручну кочницу. Када сте све
то урадили, потребно је да
утврдите која је гума оштеће-
на и о каквом се оштећењу ра-
ди. Запамтите, сет за поправ-
ку гуме не може вам приско-
чити у помоћ у свим случаје-
вима пуцања гуме. Рецимо,
ако је рупа у гуми шира од пет
милиметара у пречнику, ако

је поцепана са стране или ако
је фелна на гуми оштећена,
можете одложити сет и позва-
ти помоћ. Имајте на уму да
током поправке гуме ексер
или друго тело које је изазва-
ло оштећење не треба вадити
из гуме.

Шта све садржи репарацио-
ни комплет? На списку треба
да се налазе: пена за заптива-
ње рупе и компресор који слу-
жи да потом напумпате гуму
до радног притиска. У супрот-
ном, ако гума није под прити-
ском, током вожње ћете оште-
тити пнеуматик и мораћете
да купите други.

Вулканизер је неизбежан
Боца с пеном има посебан на-
ставак, на чијем је крају навој
сличан оном на капици венти-
ла. Тај навој треба прислонити
на вентил гуме и зашрафити.
То је важно јер након тога,
притиском на горњи вентил
боце, треба убацити пену у
унутрашњост гуме. Затим по-
моћу компресора напумпајте
гуму. Компресор треба укљу-
чити у утичницу, која се,
углавном, налази у кабини во-
зила. Упалите мотор возила и
компресор и тако допумпајте
гуму до притиска прописаног
за ваш аутомобил.

Код неких сетова за репара-
цију то је једноставније реше-
но – боца с пеном с друге стра-
не има прикључак за компре-
сор па се обе радње, пумпање и
убацивање пене, дешавају у
исто време. Ако се гума у року
од петнаест минута не напум-
па, значи да репарација није
успела јер на пнеуматику ве-
роватно постоје оштећења која
нисте приметили, а која оне-
могућавају да се пукотине на
гуми санирају уз помоћ пене.

Уколико све прође без ком-
пликација и поправите пробу-
шену гуму, ипак ћете морати
да будете на опрезу. Не смете
возити брзином већом од 80
километара на час и морате
избегавати нагле промене
правца и кочења.

И након репарације серви-
сери препоручују да се што
пре сврати до вулканизера, јер
је употреба сета само привре-
мено решење, док не свратите
до првог вулканизера. Такође,
при куповини, или уколико
већ поседујете пену за репара-
цију, редовно контролишите
њен рок употребе, као и ис-
правност компресора, како не
бисте дошли у ситуацију да
немате ни резервни точак ни
могућност да закрпите пробу-
шени пнеуматик.



ФОРД КА, 2002, на про-
дају. Тел. 063/872-47-
76, 013/378-160.
(210079)

МЕРЦЕДЕС 2005, црни,
Е 200, ЦДИ, 90 кв, фул,
договор. 064/241-77-47.
(4637)

ГОЛФ 4, highline,
2000/1, 1.6, 16 V, петора
врата, атестиран плин,
аутоматска клима, на-
вигација, алу фелне,
итд., власник, 3.100
евра. 065/848-58-66.
(210354)

ЈУГО корал ин, 2004,
атестиран плин, цен-
трална, аларм, 1.000
евра. 065/848-58-66.
(210354)

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

РЕНО меган 2007, кара-
ван, власник. 062/885-
43-23. (210424)

ПРОДАЈЕМ трактор
ИМТ 555, мало радио
после генералне, реги-
строван. 064/474-41-13.
(210515)

ПАСАТ Б 3, 1992, лиму-
зина, бензин-гас, 1.050
евра. 064/880-41-66.
(210522)

ПРОДАЈЕМ пасат кара-
ван, 2000. годиште, од-
личан, 2.900 евра.
064/206-55-41. (210590)

ОПЕЛ кадет 1.6 и, реги-
строван до новембра
2016, атестиран плин.
0 6 0 / 1 4 4 - 8 5 - 5 4 .
(210592)

ПРОДАЈЕМ пасат 2 ди-
зел, 1987. годиште, не-
регистрован, 300 евра.
0 6 1 / 1 3 1 - 7 9 - 0 4 .
(210631)

ПАСАТ Б 6, 2.0 ТДИ,
2007, зедер, сервис, од-
личан, 5.550 евра.
0 6 6 / 8 7 0 - 0 9 - 0 2 .
(210641)

ПРОДАЈЕМ ауто даеву
калос, 2003. годиште,
сиве боје, бензин.
0 6 2 / 8 4 8 - 2 5 - 7 8 .
(210750)

ШКОДА фелиција кара-
ван, 1.3, 1997. годиште,
бензин, гас, регистро-
ван, атестиран.
0 6 4 / 2 0 6 - 5 0 - 9 1 .
(210679)

ТОЈОТА корола, први
власник, регистрован, у
добром стању. 069/507-
08-88. (210681)

ПРОДАЈЕМ kia pride,
бензинац, 1996. годи-
ште, регистрован, ис-
праван. 064/665-86-51,
0 6 2 / 1 6 7 - 6 7 - 6 9 .
(210679)

КИЈА рио, 2002. плин,
регистрован, 1.300
евра, форд К, замена за
комби. 063/809-34-18.
(210733)

УНО, 1.0, 1992, троја
врата, плин, истекла ре-
гистрација. 064/130-36-
02. (210736)

ЗАСТАВА 101 скала 55,
1996, истекла регистра-
ција, у возном стању.
0 6 4 / 1 3 0 - 3 6 - 0 2 .
(210736)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2007,
ван, може и путнички,
регистрован, атест
плин. 064/130-36-02.
(210736)

ОТКУП свих врста вози-
ла и катализатора, про-
даја делова. 063/782-
82-69, 066/409-991.
(210345)

ОТКУП свих врста вози-
ла од 80 до 1.500 евра,
продаја половних дело-
ва. 069/203-00-44,
0 6 4 / 5 5 2 - 3 1 - 1 9 .
(220345)

КУПУЈЕМ комби фол-
ксваген Т 1 и Т 2, до
1975, у било каквом
стању. 065/535-24-56.
(210524)

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила до 3.000 евра. Ис-
плата одмах. 065/809-
11-83. (210719)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(210726)

ПРОДАЈЕМ дворедни
берач СИП 5001, 3.600
евра. 063/839-73-31.
(209937)

ПРОДАЈЕМ круњач за
кукуруз, четири рупе,
дизел мотор, исправан.
0 6 4 / 4 7 4 - 4 1 - 1 3 .
(210515)

ТРАКТОР урсус 1222,
јесењи јечам, соја у зр-
ну и сачма. 065/445-57-
36. (210739)

ИЗДАЈЕМ гаражу у цен-
тру код Музеја.
063/728-47-42. (210417)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Ко-
теж 1, 2.400 евра. Тел.
065/640-63-00. (210709)

ПОТРЕБНА гаража на
Тесли, близу пијаце.
0 6 4 / 2 3 8 - 6 8 - 9 4 .
(210685)

ИЗДАЈЕМ зидану гара-
жу, Вршачка, „Пекабе-
та”, Котеж 1. 064/421-
62-41. (4638)

ИЗДАЈЕМ зидану гара-
жу на првом нивоу Кон-
структорове гараже,
Котеж. 063/122-55-22.
(4638)

НА ПРОДАЈУ телефон
алкател one tach pop 3
са комплетном опре-
мом и гаранција „Теле-
нор” и нокија 108 као
нова са комп. опремом
и гаранцијом МТС.
064/125-99-23. (СМС)

ПРОДАЈЕМ рачунар
пентијум 4. 065/583-38-
53. (210527)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни дело-
ви од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (210586)

ФРИЖИДЕР, замрзи-
вач, веш-машину, по-
ловне делове, шпорет
електрични, ТА пећ.
Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (210732)

ТВ половни, из увоза;
37, 54, 72. 348-975,
066/348-975. (210493)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
0 6 0 / 6 0 3 - 3 2 - 3 2 .
(209002)

НА ПРОДАЈУ дечији
креветић беле боје као
нов с новим душеком
оградица се диже.
064/125-99-23. (СМС)

НА ПРОДАЈУ дебеле
свиње. 063/748-05-96.
(СМС) 

ОГРЕВНО дрво на про-
дају. 064/357-82-08.
(209002) 
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БРИКЕТ буков калори-
чан, исплатив, 4.500
дин/кубик, достава,
преостала количина.
0 6 4 / 4 8 2 - 6 5 - 5 3 .
(210108)

ПРАСИЋЕ и дебеле сви-
ње продајем. Пелистер-
ска 24. 372-768,
0 6 4 / 1 7 2 - 4 4 - 1 0 .
(210256)

СВИЊСКЕ полутке,
прасићи меснати, вели-
ке свиње, кућна доста-
ва. 065/614-74-40, 633-
250. (210347)

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

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње. Тел. 631-811.
(210359)

ПРОДАЈЕМ камин „ал-
фа врање”. 066/347-
302. (210361)

ПРОДАЈЕМ дрва за
огрев, преостала, и по-
ловне греде и моторну
тестеру штил. 064/122-
69-78. (210360)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, као нове,
магнохром Краљево,
цер, достава, монтира-
ње, гаранција. 060/080-
32-15. (210377)

НА ПРОДАЈУ фрижи-
дер и замрзивач, повољ-
но. Тел. 064/077-71-54.
(210379)

ПРОДАЈЕМ товне сви-
ње, од 120 до 220 кг, мо-
гуће клање или продаја
полутки. 063/812-36-
04. (210380)

ПРОДАЈЕМ крека весо
и две веш-машине. Тел.
0 6 4 / 8 2 2 - 9 6 - 8 2 ,
0 6 1 / 6 4 4 - 6 2 - 0 7 .
(210383)

ПЕРЈАНА јакна шеви-
њон, мушка, сат омега
лонжин, бојлер 5 л.
0 6 4 / 3 5 4 - 6 9 - 7 6 .
(210384)

ПРОДАЈЕМ свиње и
прасиће. 069/343-54-
40. (210386)

ЕЛ. ШПОРЕТИ, креве-
ти, душеци, ормар, сто,
грејалице, судопера, те-
левизор. 065/353-07-57.
(210392)

ПРОДАЈЕМ очувану
пећ на угаљ крека весо.
066/341-788. (210426)

КАМИН алфа стар, че-
тири године, у добром
стању, 140 евра.
0 6 3 / 8 0 8 - 9 5 - 5 3 .
(210395)

ТА ЦЕР, 6 кв. 062/885-
43-23. (210424)

ПРОДАЈЕМ меснату
прасад, могућност кла-
ња, печења и доставе.
063/314-454. (210402)

ПРОДАЈЕМ две горење
веш-машине и про-
хромски проточни бој-
лер. Тел. 064/926-59-
43. (210408)

ОШТЕЋЕН полован на-
мештај, тепих, испра-
ван телевизор, телефон
нокија 6310. 061/307-
31-33. (210356)

ПРОДАЈЕМ квалитетне
струњаче за фитнес 102
х 52 цм. 013/232-21-30,
0 6 3 / 1 6 2 - 5 0 - 0 0 .
(210459)

БРИКЕТ еколошки, ви-
сококалоричан огрев од
храста и букве, преоста-
ле количине. 061/296-
91-67. (и)

МАНГУЛИЦЕ, без холе-
стерола и концентрата,
два комада – једанаест
месеци старости, може
и обрађене, цена дого-
вор. 062/167-16-81.
(210467)

А Л У М И Н И Ј У М С К А
ограда, гелендери, АЛУ
ПВЦ столарија, нова,
половна. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(210487)

ПРОДАЈЕМ: троседи,
каучеви, угаона гарни-
тура, регале, мост + ре-
гал, гарнитура мојца,
витрина комода, сто +
четири столице, спава-
ћа соба комплет, ком-
плет кухиња, замрзи-
вач, дечја колица, теле-
визоре, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва, ма-
шину за веш, суђе, су-
шење, тепихе, половно
ауто-гуме, бициклови,
разно. 063/107-78-66.
(ф)

КОТАО 35 кв, са бојле-
ром, гаранција четири
године, продајем, мон-
тирање гратис. 064/123-
63-65. (210497)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње и прасиће. Тел.
063/865-80-31, 617-336.
(210510)

ПРОДАЈЕМ квалитетан
полован намештај из
увоза. 065/592-78-75.
(210501)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, кухиња 10.000
динара. 063/773-45-97,
371-568. (210518)

ЕНДЛЕРИЦА necchi,
пет конаца, индустриј-
ска, продајем. 063/822-
48-10. (210549)

ТРОСЕД мојца, веш-ма-
шина, шпорет на дрва,
витрина с лежајем.
0 6 0 / 1 4 4 - 8 5 - 5 4 .
(210592)

ВЕШ-МАШИНА мања,
већа, фрижидер, угаона
гарнитура, регал, комо-
де, ормани, салонски
округли сто са десет
столица, шиваћа маши-
на, усисивач, грејалица.
Тел. 063/861-82-66.
(210602)

ПРОДАЈЕМ два регала,
кухињу, вертикални за-
мрзивач, француски ле-
жај. 064/907-94-58.
(210615)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи,
ремонтоване, са доста-
вом и монтирањем.
0 6 3 / 7 0 5 - 1 8 - 1 8 .
(210619)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи од 2 до 6 кв,
достава, монтирање, га-
сранција, повољно.
064/366-57-87, 335-930.
(210619)

ПРОДАЈЕМ засад ле-
ске, стар четири године,
површине 2,6 хектара.
0 6 5 / 2 7 8 - 2 4 - 0 0 .
(210621)

ПРОДАЈЕМ два кауча,
две фотеље, комплет.
Тел. 064/612-81-40.
(210632)

ПРОДАЈЕМ петора вра-
та, лавабо, ве-це ко-
тлић, ламинат.
0 6 4 / 1 3 9 - 0 4 - 4 8 .
(210638)

ПРОДАЈЕМ букова др-
ва, багремове сеченице.
„Топлина”, 063/364-
310.(210659)

ПРОДАЈЕМ пуромат и
кабл продужни.
062/655-244. (21066)

ПРАСИЋИ свих тежи-
на, достава, услужно
клање. 065/410-97-34.
(210749)

ПРАСИЋИ и свиње на
продају. Услужно кла-
ње, Новосељански пут.
0 6 4 / 3 0 3 - 2 8 - 6 8 .
(210749)

ПЕЛЕТ, преостале ко-
личине, продајем ква-
литетно. 063/322-847.
(210751)

ВИСОКОМЛЕЧНУ пр-
вокласну краву прода-
јем. 060/444-55-03.
(210674)

ВЕШ-МАШИНЕ, суши-
лице, фрижидери, за-
мрзивачи, LED, LCD TВ
из Немачке, гаранција.
0 6 2 / 8 2 4 - 2 3 - 2 1 .
(210683)

ПРОДАЈЕМ култиватор
дизел 8 кс, нов, саднице
кајсија, висок калем.
377-288. (210695)

ТОВНЕ ћурке и балира-
ну детелину продајем.
0 6 0 / 4 4 4 - 5 5 - 0 1 .
(210674)

ПРОДАЈА пелета, увоз
из Босне, А класа.
064/331-65-45. (210618)

СВИЊСКЕ полутке на
продају. 013/632-145,
0 6 0 / 5 0 0 - 3 0 - 9 1 .
(210742)

ПРАСИЋИ и мушко
ждребе липицанера.
0 6 3 / 8 9 2 - 1 2 - 0 8 .
(210730)

ЛИВЕНИ казан 80 л с
ложиштем, рем, корито
за шурење. Све 150
евра. 064/330-48-91.
(210743)

ПРОДАЈЕМ регал, ор-
мане, витрине, комоде,
столове и столице, пећ
на дрва, франуцски ле-
жај, судо-машина, ку-
хиње, комоде, витрине,
тепихе, судопере, кућ-
ни бар, сандук за посте-
љину, чивилук, ТА пећ,
шпорет на струју, ра-
зно. 064/155-38-13.
(210731)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
повољно. 062/436-523.
(4638)

КУПУЈЕМ очуван наме-
штај, столове, столице,
огледала, кухиње, оста-
ло покућство. 066/900-
79-04. (210377)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (210687)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, акумулато-
ре, старе каблове, старе
славине. 060/521-93-40.
(210485)

КУПУЈЕМ ТА пећи, не-
исправне и исправне.
0 6 3 / 7 0 5 - 1 8 - 1 8 .
(210619)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
свих величина, добро
плаћамо. 063/182-08-
95, 335-974. (210619)

КУПУЈЕМ перје, ста-
рински намештај, сато-
ве, слике, стари новац,
пенкала, бижутерију,
старе играчке и друго.
335-974, 063/705-18-18.
(210619)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, сатове, но-
вац, пенкала. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (210652)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, веш-машине,
замрзиваче, телевизо-
ре, алуминијум, бакар,
месинг. 061/206-26-24.
(210655)

КУПУЈЕМ алуминијум,
бакар, месинг, гвожђе,
веш-машине, замрзива-
че. 061/322-04-94.
(210655)

КУПУЈЕМ гвожђе, алу-
минијум, бакар, ме-
синг, телевизоре, веш-
машине, замрзиваче,
остало. 064/484-13-76.
(210655)

ПРОДАЈЕМ викендицу
на Баваништанском пу-
ту. 064/200-42-67. (СМС)

ЊИВА, 33 ара, у Скро-
бари, на самом путу,
3.200 евра. 065/852-71-
99. (208736)

ПРОДАЈА куће, Омољи-
ца, стара реновирана,
160 м2, цена 45.000 евра.
064/313-92-50. (205563)

ПРОДАЈЕМ кућу, насе-
ље Младост, ПВЦ стола-
рија, урађена фасада,
струја, вода, канализа-
ција, кабловска.
063/744-69-31. (209243)

ПРОДАЈЕМ земљу у
Омољици и Старом се-
лу. 062/708-070.
(209150)

ПРОДАЈЕМ кућу, Срби-
јанска 55, издајем ло-
кал Војвођанска 85.
0 6 4 / 6 5 1 - 1 6 - 2 2 .
(209514)

КУЋА са 10 ари плаца,
Горњи град. 064/133-
32-02. 

КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, замена,
може возила. 063/307-
674. (210194)

ПРОДАЈЕМ плац у
Скробари, 10 ари, водо-
вод, струја близу.
060/346-52-18. (и)

ПРОДАЈЕМ плац с ви-
кендицом, Пелистерска
20-и. 063/701-87-89.
(210366)

ДВА плаца грађевинска,
стара Миса, по 5 ари,
повољно. 060/011-96-
66. (210364)

ХАЛА зидана, 90 м2, са 5
ари, на Јабучком путу,
25.000 евра. 069/213-
97-37. (210369)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
грађевински плац, 4 ара.
069/213-97-37. (210369)

КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, грађевинска до-
звола, власник.
065/258-87-77. (210421)

ДЕО куће на продају,
Синђелићева 40, 36 м2,
посебан улаз, 14.000, до-
говор. 354-931. (210398)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ба-
натском Брестовцу, 60
м2 с окућницом и ба-
штом, укупне површи-
не 1.800 м2 за 15.000
евра. Тел. 011/241-31-
08. (210541)

ВИКЕНДИЦА, Бавани-
штанац, 30 ари до ас-
фалта, трофазна бунар,
воће. 064/493-00-47.
(210403)

НОВИ трособни, грађе-
вински плацеви у граду
и на Јабучком путу.
341-789, 064/126-19-57.
(210438)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
повољно. 060/028-14-
80. (210395)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 16,5 ари,
плац близу центра.
0 6 0 / 0 2 8 - 1 4 - 8 0 .
(210395)

ПРОДАЈЕМ плац 15,5
ари, Баваништански
пут. 060/028-14-80.
(210395)

ПРОДАЈЕМ три хектара
оранице, у Панчеву, по-
тез Лап. 061/177-63-77.
(210455)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ба-
ранди, 200 м2, на плацу
од 16 ари, с помоћним
објектима. 061/177-63-
77. (210455)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на једном
плацу. 013/354-276,
0 6 4 / 8 6 6 - 2 3 - 6 8 .
(210459)

СТАРА Миса, трособна,
реновирана, ЕГ, укњи-
жена, започет објекат,
усељива. 063/838-08-
46. (210469)
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МАРГИТА, старија ку-
ћа, 110 м2, на 5 ари пла-
ца. 063/720-55-66.
(210471)

ПАНЧЕВО, кућа за ста-
новање на плацу 20 х 40
м. Тел. 064/813-00-21.
(210480)

КУЋА са 7 ари плаца,
поред пруге, Аеродром.
0 6 0 / 7 3 7 - 3 7 - 6 7 .
(210488)

ПЛАЦ, нова Миса, 6
ари, 12.000 и 84 ара,
42.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(210533)

КУЋА, Старчево старија,
145 м2, 19 ари, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (210533)

НОВА Миса, старија ку-
ћа, 98 м2, 6 ари, 35.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (210533)

НОВА Миса, кућа, 198
м2, сређена, 68.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (210533)

МИСА, 6 ари, 300 м2, мо-
же замена, 75.000. (238),
„Тесла некретнине”.
064/668-89-15. (210525)

ТЕСЛА, 4,5 ари, 95 м2,
кућа, 51.000. (238), „Те-
сла некретнине”.
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(210525)

ТЕСЛА, 170 м2, кућа
105.000. (238), „Тесла
некретнине”. 064/668-
89-15. (210525)

СТРЕЛИШТЕ, 200 м2,
новија кућа, 75.000.
(238), „Тесла некретни-
не”.  064/668-89-15.
(210525)

ГОРЊИ град, кућа и
дворишни стан, 140 м2,
45.000. (238), „Тесла не-
кретнине”. 064/668-89-
15. (210525)

НОВА, лепа квалитетно
зидана кућа, Јабучки
пут 35, канализација,
укњижена, замена за
мањи стан. 064/246-05-
71, 345-534. (и)

УКЊИЖЕНА кућа на 14
ари плаца, Котеж 2.
0 6 4 / 6 6 5 - 8 9 - 6 4 .
(210543)

ЦЕНТАР, кућа 80 м2, 5
ари, 55.000; 90 м2, код
Народне баште, 39.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (210576)

Б А В А Н И Ш Т А Н С К И
пут, 50 м2, 10 ари, ново,
сређено, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(210576)

ЈАБУЧКИ пут, 40 м2, 7
ари, 15.000; Маргита,
70 м2, 5 ари, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (210576)

ПРОДАЈЕМ повољно
башту, грађевинска зо-
на, Новосељански пут.
0 6 0 / 8 7 6 - 0 8 - 5 9 .
(210544)

КУЋА 200 м2, нова на
продају, Синђелићева
19-ц. Тел. 063/111-01-
05. (210563)

КУЋА, Кудељарски на-
сип, 120 + 40 м2 квадра-
та, легализована,
52.000. 064/651-16-24.
(210572)

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
шири центар, 21 ар,
потпуно комунално
опремљен. 063/389-
972. (210577)

ПРОДАЈЕМ кућу 130
м2, 14 ари, Војловица.
0 6 3 / 7 7 8 - 4 8 - 3 5 .
(210583)

ВОЈЛОВИЦА, улични
део, засебан улаз и
плац, 75 м2, 3 ара,
21.000. 069/520-76-77.
(210596)

ТОПОЛА, 82 м2, 7 ари,
одлична, 27.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
0 6 3 / 8 0 3 - 1 0 - 5 2 .
(210612)

ДОЊИ град, кућа 120
м2, 4 ара, две стамбене
јединице, 45.000. (071),
„Самиго инвест”,
0 6 2 / 8 8 6 - 5 6 - 0 9 .
(210614)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат.
Плац 8 ари. Без посред-
ника. 065/811-31-92.
(210621)

ПРОДАЈЕМ кућу, Мак-
сима Горког, 200 м2, 3,8
ари. 063/301-360.
(210611)

СТАРА Миса, лепа ку-
ћа, троипособна, 100
м2, 5 ари, 36.000. (398),
„Кров”, 373-496,
0 6 0 / 6 8 3 - 1 0 - 6 4 .
(210627)

ГОРЊИ град, кућа 88
м2, трособна, 2 ара,
30.000. (398), „Кров”,
373-496, 060/683-10-64.
(210627)

БЛИЗУ центра новија
кућа, 183 м2, петособна,
3,7 ари, без улагања,
85.000. (398), „Кров”,
373-496, 060/683-10-64.
(210627)

ПАНЧЕВО, екстра ло-
кација, кућу на 3 ара
п р о д а ј е м / м е њ а м .
0 6 3 / 7 6 8 - 9 6 - 4 3 .
(210629)

КУЋА код бувљака, 4,14
ари, 64 м2, усељива,
35.000 евра. 064/151-
37-66, 064/495-55-59.
(210636)

ПРОДАЈЕМ у центру
прелепу кућу, хитно.
0 6 6 / 9 3 7 - 0 0 - 1 3 .
(210643)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града, повољно,
вреди погледати.
0 6 3 / 7 5 6 - 0 6 - 0 4 .
(210647)

ПРОДАЈЕМ кућу, при-
земље са спратом, цен-
тар, власник, 1/1. Тел.
0 6 3 / 7 7 7 - 8 7 - 7 7 .
(210651)

ПРОДАЈЕМ ланац зе-
мље у Црепаји.
0 6 0 / 3 5 1 - 0 3 - 5 6 .
(210654)

ПРОДАЈЕ се пољопри-
вредно газдинство (две
куће), у Банатском Бре-
стовцу. Тел. 064/143-
64-35. (210665)

ПРОДАЈЕМ њиву у се-
лу, 44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
0 6 4 / 2 5 6 - 3 5 - 4 0 .
(210684)

ДОЊИ град, кућа сре-
ђена, са два стана, ЕГ,
плац. 064/066-78-43.
(210184)

ОМОЉИЦА, продајем
ланац земље у старом
селу. 064/188-42-64.
(210706)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси (два двори-
шна стана). Тел.
063/472-433, 063/440-
447. (210694)

НОВОГРАДЊА, усељи-
ви станови од 45 и 78
м2, одлична позиција.
062/443-367. (210746)

ПРОДАЈЕМ кућу у Вој-
ловици, с великим пла-
цем. 066/509-17-01,
064/237-93-95. (210746)

ИНВЕСТИТОР-СУИН-
ВЕСТИТОР, прва грађе-
винска зона за објекат
од минимум осам стам-
бених јединица. Само
озбиљне понуде.
0 6 0 / 7 6 5 - 6 6 - 6 0 .
(210725)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 120
м2, на плацу 16 ари, но-
ва градња, укњижено,
власник, 30.000 евра
фиксно. 061/139-28-10.
(210722)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2, на
Маргити, власник, хит-
но. 064/248-90-16.
(210735)

КУЋА, Цара Душана,
новија, помоћни објек-
ти. 064/075-23-67.
(210737)

КУЋА 140 м2, центар,
Иланџа, 16 ари, могућа
замена. 064/075-23-67.
(210737)

ПАНЧЕВО, Миса, нова
кућа, 2015. саграђена,
укњижена, власник,
1/1, комплетно заврше-
на, одмах усељива, за
сваку препоруку.
063/637-673. 

ТЕСЛА, стан 45 + тера-
са, једноипособан, 2/4 –
ТА, водоводне, струјне
инсталације урађене,
укњижен, продајем.
063/826-97-09, АГ „Еко-
номик” (253). (209083)

ДВОСОБАН стан, „Та-
миш капија”, III спрат,
68,5 м2, поглед на реку.
062/272-510. (209463)

СТАН, 58 м2, ПТК, 21.000,
Миса, 40 м2, 16.000.
063/377-835. (209480)

ПРОДАЈЕМ, без по-
средника, двособан 57
м2, ЦГ, клима, лођа, Ко-
теж 1, Војвођански бу-
левар, IV, без лифта.
0 6 4 / 5 5 5 - 2 0 - 5 9 .
(209662)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н
стан, 40 м2, центар Пан-
чева, продајем/мењам
за кућу. 065/555-57-30.
(209874)

ПРОДАЈЕМ нов стан,
104 м2, Лава Толстоја
58. 069/667-264.
(209938)

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за
кућу, стан. 063/771-15-
68. (210090)

ШИРИ центар, нови
укњижени станови: 48
м2, двособан и 28 м2,
једнособан, власник.
063/208-352. (210153)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, Улица Жарка Фога-
раша, дуплекс, 40 м2 +
20 м2, 26.000 евра. Тел.
0 6 9 / 1 2 3 - 1 1 - 1 2 .
(210166)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, ЕГ, сређен. Тел.
0 6 4 / 5 2 8 - 3 2 - 1 0 .
(210222)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 37
м2 + 17 пословног про-
стора, 36.000. 064/186-
50-87. (210351)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан 38 м2, у Радоја До-
мановића 1/6, Панчево.
Цена договор, стан сре-
ђен, без улагања.
063/894-22-52. (210374)

ПРОДАЈЕМ нов једно-
собан стан у центру.
0 6 0 / 3 5 5 - 3 5 - 0 8 .
(210416)
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КОТЕЖ 1, 42 м2, тераса,
три собе, реновиран,
усељив, 29.000.
063/808-95-53. (210395)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан стан, пети спрат,
Котеж 2. 064/931-20-38.
(210409)

ЈЕДНОСОБАН стан,
Стрелиште, Марина Др-
жића 7/10, I спрат, ТА,
18.000, 35 + 5 м2.
0 6 6 / 9 5 2 - 4 2 - 1 9 .
(210440)

ДВОСОБАН стан, Котеж
2, II спрат, ЦГ, 64 м2,
40.000, без посредника.
063/857-77-21. (210443)

СТРОГИ центар, једно-
ипособан, двострано
оријентисан, II спрат,
ЦГ, власник. 063/871-
77-13. (210449)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нов
храстов паркет, купатило,
ПВЦ столарија, власник.
064/260-05-34. (210468)

ВЛАСНИК, центар, 83
м2, централно грејање,
први спрат, тераса.
0 6 3 / 7 6 0 - 4 3 - 5 5 ,
0 1 3 / 2 5 1 - 5 3 - 8 1 .
(210483)

ПРОДАЈЕМ једнособне
станове сређене и ре-
шеном инфраструкту-
ром. 063/351-709.

ПРОДАЈЕМ троипосо-
бан стан, 80 м2, Ваљевска
22, Котеж 2, 55.000 евра.
069/214-41-49. (210494)

ТЕСЛА, 52 м2, двособан
намештен, 30.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (210499)

СОДАРА, 26 м2, гарсо-
њера, 17.000; двоипосо-
бан, 35.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (210499)

ДВОСОБНИ, Стрели-
ште, 55 м2, 26.000; Ко-
теж 31.500. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (210499)

ТЕСЛА, 43 м2, једноипо-
собан, одличан, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(210499)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, VII, ЦГ, уре-
дан, 25.000. 064/206-
55-74, 362-027.
(210506)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 65 м2, IV ЦГ, сре-
ђен, 35.000, договор.
064/206-55-74, 362-027.
(210506)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
0 6 4 / 2 6 7 - 7 1 - 7 4 .
(210504)

ПРОДАЈЕМ стан, Ко-
теж 2, ЦГ, III спрат.
0 6 4 / 4 7 4 - 4 1 - 1 3 .
(210515)

ТРОИПОСОБАН, I
спрат, Котеж 2, одмах
усељив, продајем, ме-
њам за мањи. 345-534,
064/246-05-71. (и)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ,
двособан, 31.500. (238),
„Тесла некретнине”.
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(210525)

ЦЕНТАР, 57 м2, ЦГ,
двособан, 40.000. (238),
„Тесла некретнине”.
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(210525)

ЦЕНТАР, 65 м2, двоипо-
собан, 45.000. (238),
„Тесла некретнине”.
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(210525)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2

+ 6 м2 лођа, 30.000.
(238), „Тесла некретни-
не”.  064/668-89-15.
(210525)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 48
+ 6  м2, Котеж 2, ЦГ, од-
мах усељив. (470) „Ди-
ва”, 064/246-05-71, 345-
534.

ЈЕДНОСОБАН, Тип
Станко, реновиран,
ПВЦ, клима, I спрат,
22.000 евра, замена за
Котеж 2, уз доплату.
(470) „Дива”, 064/246-
05-71, 345-534.

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
ЦГ, квалитетно, рено-
виран, кухиња, плака-
ри, 25.000 евра. (470)
„Дива”, 064/246-05-71,
345-534.

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
68 + 8 м2, ЦГ, одмах усе-
љив. (470) „Дива”,
064/246-05-71, 345-534.

ГАРСОЊЕРА, 25 м2, ЦГ,
Котеж 1, 17.000. (470)
„Дива”, 064/246-05-71,
345-534.

ДВОСОБАН, Котеж, ЦГ,
55 + 4 м2, 32.000 евра.
„Дива”, замена за мањи.
(470), 064/246-05-71,
345-534.

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-03-23.
(210526)

ХИТНО продајем стан,
7. јула, 1/1 укњижен,
сређен, 15.500 евра.
0 6 4 / 3 0 5 - 7 1 - 6 0 .
/210542)

ПРОДАЈЕМ салонски
стан у центру 86 м2,
38.000 евра. 069/225-
90-67. (210551)

ПРОДАЈЕМ стан Стре-
лиште, 53 м2, ЦГ, по-
вољно, 24.000 евра, VI
спрат. 063/868-02-06.
(210552)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 3 децембар 2015.20

Поклон читаоцима: од следећег броја са више страна у боји.

СТАНОВИ 

ПОНУДА 



ТЕСЛА, 3,0, VI, ЦГ, те-
расе, 600/м2. (526),
„Ивакс”, 064/376-80-83,
063/771-75-96. (210536)

ВЕЛИКИ избор двори-
шних станова, кућа
Панчево, околина.
(526), „Ивакс”, 064/376-
80-83. (210536)

УЛИЧНИ део куће, 30
м2 + тавански простор,
14.000. (526), „Ивакс”,
064/376-80-83. (210536)

ДОСИТЕЈА Обрадови-
ћа, 65 м2, IV, 42.000.
(188), „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(210533)

ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
75.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(210533)

ЦЕНТАР, двособан, 53
м2, II, 38.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (210533)

КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (210533)

КОТЕЖ 2, први део, 50
м2, сређен, 33.000.
(188), „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(210533)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Да-
кића, двособан стан са
даљинским грејањем,
лифтом и прелепим по-
гледом на Тамиш.
0 6 3 / 7 8 6 - 9 8 - 8 6 .
(210530)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан,
власник. 063/765-83-
10. (210385)

ПРОДАЈЕМ стан, 52 м2,
строги центар, повољ-
но. 064/074-68-84.
(210566)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
двособан, 31.000; 80 м2,
трособан, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(210576)

ЦЕНТАР, 50 м2, двоипо-
собан, новоградња, 700
евра; 40 м2, једноипосо-
бан, 25.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(210576)

СОДАРА, 40 м2, једнои-
пособан, 21.000; двосо-
бан, 57 м2, 32.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(210576)

КОТЕЖ 1, 60 м2, двои-
пособан, 32.500; 71 м2,
трособан, 39.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(210576)

КОТЕЖ 2, 49 м2, једнои-
пособан, 25.000; 74 м2,
трособан, 46.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(210576)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 74 м2, трособан,
47.000. (394), „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(210576)

СТРЕЛИШТЕ, М. Држи-
ћа, 35 м2, приземље,
укњижен, хитно,
16.500. 065/237-10-09.
(210571)

ДВОСОБАН стан, 54 м2,
Ослобођења, IV спрат,
није последњи, сређен,
усељив. 064/218-15-72.
(210584)

ЗЕЛЕНГОРА, сређен,
двособан, ВП, 29.000,
Тип Станко, I,  двосо-
бан, сређен, 28.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(210600)

СОДАРА, сређен тросо-
бан, I, ЕГ, 41.000 и дво-
собан, ВП, 28.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(210600)

СОДАРА, једнособан,
VII, 17.000 и двособан,
VI, 27.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(210600)

СТАРА Пошта, двосо-
бан, I, ЦГ, 43.500; цен-
тар, нов двособан и тро-
ипособан, договор.
(396), „Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(210600)

ЦЕНТАР, салонски, 114
м2, 67.000 и 86 м2,
42.000; Светозара Ми-
летића, леп, 40 м2, I,
25.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(210600)

КОТЕЖ 2, стан 72 м2, I
спрат, реновиран, ЦГ,
клима, застакљена те-
раса, уграђена кухиња.
Контакт 063/693-944,
063/313-844. (ф)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан,
власник. 063/765-83-
10. (210385)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, VI, ЦГ,
27.000, договор. (071),
„Самиго инвест”,
0 6 2 / 8 8 6 - 5 6 - 0 9 .
(210614)

ЦЕНТАР, Гимназија, 34
м2, III, ЦГ, тераса,
25.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(210612)

СОДАРА, једнособан,
33 м2, I, ЦГ, 21.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(210612)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2, III, ЦГ,
21.000, двособан,
29.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(210612)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
II, ТА, 30.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
0 6 3 / 8 0 3 - 1 0 - 5 2 .
(210612)

ВОЈЛОВИЦА, 51 м2, пр-
ви, ТА, тераса, 18.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(210612)

СТРОГИ центар, двои-
пособан, 63 м2, V, лифт,
43.000. (398), „Кров”,
373-496, 060/683-10-64.
(210627)

ЦЕНТАР, прелеп дво-
ришни, салонски стан,
трособан, 82 м2, мало
двориште, може кре-
дит, 34.000, замена за
кућу. (398), „Кров”,
373-496, 060/683-10-64.
(210627)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
двособан, 62 м2, ВП, ЦГ,
29.000. (398), „Кров”,
373-496, 060/683-10-64.
(210627)

КОТЕЖ, екстра сређен,
једноипособан, 49 м2,
VI, 30.000; двособан, 52
м2, I, 35.000. (398),
„Кров”, 373-496,
0 6 0 / 6 8 3 - 1 0 - 6 4 .
(210627)

ТЕСЛА, 47 м2, двособан,
III, ТА, 24.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (210635)

ЦЕНТАР, дворишни, 15
м2, гарсоњера, 10.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(210635)

ТЕСЛА, једнособан, 40
м2, XI, ЦГ, 18.000. (336),
„Олимп”, 063/494-898.
(210635)

ТЕСЛА, 55 м2, II, ЦГ,
двособан, 33.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (210635)

КОТЕЖ 2, 60 м2, IV, дво-
собан, ЦГ, 32.000, дого-
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(210635)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, I,
ЦГ, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (210635)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
80 м2, II, трособан, ЦГ,
40.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(210635)

КОТЕЖ 1, 25 м2, гарсо-
њера, III, ЦГ, 17.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (210635)

ПРОДАЈЕМ на Содари
двоипособан стан, екс-
тра повољно. 066/937-
00-13. (210643)

КОТЕЖ 2, двособан, I,
59, 30.000; Котеж 1, јед-
нособан од 21.000; гар-
соњера, 24, 17.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (210644)

ТЕСЛА, једнособан, 28,
18.000; двособан, 53,
27.000, шири центар
улични, 35, 11.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (210644)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
36.000. (238), „Тесла не-
кретнине”. 064/668-89-
15. (210649)
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ПРОДАЈЕМ стан од 84
м2, на Котежу 2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(210650)

ЦЕНТАР, двоипсобан,
салонски, 68 м2, II
спрат, ЦГ, ПВЦ, две те-
расе, паркинг. 013/319-
014. (210656)

СОДАРА, двоипособан,
61 м2, ВПР, укњижен,
централно грејање,
29.500 евра. 063/768-
22-61. (210633)

ТЕСЛА, једнособан, II,
28 м2, ЦГ, 18.000. (320),
352-489, 063/800-44-30.
(210664)

КОТЕЖ 2, једнособан,
V, лифт, 36 м2, ЦГ,
21.000. (320), „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(210664)

МАРГИТА, двоипсобан,
нов, ВПР, I, гас, 55 м2,
38.500. (320), „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(210664)

ТЕСЛА, двособан, II, 53
м2, ЦГ, терасе, 30.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(210664)

ЦЕНТАР, двособан, II,
58 м2, ЦГ, 37.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(210664)

КОТЕЖ 1, једнособан,
41 м2, IV, ЦГ, 22.000.
(320), „Премиер”,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(210664)

ПРОДАЈЕМ једноипо-
собан стан на Стрели-
шту. 064/434-69-91.
(210661)

ПЕНЗИОНЕРИ! Купу-
јем  стан или кућу са
Вашим плодоужитком
(остајете у стану). Скла-
пање уговора подразу-
мева плаћање Ваших
месечних рачуна).
0 6 1 / 3 2 4 - 4 0 - 8 5 .
(210658)

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

ДВА стана 44 и 45 м2,
сива фаза или кључ у
руке, II спрат, поткро-
вље, паркинг, власник,
18.000 евра. 060/765-
66-60 . (210725)

НОВ, први спрат, 85 м2,
трособан + две терасе,
17 + 9 м2, трвњак, башта
0,7 ари, термичка изо-
лација, алу прозори, ро-
летне, комарници, мно-
го светла, власник,
59.500 + ПДВ, могућа
замена. 060/765-66-60.
(210725)

ТЕСЛА, нова кућа 110
м2 + 20 м2 гаража.
0 6 3 / 7 8 3 - 3 9 - 9 7 .
(210705)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
13.500, Синђелићева
21-б. 064/440-35-42.
(210680)

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, нов, ПВЦ сто-
ларија, грејање на стру-
ју, цена по договору.
0 6 5 / 8 2 2 - 4 8 - 2 2 .
(210676)

ТЕСЛА, двоипособан,
60 м2, ЦГ, нов, ПВЦ сто-
ларија. 065/822-48-22.
(210676)

ТЕСЛА, станови у из-
градњи, разних структу-
ра, екстра сређени.
0 6 5 / 8 2 2 - 4 8 - 2 2 .
(210676)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
у центру са ЦГ, у згра-
ди. Тел. 064/507-00-84.
(210710)

СОДАРА, трособан, ра-
ђено купатило, 59 м2,
ТА, други, 35.000.
( 4 9 ) „ М у с т а н г ” ,
062/226-901. (210603)

ТЕСЛА, двособан, дру-
ги, 50 м2, ТА тераса,
25.000. (49) „Мустанг”,
062/226-901. (210603)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 м2, први, леп
распоред, 23.500.
( 4 9 ) „ М у с т а н г ” ,
062/226-901, 331-341.
(210603)

СОДАРА, леп двособан,
51 м2, пети, ТА, 25.000.
( 4 9 ) „ М у с т а н г ” ,
062/226-901, 331-341.
(210603)

СОДАРА, квалитетан,
двособан, 67 м2, десети,
ЦГ, 31.000. (49)„Му-
станг”, 062/226-901.
(210603)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, 39 м2, ЦГ, шести,
20.000. (49)„Мустанг”,
062/226-901. (210603)

МИСА, Тргопродукт, 37
м2, други, ТА, 17.000.
( 4 9 ) „ М у с т а н г ” ,
062/226-901. (210603)

КУПУЈЕМ стан до
20.000 евра, дајем ауто,
остало кеш. 064/199-
43-42. (210099)

КУПУЈЕМ једнособан
стан, без посредника.
063/768-55-76. (210473)

КУПУЈЕМ једнособан
или двособан стан за
сређивање, исплата од-
мах. 064/206-55-74,
362-027. (210506)

КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72. (210584)

ТРОСОБАН новоградња
ненамештен грејање по
потрошњи. 063/723-02-
84. (СМС) 

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан у
центру, 65 м2, наме-
штен, нова градња, кли-
ма, интернет, грејање.
063/454-011. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан на дуже,
Котеж 1, ЦГ, телефон.
062/116-24-27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Коте-
жу 2. Тел. 063/334-703.
(209983)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен стан, стамбена
зграда, Браће Јованови-
ћа 33-д. 063/163-19-90.
(209562)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж
1, ЦГ, III спрат, 55 м2.
0 6 4 / 1 4 9 - 4 2 - 2 3 .
(210235)

ИЗДАЈЕМ стан, 49 м2,
ЦГ, Тесла. 064/967-28-
91, 617-815. (210363)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла, грејање, не-
намештен, 34 м2, призе-
мље. 063/751-42-92.
(210389)

КОД БОЛНИЦЕ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра.
0 6 5 / 3 5 3 - 0 7 - 5 7 .
(210392)

ДВОСОБАН стан за из-
давање. 064/145-47-48.
(210425)

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра за издавање.
0 6 1 / 1 7 5 - 0 0 - 1 5 .
(210425)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој Ми-
си. 063/839-56-81.
(210396)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
28 м2, центар. 064/202-
76-95. (210405)

ГАРСОЊЕРА, центар,
намештена, централно
грејање, први спрат,
зграда, повољно. Тел.
0 6 4 / 9 9 2 - 9 1 - 6 1 .
(210407)

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан, Ул. М.
Горког. Тел. 064/160-
46-39, 013/333-517.
(210411)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Котежу 2. Тел.
0 6 4 / 1 3 8 - 4 2 - 7 4 .
(210413)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Котеж, ЦГ, на
дуже. 064/137-63-19.
(210418)

СТАН 40 м2, интернет,
клима, телефон, ЦГ, но-
во. Тел. 313-576,
0 6 2 / 9 6 5 - 9 5 - 0 7 .
(210419)

ИЗДАЈЕМ двособан

стан, ЦГ, високо призе-

мље у Косте Абрашеви-

ћа. 060/632-80-01,

0 6 0 / 0 5 3 - 9 4 - 8 6 .

(210334)

ИЗДАЈЕМ стан на Те-
сли, дуплекс, лукс, нова
градња, 114 м2, ЦГ, КТВ,
интернет, гаража, пар-
кинг, власник. 063/321-
038. (210442)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру. 361-895,
0 6 4 / 3 5 7 - 8 5 - 8 3 .
(210452)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан са греја-
њем, Стрелиште.
0 6 9 / 5 1 4 - 1 5 - 2 2 ,
062/514-159, 013/251-
41-52. (210460)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на Те-
сли, 41 м2. 064/137-92-
61. (210463)

ИЗДАЈЕМ кућу, први
просек, Братства–је-
динства 8. 312-895.
(201466)

ИЗДАЈЕМ намештен
мањи једнособан стан,
25 м2, ЦГ, Тесла.
0 6 4 / 1 4 0 - 8 8 - 3 6 .
(210477)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, центар, за две осо-
бе, вреди видети.
0 6 3 / 7 3 4 - 8 2 - 3 1 .
(210489)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, гаража,
радионица. Карађорђе-
ва. 064/994-13-16.
(210495)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан с грејањем,
Стрелиште. Тел. 311-
071. (210503)

ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан празан двори-
шни стан. 064/224-12-
60. (210508)

ИЗДАЈЕМ намештен
мањи стан, близу бу-
вљака, 80 евра, грејање
гас. 064/137-47-89.
(210502)

ИЗДАЈЕМ намештене
гарсоњере, ТА грејање,
Котеж 1, нова Миса, ме-
сечно плаћање, депо-
зит. 063/281-891.
(210521)

БЕОГРАД, издајем гар-
соњеру, Владетина, 27
м2, I, ЦГ, тел., наме-
штен, реновиран.
063/283-285. (210532)

ДВОСОБАН намештен,
леп, 40 м2, центар, за
двоје запослених.
0 6 3 / 1 2 4 - 1 0 - 1 8 ,
063/392-236. (210534)

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни једнособан
стан + гарсоњера, ком-
форни. Стрелиште,
362-406, 064/218-83-45.
(210539)

ОЗБИЉАН пар би чу-
вао, изнајмио кућу у
Панчеву. 061/325-39-
45. (210540)

ИЗДАЈЕМ двособан по-
лунамештен стан, I
спрат, Котеж 1, буле-
вар. 064/856-60-58.
(210544)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, у кући. 063/777-
55-84, 362-124.
(210546)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу с купатилом, ново-
градња. Тел. 060/876-
08-59. (210554)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан с магацином код
бувљака. 060/434-83-
48. (210565)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан екстра, без
влаге, добар, 100 евра +
депозит. 064/458-94-96.
(210560)

ТЕСЛА, гарсоњера, X,
лифт, ЦГ, издвојена ку-
хиња, тераса, комплет
опремљена, реновира-
на, шаљем слике меј-
лом, вајбером. 060/323-
69-63. (210564)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, Лава Толстоја.
063/389-972. (210575). 

ДВОСОБАН стан на Те-
сли, први спрат, цен-
трално грејање, хитно.
0 6 4 / 2 0 8 - 1 3 - 6 3 .
(210570)

САМЦУ собу издајем, у
центру града, могуће
кување. 062/377-345,
062/377-345. (210583)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у кући с намеште-
ном кухињом, Панчево,
Ж. Зрењанина 120-б.
0 6 3 / 7 2 5 - 2 3 - 4 3 .
(210608)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба с купатилом, у
центру. 063/761-03-56.
(210609)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан на Миси са
ЦГ. 069/720-83.
5(210609)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу,
в и ш е н а м е н с к а .
0 6 4 / 5 0 6 - 9 1 - 6 5 .
(210622)

КУЋА, гаража, 50 ари,
Јабучки пут, иза центра
ДМ. 341-789. (210625)

КОТЕЖ 1, издајем пра-
зну гарсоњеру у згради,
ЦГ. 064/610-52-38.
(210628)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан у згради, код
С т о м а т о л о ш к о г .
0 6 4 / 1 9 2 - 1 8 - 1 4 .
(210637)

ЦЕНТАР, двоипособан,
празан, салонски, 68 м2,
ЦГ, паркинг, 130 евра,
депозит. 064/238-16-84.
(210657)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, у центру, ЦГ, са
гаражом, повољно.
0 6 4 / 8 5 7 - 8 7 - 2 8 .
(210727)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, станарина
+ депозит, ЦГ, телефон.
0 6 0 / 0 3 0 - 1 1 - 6 2 .
(210728)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, ученици или сту-
денткињи, Котеж 2.
318-321, 064/908-02-94.
(210682)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен, Котеж 2.
0 6 4 / 9 3 2 - 6 0 - 7 9 .
(210686)
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ТРОСОБАН, комплетно
намештен стан, ЦГ, те-
лефон, Содара.
0 6 4 / 8 3 9 - 0 9 - 0 2 .
(210689)

ТРОСОБАН, ненаме-
штен стан, Стрелиште, I
спрат, ЦГ, близу „Ави-
ва”. 064/410-25-86.
(210690)

ИЗДАЈЕМ собу самцу,
употреба кухиње и ку-
патила. Тесла. 064/316-
60-40. (210692)

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра за самицу или самца.
0 6 4 / 8 6 6 - 2 1 - 1 3 .
(210693)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан комфоран стан, Ко-
теж 2. 063/370-217.
(210696)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру. 064/211-87-
04. (210698)

СТРЕЛИШТЕ, издајем
стан, ЦГ. 061/224-47-97. 

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
на новој Миси, повољ-
но. 013/372-247,
060/037-22-47, 065/337-
22-47. (210708)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, близу Ауто-
буске станице. 062/382-
434. (210671)

ДВОСОБАН стан, Зелен-
гора, близу „беовоза”,
ТА грејање, ADSL, IPTV.
064/837-26-28. (210672)

ИЗДАЈЕМ двособан  не-
намештен стан.
066/209-400. (210720)

ДВОСОБАН стан у цен-
тру града, код старе По-
ште, 55 м2. 062/890-46-
62. (210711)

БЕСПЛАТНО собу, ку-
хињу, купатило, издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (210718)

НАМЕШТЕНИ станови,
једнособан 70 евра, јед-
ноипособан 80 евра, код
хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (210744)

НАМЕШТЕН једносо-
бан шири центар, ка-
бловска, клима, рено-
виран, паркинг.
0 6 2 / 9 6 6 - 8 4 - 5 2 .
(210733)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, ма-
њи двособан, намештен, ТА.
063/843-21-20. (210739)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли. 063/877-
25-31. (210734)

ИЗДАЈЕМ двособан, не-
намештен стан, Тесла,
зграда, II спрат, 51 м2,
централно грејање. Тел.
063/478-480. (468)

ТЕСЛА, локал, I спрат,
50 м2, за издавање.
061/153-34-32. (210456)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2,
угао Б. Јовановића и С.
Саве, новоградња, изо-
лован, повољно.
063/752-04-00. (209600)

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

ПРОДАЈЕМ локал 20
м2, у Браће Јовановића,
разрађен. 060/028-14-
80. (210039)

ИЗДАЈЕМ повољно по-
словни простор 2 х 25
м2, може и заједно,
строги центар, Ж. Зре-
њанина 11, погодан за
канцеларије, агенције,
представништва, бути-
ке и сл. 060/690-51-33,
013/352-506. (210388)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал поред Гимназије.
0 6 4 / 1 4 4 - 8 0 - 1 6 .
(210427)

ЛОКАЛ издајем, прода-
јем, Карађорђева 43 (90
м2, 46 м2). 063/323-584.
(210420)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, Ц. Душана 22-а,
може и као стан. 312-
189. (210397)

ПРОДАЈЕМ локал у
центру, Карађорђева 15
и 12. Тел. 312-189.
(210397)

ИЗДАЈЕМ локал, 45 м2,
код Зелене пијаце, за
канцеларијско-занатске
делатности. 063/233-
558. (210439)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 120 м2, Мите
Топаловића 10.
063/278-151. (210435)

ПРОДАЈЕМ или мењам
за стан локал од 80 м2,
на Котежу 1, С. Шу-
пљикца 99. 063/248-
732. (210431)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, дворишна
зграда, 70 м2, центар.
Тел. 062/192-55-94.
(210459)

ТЕСЛА, локал, 33 м2, за
издавање. 061/153-34-
32. (210456)

ИЗДАЈЕМ локал, вели-
ки, Његошева; радиони-
цу Карађорђева.
0 6 4 / 9 9 4 - 1 3 - 1 6 .
(210495)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Б. Јовановића 85-б.
0 6 4 / 1 5 3 - 1 4 - 0 3 .
(210500)

ПРОДАЈЕМ три једно-
собна стана, локала, с
пројектном документа-
цијом, употребном до-
зволом и решеном ин-
ф р а с т р у к т у р о м .
063/351-709. (210491)

КЛУБ дискотека, Кова-
чица, 200 м2, опремљен,
120.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (210525)

ИЗДАЈЕ се пословни
простор, 30 м2, у двори-
шту Ж. Мишића 8. Тел.
0 6 4 / 5 2 0 - 5 2 - 0 2 .
(210550)

ИЗДАЈЕ се локал 15 м2,
Ж. Мишића 8, договор.
0 6 4 / 5 2 0 - 5 2 - 0 2 .
(210550)

МАГАЦИНСКИ+КАН-
ЦЕЛАРИЈСКИ простор
за издавање, комплетно
опремљен. 062/162-53-
21. (210528)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
хале (800–720 м2) код
„Млекаре”, Панчево.
013/314-966, 063/240-
815. (210556)

ИЗДАЈЕМ мали локал,
поред Зелене пијаце, 50
евра, месечно плаћање.
0 6 3 / 7 0 0 - 1 0 - 9 1 .
(210561)

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

ИЗДАЈЕМ локале 12 и 25
м2, у дворишту Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (210568)

ИЗДАЈЕМ више канце-
ларијских простора
АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-
250. (210568)

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

ИЗДАЈЕМ канцелариј-
ски простор 25 м2, цен-
тар, Р. Путника 2-а, 110
евра. 063/361-530.
(210574)

ЦЕНТАР, пословни
простор и станом 84 м2.
063/389-972. (210575)

ПРОДАЈЕМ разрађену
парфимерију на Стре-
лишту, због одласка у
иностранство. 064/151-
82-43. (210581)

ИЗДАЈЕМ локал 100 м2,
Панчево, угао Светоза-
ра Милетића и Трг му-
ченика, погодан за раз-
личите делатности.
063/622-209. (210589)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
погодан за све делатно-
сти. 062/830-10-73.
(210624)

ИЗДАЈЕМ локал, може
и као стамбени дуплекс,
35 м2, Улица Светог Са-
ве, власник. 063/321-
038. (210444)

ИЗДАЈЕМ локал код пи-
јаце, близина три шко-
ле, изузетно прометно.
0 6 0 / 3 5 1 - 0 3 - 5 6 .
(210654)

ИЗДАЈЕМ мањи локал и
салонски стан у центру.
0 6 4 / 2 6 1 - 3 0 - 3 3 .
(210634)

ИЗДАЈЕМ и продајем
локал на Зеленој пија-
ци. 064/942-89-29.
(210745)

ПРОДАЈЕМ локал, Лава
Толстоја 10. 065/822-
48-22. (210676)

ИЗДАЈЕМ магацин, 180
квадрата. 065/531-69-
54. (210670)

GARINELLO, „Авив
парк”, потребна радни-
ца са искуством, CV по-
слати на fas-
hion.form@yahoo.com.
(381) 

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”, потребне
раднице за роштиљ и у
кухињи. 063/897-55-04.
(209595)

САЛОНУ лепоте „La Vi-
da De Ela” потребна
радница разних профи-
ла, педикир, маникир,
депилација, козмети-
чар. 013/377-101, од 12
до 2о сати. (210489)

ПОТРЕБНА конобарица
Бифеу „Бољи живот”.
0 6 5 / 9 0 8 - 1 3 - 1 8 .
(210535)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у продавници.
063/550-166. (210578)

ПОТРЕБНИ возачи за
теретни комби, Ц-кате-
горија. 063/318-592.
(210587)

ПОТРЕБНА радница за
рад у месари, стални
радни однос. 063/362-
427. (210601)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-76.
(210605)

КАФЕ „Љубичево” тра-
жи девојку за рад, са ис-
куством. 069/364-10-
04. (210633)

CAFFE „Flamingo” тра-
жи девојку за рад са ис-
куством, слободни да-
ни. 069/364-10-04.
(210633)

ПОТРЕБНА радница за
послове одржавања, чи-
стоће. Агенција „Пава
плус” Панчево,
0 6 4 / 3 9 9 - 6 0 - 1 7 .
(210677)

ПОТРЕБАН инструктор
јоге Фитнес центру.
063/665-856. (210748)

Ћ Е В А Б Џ И Н И Ц И
„Грил-бум” (код кеве),
потребна жена или де-
војка за рад. 064/323-
92-77. (210573)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад у пи-
церија-фаст фуд, на
Стрелишту. 061/636-
56-64. (210722)

ТРАЖИМ посао возача
Б, Ц и Е кат. искуство
осам год. ПА, БГ и око-
лина. 064/125-99-23.
(СМС)

МОЛЕСКО-ГИПСЕР-
СКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/066-
08-60. (СМС) 

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

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, ка-
љевих пећи. 063/155-
85-95. (209627)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. 060/691-01-13.
(109695)

ЗАВАРИВАЧКО-БРА-
ВАРСКИ радови: над-
стрешнице, ограде, ка-
пије, спирално степени-
ште, гараже, веранде,
хале. 060/575-55-02.
(210275)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, брзо и по-
вољно. 060/330-72-08.
(209695)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером, до два кубика.
065/334-23-38. (210191)

ИЗРАДА сплавова, пон-
тона, чамаца. Тел.
0 6 4 / 1 6 0 - 3 2 - 3 4 .
(210275)

МАСЕРКА, релакс, пар-
цијална и антицелулит.
0 6 2 / 8 1 7 - 1 7 - 3 1 .
(210250)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
0 6 3 / 8 5 2 - 2 2 - 4 3 .
(210336)

ЧУВАЛА бих старије
особе и децу, 24 сата
дневно. Злата. 062/197-
27-22, 065/421-20-25.
(210349)

СРПСКИ, часови, при-
према пријемних за
средње школе и факул-
тете. 064/462-37-64.
(210353)

РАДИМО све: обарање
стабала, рушења кућа,
разбијање бетона, уто-
вари, одношење непо-
требних ствари, итд.
0 6 4 / 1 2 2 - 6 9 - 7 8 .
(210360)

СЕЛИДБЕ, комби, по
граду. Иван, 062/856-
64-94. (210368)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, фасаде, пензио-
нерима попуст.
0 1 3 / 2 3 5 - 7 8 - 8 2 ,
0 6 5 / 5 5 7 - 8 1 - 4 2 .
(210368)

ЕНГЛЕСКИ језик, часо-
ви за све узрасте, при-
према међународних
испита, преводилачке
услуге. 062/149-16-22.
(210371)

ПЕВАЊЕ, часови во-
калне технике, дисања,
дикције, припрема јав-
них наступа, испита за
школе, академије.
0 6 2 / 1 4 9 - 1 6 - 3 3 .
(210371)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке, израде инсталација,
индикатори, бојлери, ку-
патила, ТА. 062/271-661,
061/132-85-43. (210373)

ШАМОТИРАМ шпорете
за ложење, пећи, чи-
стим каљеве пећи.
064/437-64-33. (210387)

ПРОФЕСИОНАЛНИ во-
зач Б и Ц категорије,
тражи посао. Тел.
060/402-23-34. (210381)

УСЛУЖНА продаја робе
на тезги, на бувљаку, уз
договор. Тел. 060/402-
23-34. (210381)

МАГИСТАР електро-
технике, професор фи-
зике у средњој школи
држи часове физике и
математике. 063/708-
65-83. (210393)

МАЈКА четворо одра-
сле деце, високообразо-
вана чувала би децу.
Тел. 063/839-56-81.
(210396)

Четвртак, 3 децембар 2015. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 23

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЛИ

ПОСАО 

ПОНУДА 

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 



МАСЕРКА тражи посао,
релакс, опуштена. Ни-
на. 061/224-50-39.
(210400)

ИЗДАЈЕМ лимарске ма-
шине за лимарију.
0 6 4 / 5 7 5 - 1 0 - 0 2 ,
0 6 1 / 2 2 4 - 5 0 - 3 9 .
(210400)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (201414)

ПРЕСВЛАЧИМ све вр-
сте столица и туткали-
шем, лепим. Тел.
064/929-02-10, Влада.
(210412)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, брзо и ефи-
касно. 064/153-60-91,
013/362-143. (210422)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, унутрашњости
аутомобила, тепиха, ду-
шека. Наташа, 361-474,
0 6 0 / 3 6 1 - 4 7 - 4 1 .
(210444)

РАЗНЕ физичке посло-
ве радимо: селидбе, шу-
тове, ископе и све оста-
ло. 065/600-05-30.
(210653)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Сло-
бодан, 063/865-80-74.
(210462)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење канализације,
адаптације купатила, по-
правка вентила, слави-
на, водокотлића, замена,
фино монтирање, мон-
тирање туш-кабина, од-
мах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (210447)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније.
065/361-13-13. (210448)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-
20-03. (210461)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, статистика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, профе-
сор. Центар. 013/353-
569, 061/603-94-94,
066/405-336. (210458)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка и лакирање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (210457)

ЛОГОПЕД, индивидуал-
ни рад с децом.
0 6 4 / 1 2 1 - 1 7 - 9 2 .
(210470)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, зака-
зивање и пратња до лека-
ра, могућ сваки договор.
063/868-04-51. (210478)

ГИПСАРСКО-МОЛЕР-
СКИ радови, електри-
чарски радови, повољ-
но. 060/521-93-40.
(210485)

СПУШТЕНИ плафони,
израда кошуљице, ла-
минати, фасаде, зида-
ње, кровови, повољно.
062/816-33-84. (210496)

БРАВАРИЈА, израда ка-
пија, надстрешница, за-
штитне решетке, водо-
инсталатерске услуге,
повољно. 062/816-33-
84. (201496)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправ-
ке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли, инсталација. Ми-
ћа, 064/310-44-88.
(210498)

ФРЕЗИРАЊЕ баште,
пластеника, сечење др-
већа, вађење пањева,
крчење, кошење.
0 6 4 / 1 9 6 - 1 7 - 3 2 .
(210516)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, с иску-
ством тражи посао.
0 6 4 / 1 2 0 - 7 7 - 6 4 .
(210517)

ЧАСОВИ српског и
француског језика.
Преводи текстова са
француског на српски
језик и обратно.
0 6 4 / 3 4 4 - 3 4 - 3 5 .
(210531)

ПОТРЕБНА озбиљна
жена, без обавеза, за
одржавање куће у Ба-
натском Брестовцу,
стан и храна обезбеђе-
ни. 063/325-916.
(210547)

РАДИМ ситне поправке
у вашим становима или
кућама. 063/717-12-26.
(210548)

КЕРАМИЧАРСКИ ра-
дови, купатила, терасе,
степенице, скидање ке-
рамике, одвоз шута.
0 6 4 / 4 9 2 - 7 9 - 5 8 .
(210553)

ЧАСОВИ енглеског је-
зика држи професор ен-
глеског језика са иску-
ством, веома повољно,
Содара. 062/898-68-05.
(210559)

МЛАДА и одговорна
жена чувала би децу.
0 6 5 / 4 3 4 - 0 1 - 4 2 .
(210555)

СРПСКИ језик, приват-
ни часови, пријемни ис-
пити, искуство. Профе-
сор, 063/115-38-50.
(210577)

РЕЛАКС масажа, меди-
цински и естетски педи-
кир. Јасмина, 061/308-
95-86, 013/351-907.
(210585)

ВРШИМО све врсте фи-
зичких послова: утовар-
истовар робе, селидбе,
сечење и цепање дрва,
копање, одвоз шута и
старог и непотребног
намештаја, чишћење
подрума, тавана и шупа
и слично. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-
14-50, 341-571. (210623)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем
или камионом, селидбе
с монтирањем и демон-
тирањем намештаја.
Дејан, 061/626-14-50,
0 6 5 / 4 4 0 - 9 7 - 0 0 .
(210623)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, уграђу-
јем, поправљам.
0 6 4 / 1 8 1 - 2 5 - 0 0 .
(210598)

МАШИНСКО бушење
рупа за стубове, за огра-
ду, за винограде, воћња-
ке, монтирање ограда,
ограђивање плацева,
дворишта. Дејан.
0 6 1 / 6 2 6 - 1 4 - 5 0 ,
0 6 5 / 4 4 0 - 9 7 - 0 0 .
(210623)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, реновирање крово-
ва, бетонирање, извла-
чење кошуљице, повољ-
но. 063/865-80-49. 

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем, по-
прављам, тражим по-
сао. 063/882-25-09.
(210667)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, одгушење ка-
нализације, одмах.
063/269-173. (210648)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(210653)

КЕРАМИЧАР, квали-
тетно, поуздано, повољ-
но. 063/318-780.
(210712)

ТРАЖИМ посао, ситан
превоз - мотор + прико-
лица, мотокултиватор +
приколица, копам ба-
ште, лепим билборде,
разносим флајере.
0 6 2 / 8 6 7 - 1 1 - 6 7 .
(210724)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, врата,
рукохвати, полирање
прохрома, месинга, вр-
ло повољно. 060/140-
54-44, Дуле. (210668)

РЕЖЕМО воће.
013/632-212, 064/330-
89-91. (2107029

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, изолација,
ламинат, гипсани радо-
ви, веома повољно.
013/372-247, 060/037-
22-47. (210708)

ОЗБИЉНА жена чувала
би старију особу.
0 6 2 / 1 6 7 - 6 7 - 6 9 .
(210675)

СЕЛИДБЕ и остали
транспорт робе, прода-
јем опел вектра за дело-
ве. 063/711-77-54.
(210669)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, чисто, пе-
дантно, молер тражи
поао. Тел. 233-38-64,
0 6 3 / 7 3 8 - 5 8 - 0 2 .
(210716)

ТРАЖИМ било који по-
сао, радим све врсте
физичких послова.
0 6 5 / 5 8 5 - 1 1 - 9 2 .
(210752)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
с пик-апом, комбијима,
камионима, екипа радни-
ка, монтирање, демонти-
рање, паковање ствари, ку-
тије за паковање, фолија
за заштиту намештаја, се-
лите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап,
комби 1,5 т, камиони
3–7 т, утоварна рампа, с
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег намештаја, мо-
гућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom-
boncicb@gmail .com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 ди-
нара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5
т, камионима 3, 5 и 7 т,
с радницима или без
њих, у свим правцима,
плаћање могуће чеко-
вима, 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352-
236, 063/253-028,
064/444-66-74. bom-
boncicb@gmail .com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, ло-
кала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 0 до
24 сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите
најбоље. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 



ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања. Гаранција.
Славиша. 062/182-74-
50. (210358)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година с ва-
ма, гаранција. www.bal-
tokad.co.rs. 065/347-55-
02, 011/288-30-18. 

ПАРКЕТ, постављање,
хобловање, полирање,
лакирање, пратећи ма-
теријал, мајстори из Де-
бељаче. 063/822-94-82,
0 6 3 / 8 6 5 - 4 5 - 3 1 .
(208701)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843.
(209404)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слобо-
дан. 064/348-00-08,
0 6 2 / 8 5 0 - 3 6 - 5 8 .
(209842)

ПОВОЉНО, превоз ро-
бе и селидбе комбијем,
цена по договору.
0 6 4 / 1 4 7 - 1 4 - 7 7 ,
013/311-514. (109658)

КОМБИ превоз  до 2,5
тоне роба, селидбе, нај-
повољније. 069/260-00-
40. (210039)

КИРБИ, дубинско уси-
савање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Ти-
бор. 258-30-62,
0 6 5 / 3 2 9 - 4 9 - 0 7 .
(210294)

ПЕРФЕКТ, зидање мал-
терисање, фасаде, гле-
товање, кречење, кров,
ламинати, керамика.
0 6 3 / 1 2 2 - 1 4 - 3 9 .
(210272)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
0 6 1 / 2 8 3 - 6 6 - 4 1 ,
064/317-10-05, „Скоч-
ко”. (210346)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117, 013/365-
051. (210391)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника. 063/731-77-
67, 064/280-30-16,
013/236-77-34, Влади-
мир. (210390)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, по-
правка бојлера, грејали-
ца. Електричар, ауто-
електричар. 063/800-
01-96. (210428) 

ПРЕВОЗИМ мањим ки-
пером, повољно: песак,
шљунак, сејанац, одво-
зим шут. 064/354-69-
94. (210437)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
0 6 1 / 2 8 3 - 6 6 - 4 1 ,
0 6 2 / 1 5 6 - 0 2 - 0 7 ,
064/317-10-05, „Скоч-
ко”. (210346)

ПСИХОЛОГ, амерички
сертификати за психо-
терапију, самопоузда-
ње, страхови, животни
проблеми. Тел.
061/198-32-32. (210486)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-
78-66. (ф)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, ка-
нализације, адаптације,
замена, поправке. 331-
657, 064/495-77-59,
0 6 3 / 7 7 7 - 1 8 - 2 1 .
(210509)

КИРБИ, дубинско уси-
савање и прање наме-
штаја. Перионица „Го-
ша”. 064/338-49-78.
(210513)

ПОПРАВКА веш-маши-
на, судо-машина, замр-
зивача, фрижидера и
остале беле технике.
„Фриго Пеђа”, 013/301-
300, 063/771-24-16.
(210520)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, по-
вољно, проверите.
0 6 1 / 1 4 1 - 3 8 - 0 2 ,
0 6 3 / 1 6 0 - 3 6 - 1 5 .
(210519)

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла,
15 година искуства.
334-034, 063/839-75-93.
(210565)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и ка-
нализације, водоводне
адаптације замена, вир-
бли, батерија, вентили и
санитарије, све за воду,
0–24 сата, пензионери-
ма екстра попуст, дола-
зим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-
26-33. (210593)

ТЕПИХ сервис, дубин-
ско прање тепиха, пре-
воз бесплатан. 302-820,
0 6 4 / 1 2 9 - 6 3 - 7 9 .
(210579)

ЗИДАР, малтерисање,
претресање крова, мо-
лерај, електричар, ради-
мо нон-стоп, јефтино,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-
20-00. (210594)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, вене-
цијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-
врата, туш-кабине, ко-
марници, тенде, роло-
заштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-
20-98. (210621)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-ма-
шине, бојлере, фрижи-
дере, шпорете, електро-
инсталације. 060/180-
02-83, 062/186-48-22,
0 1 3 / 2 5 1 - 2 8 - 9 7 .
(210640)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, тра-
кастих завеса, роло-ко-
марника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најква-
литетнији, најјефтини-
ји, с највећом гаранци-
јом. Проверите.
013/344-594, 063/894-
21-80. (210642)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојле-
ре, ТА пећи поправља-
мо квалитетно, с овере-
ном гаранцијом. „Фри-
готехник”, 361-361,
0 6 4 / 1 2 2 - 6 8 - 0 5 .
(210660)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације, замена
вирбли, вентила, бате-
рије и санитарије, све за
воду, 0–24 сата, нон-
стоп, пензионерима
екстра попуст, долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-
20-00. (210596)

ТРАЖИМ млађу девој-
ку за дружење. 064/069-
72-45. (СМС) 

ТРАЖИМ слободну же-
ну, искрену, ради дру-
жења, могућ и брак,
40–45 година. 064/587-
51-36. (210423)

МУШКАРАЦ, 52 године,
галантан, тражи женску
особу за дружење.
064/301-41-24. (210638)

ПЕНЗИОНЕР, желео би
да упозна жену из Пан-
чева, с којом би поде-
лио свакодневне тро-
шкове заједничког до-
маћинства. 064/123-16-
60. (210672)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, дво-
собан, паркинг, каблов-
ска. 063/759-98-77.
(210046)

ДИВЧИБАРЕ, издајем
апартмане за четири и
шест особа. Тел.
063/368-448. (210104)

ЗЛАТИБОР, апартмани,
издајем, 30 евра днев-
но. Тел. 064/142-78-27.
(210472)
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СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

за избор у звање и заснивање радног односа на одређено

време, и то:

1. Једног АСИСТЕНТА за ужу научну област БАЗИЧ-

НА И ПРЕТКЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– завршен медицински факултет, студент докторских

студија и просечна оцена током претходних студија нај-

мање 8 (осам), као и остали услови предвиђени Законом

о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије”

бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког факултета.

2. Два (2) АСИСТЕНТА за ужу научну област КЛИ-

НИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– завршен стоматолошки факултет, студент докторских

студија из области стоматологије и просечна оцена то-

ком претходних студија најмање 8 (осам), као и остали

услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл.

гласник Републике Србије” бр. 76/2005) и Статутом Сто-

матолошког факултета.

Са изабраним лицима засноваће се радни однос на

период од три (3) године.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из Конкурса достављају се у року од 15 (петнаест)

дана од дана објављивања Конкурса на адресу: Стомато-

лошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/2351-292. (Ф)

На основу члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене

(„Службени лист града Панчева” број 29/2014), Правилника о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне на-

мене („Службени лист града Панчева” бр.18/2015) и Одлуке Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево број: 01-4504-

6/2015 од 30. 11. 2015. године, расписује се: 

О Г Л А С

ЗА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА 

КИОСКА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Огласом су обухваћене следеће локације:

Право учешћа на Огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица која испињавају услове из овог огласа.

Сваки учесник који се пријави на Оглас дужан је да изврши уплату гарантног износа за учешће у поступку јавног надметања, и то на

текући рачун бр. 840-488641-69 који износи:

· за I зону:  80.000,00 динара 

· за II зону: 65.000,00 динара 

· за III зону: 50.000,00 динара

· за IV зону:45.000,00 динара 

· за V зону: 35.000,00 динара

Извршењем уплате гарантног износа учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа.

Право учешћа на Огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове из овог огласа.

Правилником о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене утврђени су посебни услови за поста-

вљање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене, као што су локација, површина објекта, одређивање делатности, одређени

тип, облик, димензије, врсте материјала и сл.

Гарантни износ се не враћа:

– Лицу у поступку јавног надметања које не потпише Изјаву о прихватању услова из члана 16. ове одлуке,

– Учеснику коме је у поступку јавног надметања дат део површине јавне намене ради постављања киоска, у случају одустанка. 

Лице у поступку јавног надметања које је стекло право на део површине јавне намене за постављање киоска, пре доношења Одлуке о

избору корисника, дужан је да уплати:

– највећи излицитирани једнократни износ у циљу стицања права коришћења површине јавне намене ради постављања киоска, 

– утврђени депозит на име трошкова за уклањање објекта са дела површине јавне намене, након престанка коришћења у износу од 10.000,00 динара.

Период на који се даје део површине јавне намене не може бити дужи од 10 година.

Пријава треба да садржи:

А. Податке о подносиоцу пријаве, и то:

а) за физичка лица – име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу са обавезном фотокопијом личне карте,

б) предузетници – копију решења о упису у регистар код Агенције за привредне регистре са свим прилозима;

в) за правна лица – назив фирме са обавезном фотокопијом Решења Агенције за привредне регистре;

Б. Податке за коју локацију се пријава подноси,

Ц. Редни број и адреса локације,

Д. Делатност која ће се обављати,

Е. Доказ о уплати Огласом предвиђеног гарантног износа за учешће на рачун бр. 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања број модела 97, позив на број 02-226.

F. Уверење Секретаријата за пореску администрацију којим се доказује да нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева.

Без ових прилога поднета пријава се неће узети у разматрање.

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.

Једно лице може да поднесе пријаву за више локација, с тим што је у обавези да за сваку локацију поднесе потпуну пријаву и уплати тражени гарантни износ.

ЈП Дирекција Панчево је дужно да пре отпочињања поступка доделе површине јавне намене прибави од надлежних предузећа информацију о

могућности прикључења на постојећу комуналну инфраструктуру.

Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП Дирекција, З. Јове Јовано-

вића бр. 6, Панчево, са назнаком ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА, ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ____ – НЕ ОТВАРАЈ, име и адресу, односно седи-

ште лица које конкурише.

Рок за подношење пријава је закључно са 14. 12. 2015. године до 10 сати.

Јавно надметање ће се одржати 14. 12. 2015. године, у 11 сати, у соби бр. 108, у ЈП Дирекцији, Змај Јове Јовановића бр. 6.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.

Почетни једнократни износ у циљу стицања права за закључење уговора о закупу дела површине јавне намене ради постављања кио-

ска износи 30.000,00 динара.

Учесник који је понудио највећи једнократни износ за део површине јавне намене ради постављање киоска дужан је да одмах, на позив пред-

седника Комисије, потпише изјаву да је понудио највећи једнократни износ са назнаком висине тог износа, чиме је јавно надметање завршено.

За коришћење површине јавне намене плаћа се локална комунална такса, у висини и на начин одређен Решењем Градске управе града Панче-

ва – Секретаријата надлежног за послове пореске администрације, а које се доноси на основу Одлуке Скупштине града Панчева о локалним кому-

налним таксама, зависно од површине киоска и од зона у којој се површина јавне намене налази. 

Лицу које није стекло право на део јавне површине јавне намене за постављање киоска, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од

коначности одлуке о додели на коришћење површине, јавне намене у уплаћеном износу, без камате.

Сва потребна обавештења у вези Огласа могу се добити у ЈП Дирекцији, Змај Јове Јовановића бр. 6 или на телефон 219-03-00, локал 202. 

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пуномоћје оверено у суду.

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

(Ф-2175)

Ред. број Бр. ки. Локација Зона Делатност Тип киоска

Површина кио-

ска укључујући

и настрешицу

Локална комунална такса дин./м2, на ме-

сечном нивоу

1 29 Вој. Радомира Путника 25 I трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 844,00 дин., а преостла повр-

шина по 760 дин.

2 34 Светог Саве код нове Поште II трговинска шестоугаони 12,50
до 7 м2 по 717,00 дин., а за пеосталу по-

вршину по 633,00 дин.

3 46 Угао Змај Јовине и Светог Саве II трговинска дупли правоугаони 18,00
до 7 м2 по 717,00 дин., а за пеосталу по-

вршину по 633,00 дин.

4 52 Ружина код католичког гробља III трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 591 дин., а за преосталу повр-

шину по 506,00 дин.

5 53 Ружина код Католичког гробља III трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 591 дин., а за преосталу повр-

шину по 506,00 дин.

6 93 Угао Ослобођења и Кнеза Михајла Обреновића IV трговинска осмоугаони 12,00
до 7 м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

7 94 Угао Ослобођења и Кнеза Михајла Обреновића IV трговинска дупли правоугаони 18,00
до 7 м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

8 96 Стевана Шупљикца код Евангелистичког гробља IV трговинска дупли правоугаони 18,00
до 7 м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

9 97 Стевана Шупљикца код Евангелистичког гробља IV трговинска дупли правоугаони 18,00
до 7 м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

10 113 Стевана Шупљикца преко пута Пиваре IV трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

11 121 Сремска код МЗ IV трговинска правоугаони 9,00
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

12 130 Баваништански пут код Новог гробља V трговинска шестоугаони 12,50
до 7 м2 по 338,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 253,00 дин.

13 131 Баваништански пут код Новог гробља V трговинска шестоугаони 12,50
до 7 м2 по 338,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 253,00 дин.

14 132 Баваништански пут код Новог гробља V трговинска шестоугаони 12,50
до 7 м2 по 338,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 253,00 дин.

15 133 Новосељански пут преко пута „Давида” IV трговинска осмоугаони 12,00
до 7 м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

16 139 В. Влаховића и Вељка Петровића IV трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

17 154 7. јула код броја 29 IV трговинска правоугаони 9,00
до 7м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

18 160 угао Жарка Зрењанина и 7. јула IV трговинска правоугаони 9,00
до 7м2 по 464,00дин, а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

19 174 Ослобођења бр. 16 код кружног тока IV трговинска правоугаони 9,00
до 7 м2 по 464,00 дин., а за преосталу по-

вршину по 380,00 дин.

Предузеће „Бедем превоз” д. о. о., 

пословни огранак „Голуб такси”, 

расписује Оглас 

за пријем у радни однос:

1. Више такси возача с пуним радним временом

2. Више такси возача за допунски рад

Услови: 

– за послове под 1. и 2. возачка дозвола Б-категорије с

најмање три године возачког искуства, сертификат о по-

знавању града, важеће лекарско уверење.

– за послове под 2. планирано је ангажовање до 12 сати

недељно, уз веома стимулативне услове.

Писмене пријaве достaвљати на адресу: 

Масарикова 3, 26000 Панчево или на 

e-mail: m.bartolome@bedemprevoz.com.

(Ф)

На основу члана 43. Закона о заштити природе („Слу-

жбени гласник РС” број 36/09, 88/10, 91/10-исправка)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за заштиту животне средине

Трг краља Петра I број 2–4, Панчево

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
o излагању на јавни увид и јавној расправи о 

предлогу акта о проглашењу заштићеног подручја

са Студијом заштите Споменикa природе 

„Стабло црвенолисне букве у Омољици”

Јавни увид Предлога акта о проглашењу заштићеног

подручја са Студијом заштите Споменикa природе „Ста-

бло црвенолисне букве у Омољици” биће организован од

4. до 23. децембра 2015. године, од 12 до 14 сати, сваког

радног дана у згради Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I број 2–4, Панчево (канцеларије 617 и 614).

Заинтересована лица могу током јавног увида доста-

вити своје мишљење, примедбе и предлоге Секретарија-

ту за заштиту животне средине Градске управе града

Панчева, најкасније до 28. децембра 2015. године.

Јавна расправа о предлогу акта о проглашењу за-

штићеног подручја и Студији заштите Споменикa при-

роде „Стабло црвенолисне букве у Омољици” одржаће

се 28. децембра 2015. године, у 11 сати, у просторијама

Месне заједнице „Омољица”, у Омољици.

(Ф-2177)
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Последњи поздрав

ДРАГИЦИ ГВЕРО
и саучешће њеним најмилијима.
Нека је анђели чувају!

ВЕРА, СОФИЈА, АНИЦА и КОВА

(30/210464)

Последњи поздрав дра-

гој ујни

ЛЕПИ 

ХИНИЋ

1933–2015.

ВЕСНА ДРАКУЛИЋ 

с породицом

(57/210562)

БОШКО ЋУК
Последњи поздрав 

драгом чика Бошку од

СЛАВИЦЕ и ГРУЈЕ.

(49/210542)

Последњи поздрав

БОШКО ЋУК
Наш мили и никад непрежаљени супруг, отац и
деда.
Био си миран и тих, мирно и тихо си нас напу-
стио.
Хвала ти за сву доброту коју си нам дао.
Почивај у миру!

Твоји: супруга ОЛГА, ћерка НАДА, зет ЈОВАН 
и унуци БОЈАН, БОЈАНА и БРАНИСЛАВ

(86/210703)

Последњи поздрав драгом деди

ГОЈКУ

од унуке БИЉАНЕ с породицом.

(83/210669)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги

ГОЈКО БАСТА
1934.

преминуо у 82. години.

Сахрана ће бити обављена 3. децембра 2015, у 13 сати, на Новом

гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: супруга АНКА, ћерке ВЕСНА и АНЂА с породицама

ЂОРОВИЋ, КЛИНОВСКИ и НИКОЛИЋ

(84/210670)

Драгом деди

ГОЈКУ

последњи поздрав.

Живот није био благ према теби, а ти си

увек био благ према њему и онима који су

те окруживали.

Унук НИКИЦА ЂОРОВИЋ с породицом

(85/210671)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРКА БЕЉА 

НИШАВИЋ
1930–2015.

Ожалошћени: синови РАДОМИР и РАДИВОЈЕ

с породицама и заова МИЉОЈКА
(79/210677)

Последњи поздрав

ЈАН ПОВОЛНИ
Породице АЛЕКСИЋ 

и МИХАЈЛОВИЋ

(91/210723)

На основу члана 6. Правилника о програму и начину

полагања испита за обављање делатности ауто-такси

превоза путника („Службени лист града Панчева”, број

25/12), Градска управа града Панчева – Секретаријат за

привреду и економски развој расписује 

ОГЛАС 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ

ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА

У ГРАДУ ПАНЧЕВУ У ДЕЦЕМБРУ 2015. ГОДИНЕ

1. Предмет огласа: Полагање испита о познавању тери-

торије града Панчева и прописа из области ауто-такси

превоза путника.

2. Испит може полагати лице (кандидат) који има возач-

ку дозволу Б- категорије најмање три године

3. Полагање испита обавиће се у просторијама Градске

управе града Панчева, у малој сали Градске управе гра-

да Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, у термину:

– дана 18. децембра 2015. године, у 9 сати

4. Пријава за полагање испита се подноси Градској

управи града Панчева – Секретаријату за привреду и

економски развој, преко Градског услужног центра,

шалтер број 3, у  термину:

– за полагање 18. децембра 2015. године пријава се под-

носи од 7. децембра 2015. године до 11. децембра 2015.

године

5. Писана пријава кандидата за полагање испита садржи:

1. име, очево име и презиме

2. датум и место рођења

3. јединствени матични број

4. податке о пребивалишту

5. податак о томе који пут полаже испит

Уз пријаву кандидат прилаже:

1. оверене фотокопије извода из матичне књиге ро-

ђених, личне карте – пријаве пребивалишта (ако је са

чипом) 

2. оверену фотокопију возачке дозволе Б-категорије

(коју кандидат поседује најмање три године)

3. доказ о уплати средстава на име трошкова полага-

ња испита (накнада за полагање испита)

4. доказ о уплати градске административне таксе.

6. Литература за полагање испита може се преузети у

Градској управи града Панчева – Агенција за саобраћај,

III спрат – канцеларија 308, након уредно поднете при-

јаве за полагање испита. 

Информација о висини накнаде за полагање испита,

висини градске административне таксе и друге реле-

вантне информације могу се добити у Агенцији за сао-

браћај, III спрат – канцеларија 308, контакт особа је Је-

лена Недељковић, телефон : 308-781.

7. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-

трати.

(Ф-2174)

У објављеном огласу у листу „Панчевац” од 26. новембра 2015.

године објављен је термин излагања на РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици – пословна зо-

на са рециклажним центром за привремено складиштење отпа-

да ради третмана и његовог даљег пласмана, заказан за 19. но-

вембар 2015. године. 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА 

Секретаријат за урбанизам, 

грађевинске и стамбено-комуналне послове 

ОБАВЕШТАВА 

да је дошло до грешке, која се овим путем исправља, а да је за-

казани термин излагања на РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана од 3.

децембра 2015. године до 17. децембра 2015. године. (Ф)

ALMEX d. o. o. расписује Конкурс 

за следеће радно место:

Возач теретног возила

Потребне квалификације:

– Минимум три године радног искуства у домаћем транспорту;

– Обавезан лекарски преглед;

– Поседовање возачке дозволе Ц и Е категорије.

Биографије достављати на адресу Јабучки пут 82, Панчево или на e-mail: zaposlen-

je@almex.rs.

Конкурс је отворен до 20. децембра 2015. 

(Ф)

Стари Тамиш а. д. Панчево расписује Конкурс за радно место:

1. Дипломирани пољопривредни инжењер (технолог заштите биља)

2. Дипломирани пољопривредни инжењер ратарства

3. Пољопривредни техничар

Мејл адреса на коју можете слати биографију је:

zaposlenje@staritamis.rs

Или поштом на адресу:

Стари Тамиш а. д. Панчево

Кестенова 004

26000 Панчево

с назнаком:

ЗАПОСЛЕЊЕ 

Конкурс је отворен до 17. децембра 2015. године. (Ф)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

– Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52 м2, на Зеленој пијаци, Улица осло-

бођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2. 

– Локал бр. 7, у ламели 9, укупне површине 25,38 м2, на Зеленој пијаци, Улица осло-

бођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2. 

– Локал бр. 14, у ламели Е-4, укупне површине 9,00 м2, на Робној пијаци „Аеродром”,

Улица Светозара Шемића бб, по почетној цени од 3.000  дин./м2. 

Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице

(Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Пан-

чеву. (Ф)

ИЛИНКА

УРОШЕВИЋ

4. XII 2002 – 4. XII 2015.

Драга тето, с љубављу не-

гујем успомену на тебе.

Твоја мала МИЛЕВА 

с породицом

(95/4638)
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Последњи поздрав

ДАНИЛУ

ТОПИЋУ

Пензионери 

Рафинерије

нафте Панчево

(10/210382)

27. новембра 2015. године преминуо је наш драги

ДАНИЛО ТОПИЋ
1933–2015.

Сахрана је обављена 28. новембра, на Новом

гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја ДРАГИЊА 

и унук ИВАН
(14/210401)

Последњи поздрав драгом брату

ДАНЕТУ ТОПИЋУ

Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Твоје сестре ЈЕЛЕНА и ЗОРА с породицама
(43/210514)

СНЕЖАНА ШИПОШ

Наша вољена преминула је 28. новембра, али ће заувек живети у

нашим срцима.

Ожалошћени: кћерка САЊА и зет БОЈАН

(47/210537)

МИРЈАНА ШАРАЦ
27. III 1961 – 30. XI 2015.

Мако, моја једина на свету, живот без те-
бе ми је незамислив и претежак, али знам
да си напокон спокојна и срећна. 

Анђеле мој, бол и сузе су сада остали само
са мном на јави, а твоја душица је у дому
свом, на небу, нашла мир.

Заувек ћу те волети, увек ћеш ми фалити.

Сахрана је обављена 2. децембра 2015, у
14 сати, на Новом гробљу.

Твоја НИНА

(50/210545)

Последњи поздрав во-

љеној сестри

МИРЈАНИ 

ШАРАЦ

од АНКЕ, ДАНИЛА 

и МИКИЈА.

(51/210545)

Последњи поздрав нај-

дражој тетки

МИРЈАНИ 

ШАРАЦ

од њеног ДЕЈАНА, 

ЦИЦЕ, МИХАЈЛА 

и ДАРКА.

(52/210

Последњи поздрав во-

љеној сестри

МИРЈАНИ

ШАРАЦ

од МИШЕ, ВЕСНЕ, АЦЕ

и ФИЛИПА.

(53/210

Последњи поздрав нај-

млађој сестри

МИРЈАНИ 

ШАРАЦ

од ЉУБИЦЕ са ћеркама

ЈУЛИЈАНОМ, ЕСТЕР 

и ИЛОНОМ 

с породицама.

(54/210545)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ЗОРАНУ

МИЛОШЕВУ

од комшија у згради

Миливоја Блазнавца 2.

(56/210558)

Последњи поздрав на-

шој вољеној

МИРЈАНИ 

ШАРАЦ

Брат ДУШАН, снаха

ОЛГА и братанице

МАРИЈАНА и ИВАНА

(58/210567)

Последњи поздрав дра-

гој тетки

ЦВЕТАНИ

ГЛИГОР

од сестричине ЛИДИЈЕ

с породицом.

(55/210557)

Последњи поздрав куму

НЕБОЈШИ

МИЛОШЕВУ

од кумова – фамилија

СУБОТИЋ.

(15/210404)

НЕБОЈША 

МИЛОШЕВ

Драгом комшији

НЕШИ последњи 

поздрав од породице

СТОЈОВИЋ.

(19/210415)

29. новембра 2015. заувек нас је напустио

наш вољени

НЕБОЈША МИЛОШЕВ
4. VIII 1952.

Борили смо се и молили, али битку нисмо

добили.

Сву племенитост и доброту којом си зрачио,

чуваћемо заувек у нашим срцима и молимо

Господа да те спроведе на рајски пут.

Твоја ВУКИЦА, СМИЉКА, МИЛОШ,

ИВАН и унуке

(26/210441)

Последњи поздрав на-

шој драгој

ТАЊИ

од тета МИЛИНЕ, 

БИЉЕ, НЕМАЊЕ 

и МИЛЕНЕ.

(69/210607)

Последњи поздрав уја-

ку и шураку

НЕБОЈШИ 

МИЛОШЕВУ

По доброти те памтимо,

а у срцу вечно носимо.

Твоје сестричине 

МИРА, БИЉА, ЉИЉА 

и зет БРАНА

(70/210616)

Последњи поздрав дра-
гом куму

НЕБОЈШИ

МИЛОШЕВУ
од породице ПЕРИЋ.

(71/210617)

Последњи поздрав супрузи, мајци и баки

ЦВЕТАНИ ГЛИГОР
1937–2015.

Мама, хвала ти за неизмерну љубав, срећу

и радост коју си нам пружила. 

Наше душе си освојила љубављу и добро-

чинством. Живећеш с нама.

Супруг ВАСА, ћерка СЛАВИЦА, 

зет ДРАГАН и унуци ВЕЉКО и МЛАДЕН

(73/210639)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Велико хвала докторки Барбари Бојковић,

као и особљу интензивне неге на професио-

налном и пожртвованом раду током лечења

моје мајке Цветане Глигор.

Породице ГЛИГОР и МАРИНКОВИЋ
(74/210639)

Последњи поздрав баби

ЦВЕТАНИ 

ГЛИГОР

Хвала ти за све што си

учинила за нас и заувек

ћемо памтити време

проведено с тобом.

Твоји унуци ВЕЉКО 

и МЛАДЕН

(88/210713)

Последњи поздрав

ЦВЕТАНИ

ГЛИГОР
од породице ПЕЈЧИЋ.

(89/210713)

Последњи поздрав 

СНЕЖИ ШИПОШ
МАРИЈА и МАША

с породицом

(80/210688)

1. децембра 2015. годи-

не, у 75. години, преми-

нула је наша драга

ЈУЛКА 

ШТОПУЉ

Сахрана ће бити оба-

вљена 3. децембра 2015,

у 14 сати, на Новом гро-

бљу, у Панчеву.

Ожалошћени: 

ОЛИВЕРА, 

БРАНИСЛАВ, ЗОРАН,

ДЕЈАНА, БОРИСЛАВ 

и МИЛИЦА, као 

и остала многобројна

родбина и пријатељи

(81/210643)

Последњи поздрав на-

шој дугогодишњој акти-

висткињи

КРИСТИНИ
СТОЈИЧИЋ

Велико хвала за свако Ва-

ше ангажовање у ширењу

мисије Црвеног крста.

Стручна служба 

Црвеног крста Панчево

(92/ф-2176)
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ПОМЕН

МИЈАТ             ДРАГАН          НЕНАД

ПУХАЛАЦ        ПУХАЛАЦ        МИЋИЋ

23. XI 1995 – 2015. 5. XII 2012 – 2015.     19. I 2013 – 2015.

Време је прошло, а туга остала. Оставили сте ме саму у сузама да
вечно патим и тугујем.

ЗОРА

(8/210376)

У суботу, 5. децембра, навршава  се четрдесет ту-

жних дана откако није с нама

МАРКО СТАНИШИЋ БАЋА

Смрт оставља тугу коју ништа не може излечити,

а љубав нам оставља сећање које нам нико не

може одузети. 

Твоји: супруга ЗОРИЦА, син МИЛИВОЈЕ, ћерке

МИРЈАНА и МАРИЈА и унук НЕМАЊА
(11/210394)

5. децембра је четрде-

сет дана

МАРКО БАЋА
СТАНИШИЋ 

Пуно је тренутака да о
теби мислимо, да те
спомињемо и никад не
заборавимо. Никад те
нећу прежалити.

Ћерка МАРИЈА 
и зет ВЛАДА

(12/210394)

9. децембра 2015. навршава се шест година од

смрти наше драге супруге, мајке, свекрве и баке

РАДОЈКЕ МАРКОВИЋ

Помен дајемо у среду, 9. децембра, у 11 сати, на

гробљу Котеж, гробница породице Марковић. 

Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,

снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука РУЖИЦА 

и унуци ЛУКА и ВУК
(13/210399)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН 
МИЛОВАНОВ

КЕНЕДИ
30. XI 2003 – 30. XI 2015.

Сећање на мог никада
незаборављеног брата

од његове сестре 
СМИЉАНЕ 

с породицом, која 
га никада неће 

заборавити.
(32/210476)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЖИВА ЋУРЧИЋ

1938–2014.

Заувек ћеш бити с нама

у мислима.

Брат ТОМА, снаја 

МИЛКА, братаница 

ВЕСНА и братић ГОРАН

с породицом

(33/210475)

7. децембра навршава се пола година откад није с нама наша дра-

га мама

БЕЖИКА ВЕЛИКИНАЦ
1932–2015.

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

Ћерке ЈЕЛИЦА и ВЕРИЦА с породицама

(46/210482)

Наш бата

МИЛИВОЈ

ПАНИЋ

живи у нашим срцима.

Сестре ЛЕПА, РАДА 

и БРАНА

(41/210511)

СРЕТЕН ПАВЛОВИЋ
1937–2015.

Обавештавамо пријатеље и родбину да ћемо 5.

децембра 2015. давати четрдесетодневни помен.

Ожалошћена супруга НАДА, син САВА, снаја

СНЕЖАНА и унуци МИЛОШ и ЈОВАН
(67/210597)

У суботу, 5. децембра 2015, у 10.30, обележићемо четрдесет дана

откад није с нама наш вољени отац, деда и таст

ДРАГОМИР ТРИШИЋ

С љубављу и тугом успомену на тебе чувају ћерка БИЉАНА,

унуци ДУШАН и ТИЈАНА и зет МЛАДЕН.

(66/210592)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

ПРОЛЕ

1. XII 2010 – 1. XII 2015.

Године пролазе, туга и

бол остају...

Твоји најмилији

(72/210629)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА КОЗАК

1. XII 2013 – 1. XII 2015.

„Једног дана, једне но-

ћи, не знам када, ал

знам тачно: изгледаће

небо без ње тако пра-

зно, тако мрачно”...

Породица

(75/210645)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА 

МРКОЊИЋ

2002–2015.

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

Породица МРКОЊИЋ

(76/210646)

Поштованом господину

СВЕТОЗАРУ

СТЕФАНОВИЋУ

ТОЗИ

5. XII 1947 – 6. XII 1982.

Године пролазе, али се-

ћање на тебе остаје.

Син ЦАЛЕ с породицом

(77/210651)

У суботу, 5. децембра, у 11.30, даваћемо

годишњи помен нашем драгом

ДУШАНУ ГРБИНУ
1952–2014.

Оставио си траг који се не брише, доброту

која се не заборавља, тугу која не пролази.

Заувек ћеш остати у срцима твојих 

најмилијих: супруге СВЕТЛАНЕ 

и ћерки МАРИЈЕ, ЈЕЛЕНЕ и ДРАГАНЕ 

с породицама

(78/210662)

У суботу, 5. децембра,

даваћемо годишњицу

нашој вољеној

ВЕРИЦИ
ЖИВКОВИЋ

Никад је неће 
заборавити сестра

ОЛГИЦА и сестричине
МИРА и ИВАНА 

с породицом

(87/210715)

5. децембра 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо помен нашем драгом и племенитом

ЗОРАНУ ЋУКОВИЋУ
5. XII 2014 – 5. XII 2015.

Недостајеш нам у сваком дану и сваком догађа-

ју. Без тебе више ништа није исто. Никада те не-

ћемо заборавити.

Твоји вољени
(90/210716)

ПОМЕН

ВЕРИЦА ЖИВКОВИЋ
1954–2014.

10. децембра 2015. навршава се година откако

ниси с нама.

Хвала ти што смо те имали, заувек ћеш живети у

нашим срцима.

С љубављу сестричина ИВАНА с породицом
(93/4638)

У суботу, 5. децембра, навршава се четрдесет тужних

дана откад ниси с нама

МИЛАН КОЈИЋ

Отишао си тихо, а твоја доброта живеће заувек!

Син БОЖА, снаја ЉУБИЦА, унук МИЛАН, снаја

СОЊА и праунуци ГОРДАНА, МИЉАНА, 

АНА и ГОРАН
(94/210741)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст

свим радним данима осим средом.
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ПОНЕДЕЉАК И

УТОРАК С

ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике

наших услуга да на цене

огласа и читуља одобравамо

попуст свим радним данима

осим средом.

У четвртак, 10. децембра 2015, у 11 сати, на Но-

вом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен

нашем вољеном

МИЛЕТУ ЦАРИЋУ

Ожалошћени: супруга СЕНАДА, синови ДЕЈАН

с породицом и БОЈАН, сестра САВА, 

као и многобројна родбина и пријатељи
(9/210378)

МАРИЈА

АНТОНИАДИС

2003–2015.

Ти си била сунце, снага,

радост, а највише љубав.

С љубављу твоје 

МАРИНЕЛА, ЕЛЕНИ,

ДОНАТЕЛА

и АФРОДИТА

(21/210432)

IN MEMORIAM

ОЛГА ПЕШИЋ
рођ. Грчки

1921–2014.

Навршила се година од тужног растанка, али ће-

мо успомену чувати.

Тугују кћерке ГОРДАНА и ДУШАНКА 

с породицама.
(28/210450)

Наша вољена и пошто-

вана

СТАНА 
ИЛИБАШИЋ

није с нама већ дваде-
сет година. Памтићемо
је вечно по њеној до-
броти.
РАДМИЛА и ДОБРИЦА

с децом

(40/210511)

9. децембра 2015. навршава се годину дана от-

кад нас је напустио наш вољени отац

ГАВРИЛО НЕШКОВИЋ
из Омољице

Много је разлога да те вечно памтимо и с поно-

сом од заборава чувамо.

Твоји: ВЕРА, СТЕВАН и ЉУБИЦА
(42/210512)

ЉУБИША 

ВИЦКОВ

Твојим одласком изгу-

била сам све, брата, зе-

та и најпоштенијег при-

јатеља.

Хвала ти за све.

РАДА и синови

(44/210523)5

У суботу, 5. децембра, у 11.30, на Новом гробљу,

одржаћемо парастос

РАДИВОЈУ БЛЕЧИЋУ
1948–2013.

Заувек благодарни Господу што нам га је пода-

рио и послао међу нас.

Његови најмилији
(38/210538)

СЛАВКА ПРИЈОВИЋ
2013–2015.

С поносом и поштовањем чувамо успомену на

тебе. 

Породица ПРИЈОВИЋ
(59/210569)

Сећање на вољеног оца и деду

МИРКО ЋИРКОВИЋ

Тужни, али поносни што смо твоји, јер си био из-

узетан, посебан, с пуно разумевања и топлине.

Чуваћемо успомену на тебе и волети те заувек.

Твоја ћерка ЖЕЉКА с породицом
(34/210481)

Сећање на драгог оца и деду

МИРКО ЋИРКОВИЋ
5. XII 2013 – 5. XII 2015.

Прошла је још једна година пуна бола и

туге, а у нашим мислима још се чује твој

смех остављен с тугом која се не лечи, с

љубављу коју смрт не прекида и забора-

вом који не постоји. У нашим срцима си

увек био и заувек ћеш остати.

Твоји: син МИЛОЈИЦА, снаја ЛЕНА

и унуци ВАСИЛИЈЕ и НИКОЛИНА

(35/210481)

ПОМЕН

У суботу, 5. децембра, у 11 сати, даваћемо ше-

стомесечни помен нашем драгом

ЉУБИШИ ВИЦКОВУ

Био си све што краси велике и племените људе.

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Твоја МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА 
(24/200745)

Прошла је година од смрти нашег вољеног

СРЂАНА ФИЛИПОВА
1966–2014.

Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у нашим срцима и
мислима. Остаје нам туга и сећање на љубав и подршку које си нам
пружао.

У недељу, 6. децембра 2015, у 11 сати, на гробљу у Црепаји,  одр-
жаћемо помен.

Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, ћерка ЈОВАНА, син ПЕТАР,
мајка БРАНКА, отац ЛАЗАР, сестра БОСИЉКА с породицом, ујак

ПЕТАР и ујна ЈОВАНКА

(60/210580)

Увек у нашим срцима

СРЂАН ФИЛИПОВ

Твоји: таст ЖИВА и ташта КОВИЉКА

(61/210580)

4. децембра 2015. дајемо

четрдесетодневни по-

мен

НАДКИ 
МИЛЕНКОВ

Вољена мајко, веома је
тешко живети без тебе.
Волимо те бескрајно.

Твоје ћерке ЉИЉА и
БРАНКА с породицама

(4/210362)

СЕЋАЊЕ

Прошле су три године

откако нас је напустила

ЈАГОДА 

ТОМИЋ

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

НАДА, ДРАГАНА 

и СИНИША

(6/210370)

КОЛАРСКИ

ДУШАН                      ДУШИЦА
2013–2015. 2011–2015.

Заувек ћете бити у нашим срцима.
ОЉА с породицом

(63/210588)

КОЛАРСКИ

ДУШАН                     ДУШИЦА
2013–2015. 2011–2015.

Понекад у сновима, увек у мислима, срцу и причама.
Ћерка ВАНИНА

(64/210588)

КОЛАРСКИ

ДУШАН                      ДУШИЦА
2013–2015.                                 2011–2015.

Никада вас нећемо заборавити.
Таст–отац МИЛЕ и ташта–мајка ГИНА

(65/210588)

СЕЋАЊЕ

на драге родитеље и брата

ГРБИН

СТЕВАН      МАРИЈА    ДУШАН

1985–2015. 2004–2015. 14. XII 2014 – 14. XII 2015.

Ваши најмилији: син и брат ЉУБИША, ћерка и

сестра  ДРАГИЦА с породицом
(37/210484)

У недељу, 6. децембра, у 11 сати, даваћемо полугоди-

шњи помен мојој драгој супрузи

ПЕРСИ ЧИКИЋ
Увек у мислима и сећању супруга ДРАГОЉУБА и деце

(68/210599)
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Шестомесечни помен нашем вољеном и никад

непрежаљеном сину јединцу

ДОМИНИК БОЉАНАЦ
1986 – 5. VI 2015 – 5. XII 2015.

Банатско Ново Село
Сваки дан без тебе све више боли.
Постоји нешто што никада неће умрети, а то је
љубав, понос и сећање на тебе.

Заувек неутешни твоји родитељи: мама АНЕТА
и тата ПАЈА

(1/208619)

5. децембра биће пола године откако с нама ни-
је наш вољени сестрић, брат и унук

ДОМИНИК БОЉАНАЦ
1986 – 5. VI 2015 – 5. XII 2015.

Банатско Ново Село
Када би наша љубав, сузе и бол помогли, живео
би вечно.
Остаћеш заувек у нашим рањеним срцима, ни-
кад непрежаљен и незаборављен.

Твоји: тетка ВИОЛЕТА, брат ДАВИД, 
баба МАРИНКА и деда АРУН из Париза

(2/208619)

5. децембра биће пола године откако с нама ни-
је наш вољени сестрић, брат и унук

ДОМИНИК БОЉАНАЦ
1986 – 5. VI 2015 – 5. XII 2015.

Банатско Ново Село
Када би наша љубав, сузе и бол помогли, живео
би вечно.
Остаћеш заувек у нашим рањеним срцима, ни-
кад непрежаљен и незаборављен.

Твоји: тетка ДОРИНА, теча БОРА,браћа 
ДАНИЈЕЛ и НЕНАД и снаја МАРИНА из Париза

(3/205001)

5. децембра 2015. дајем

шестомесечни помен

МИЛИВОЈУ

ПАНИЋУ

Тугује за тобом твоја

ћерка ЗОРИЦА 

с породицом.

(5/210367

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
7. XII 2005 – 7. XII 2015.

Сећање, љубав, успомене никад не умиру.

Твоја мама и брат

(7/210372)

6. децембра 2015. је, мајко, твој рођендан, за нас
најтужнији.
Година дана откако ниси с нама.

НАТА СТОЈКОВ
из Ченте

Много смо тужни, пуно нам недостајеш, толико
нам требаш. Ти си била и остала део нас. Осећа-
мо те свуда. Толико си близу, а толико далеко.
Носићемо те у срцу док смо живи.

Твоја деца СТЕВА и ЉИЉАНА и твоји пилићи –
НИНА и САНДРА

(16/210406)

Шестогодишњи помен

нашем вољеном сину

ГОРАНУ 

ВЕЛИЧКОВИЋУ

17. I 1976 – 1. XII 2009.

Време пролази, а бол и

туга остају. С љубављу,

поносом, поштовањем

кроз причу чувамо се-

ћање на тебе, сине.

Отац РАДЕ 

и мајка ЈОВАНКА

(17/2104109

Шест тужних година без тебе, анђеле наш

ГОРАН ВЕЛИЧКОВИЋ
17. I 1976 – 1. X 2009.

У тишини вечног мира нека те прати наша љу-

бав, која је јача од туге, бола и заборава. Бес-

крајно те волимо...

Заувек твоји вољени: супруга НАТАША, син

ЖЕЉКО и ћерка ЈОВАНА
(18/210410)

САВА ЋИРИЋ
1999–2015.

Увек у нашим мислима.

Породице ЋИРИЋ и МИЛЕНОВИЋ
(20/210430)

У суботу, 5. новембра,

навршава се четрдесет

дана откако си отишао

заувек

ИЛИЈА 

АЛЕКСИЋ

Остаћеш у мом срцу до

краја живота. 

Твоја супруга РАДА

(22/210433)

Четрдесетодневни по-

мен драгом чика

ИЛИЈИ

од МОМЧИЛА.

(23/210434)

ПОЉАК

МИХАИЛО                     ДАМИР
1949–1985–2015. 1977–1997–2015.

Туга и бол никад не престају.
Породица

(25/210436)5

Сећање на мајку

ИЛИНКУ 
УРОШЕВИЋ

1935–2002.
Увек си у нашим срцима.

Породица
(27/210445)

7. децембра 2015. навршава се пет тужних

година откад није с нама наш драги

ЗОРАН КЕБИЋ ВАСА
2010–2015.

Његови најмилији: супруга ДЕСАНКА,

ћерке МИРЈАНА и МАРТИНА, мала ДЕСА

и унука НАТАЛИЈА

(29/210450)

5. децембра 2015. навршава се двадесет

година откако није с нама

ПАВЛЕ ДОБРОСАВЉЕВ

Време и живот пролазе, вечно остају на-

ша љубав, туга и Твоје постојање у нама.

Твоји: МИРОСЛАВ, БРАНИСЛАВ, 

ОЛГИЦА и породица ШТЕЛЕР

(31/210744)

9. децембра навршавају

се три године откако

ниси више с нама

ЗОРАН 

ЈАКШИЋ

Чувамо те у срцима, че-

камо те у сновима да

нам у сну мало свра-

тиш, да нам мало тугу

скратиш.

Твоји најмилији

(38/210490)

5. децембра 2015. навр-

шава се шест месеци от-

како нас је напустила

наша 

МИЛЕНА 
ПИНТАРИЋ

рођ. Патић
Твоја сестра ГОРИЦА,
сестричина МИЛЕНА,
зет МИОДРАГ и унук

НЕМАЊА
(39/210507)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 5. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу,

одржати шестомесечни помен драгом

МИТА ДАВИДОВ

Још увек не верујемо, али те од заборава чувамо

и у срцу носимо.

Твоја породица: супруга НАДА, ћерка ЈЕЛЕНА,

зет БАНЕ и унуке ДАНИЈЕЛА и ВЕСНА
(45/210529)

МИТА 

ДАВИДОВ

Митице, нека Ти је лака

ова наша банатска, сви

небески салаши, коњи

врани, све биртије и

бирташи.

Воли те твоја јединица

– пиле твоје ЈЕЛИЦА.

(46/210529)

ГОРАН ВЕЛИЧКОВИЋ
2009–2015.

У очима ћемо сузе сакрити, у грудима бол прогу-

тати, али у срцу пуно рана никада нећемо зале-

чити. 

Сестра ГОРДАНА, сестрићи НЕМАЊА, ВАЊА 

и ВЕЉКО, баба и деда
(62/210582)

Десет година

СТАМЕНИ
Никада нећеш бити за-
борављен.

ДИША и МАКИ

(82/250697)
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СЛАСНИ СЕДАТИВ

Ко је феле НАПРАСИТЕ

гладан кипти сав од беса,

храном може да се смири

са ражња му дајте меса!

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Недостаје вам иницијатива. Не-
поверљиви сте и помало дезори-
јентисани. Јасно изнесите своје
ставове – тако ћете знати на чему
сте и у послу и у љубави. Срећа
је ствар избора, али и склоп
околности. Избегавајте алкохол.

Премало спавате, превише ра-
дите, те пад концентрације може
бити узрок кашњења и направи-
ти мање проблеме на послу.
Ипак, финансије се поправљају.
Будите попустљивији према
партнеру. Болови у пределу же-
луца.

Имате довољно снаге да доне-
сете битне одлуке. Можете оче-
кивати много посла, али и при-
лив новца. Ипак, обуздајте жељу
за трошењем, нађите једностав-
нији начин да смирите нервозу.
Могуће заљубљивање. Пробле-
ми са очима.

Материјалне ствари су вам
приоритетне ове седмице. Сло-
бодно улажите новац на берзи,
слободно тргујте, па чак можете
уплатити и неки тикет. У љубави
се понашате као мало размаже-
но дериште. Кијавица.

Прилив новца је једино што вам
је у ово време сигурно. Имате
подршку, али иницијативу за
спровођење планова у дело мо-
рате сами покренути. Љубав се
догоди или не догоди, али мало
страсти није наодмет. Чувајте
зглобове.

Пружиће вам се изузетна при-
лика да се неко јак и моћан за-
интересује за ваше идеје. Иско-
ристите ту прилику. Могућ пут у
иностранство или контакт са
странцима. Велики еротски на-
бој. Пазите екстремитете.

Можете очекивати позитивне
догађаје на пољу каријере, мање
новчане добитке, а неко и посао.
Пазите на који начин се обраћа-
те партнеру да се прича не би за-
вршила. Лумбални део кичме
вам је угрожен.

Ето напокон могућности да све
засените и докажете да сте били
у праву. Пазите шта потписујете,
све читајте два пута и ако је по-
требно, посаветујте се с неким.
Љубав и пријатељство – животне
одлуке. Могуће алергије.

Држите ситуацију под контро-
лом. Ствари почињу полако да се
решавају саме од себе, а могућ је
и новчани добитак. Емотивно сте
стабилни, без обзира на то да ли
сте сами, у вези или у браку.
Обратите пажњу на уринарни си-
стем.

Можете очекивати турбулентан
период, велики прилив новца,
нагле заокрете и одлагање пла-
нова. Све то може изазвати сто-
мачне проблеме. Чиста љубав,
јаке емоције.

Нема разлога за сумњу и страх,
све полако почиње да се одвија у
вашу корист, јер ма како били
напети, све вам иде наруку. Око-
лина вас помало замара, али и
ви идете из крајности у крајност.
Обуздајте апетит.

Све вас нервира, сви вас ири-
тирају, посебно кад вам неко
успори планове. Битно је да по-
кушате, јер чекање је теже од не-
успеха, а борбеност вам не недо-
стаје. Добро бирајте сараднике,
али не тражите им само мане.
Реума.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
26. октобра: Дуњу – Јелена и Дејан Будимиров; 4. новембра: Анђелу –
Ивана и Александар Булајић; Ану – Марина и Слободан Атанацковић; 5.
новембра: Емину – Марија Ђурђев и Раде Мудрић; 6. новембра: Ксенију
– Сандра Никшић и Зоран Божић; 8. новембра: Николију – Снежана и Де-
јан Михајловић; 13. новембра: Анастасију – Санела Бијелић и Рајко Ћир-
ковић, Викториу – Власта и Владимир Петраш, Анђелу – Кристина Гуцу и
Осман Албу; 16. новембра: Марту – Милосава и Мартин Цицка, Анку – Ан-
ка и Владимир Котваш; 17. новембра: Анђелију  –  Биљана Павловић и
Марко Ђованели; 28. новембра: Николину – Анита и Сава Симеонов.

Добили сина
28. октобра: Луку – Марина и Дарко Џевер; 1. новембра: Александра –
Нада Марјановић; 5. новембра: Давида – Данијела Жунац и Синиша Јова-
нов; Вукашина – Исидора и Жељко Јаћимовић; 7. новембра: Уроша – Да-
нијела и Бојан Стојилковић, Огњена – Катарина и Никола Јовановић; 12.
новембра: Луку – Јована Стојановски; 13. новембра: Леонарда – Анета
Константин и Сава Јон; 15. новембра: Давида – Данијела Жунац и Сини-
ша Јованов; 17. новембра: Николу – Ивана Пејаковић и Ненад Јечменица,
Рељу – Тамара и Мирослав Ристић; 18. новембра: Јована – Марија и Пре-
драг Љубисављевић, Милоша – Слађана и Драган Зорић, Вукашина –
Александра и Небојша Стефановић. 

ВЕНЧАНИ

15. новембра: Весна Тарајић и Јовица Спасић; 21. новембра: Доина Ста-
нојевић и Слободан Лекај, Јелена Радосављевић и Жељко Грујић; 22. но-
вембра: Наташа Андрејић и Милан Синђић; 26. новембра: Марија Ђерфи
и Ненад Влајић.

УМРЛИ

18. новембра: Мишо Жјак – 1931; Фелиција Јовановић – 1936; 19. новем-
бра: Животка Миловановић – 1938,  Бранко Гајић – 1933; 20. новембра:
Невенка Нишкановић – 1940, Живка Радованов – 1925, Ђурица Филипов –
1949, Душан Рељић – 1996, Вуко Томовић – 1950; 21. новембра: Марјан
Алексовски – 1975; 22. новембра: Вера Ника – 1992; 23. новембра: Ката
Јашко – 1934, Милан Ђорђевић – 1947; 24. новембра: Тања Јованић –
1964, Милан Загорац – 1937, Ерна Влајнић – 1931, Драгиња Радић – 1951,
Даница Васиљевски – 1927, Радмила Бујаковић – 1931; 25. новембра: Ве-
ра Иванов – 1938, Боса Дрча – 1949; 26. новембра: Сава Микић – 1960.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. олош, шкарт, 2. научна претпоставка

коју треба доказати, 3. средство за политирање, 4. име америчке глуми-

це и певачице Гранде, 5. приказан с много појединости, темељит, 6. осо-

бе које све одобравају, послушници, 7. антички локалитет у Египту, севе-

роисточно од Каира.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ВОДОРАВНО: 1. некадашњи панчевачки пливачки ас

(Золтан), 2. седма планета Сунчевог система, 3. америч-

ки филмски продуцент, супруг Елизабет Тејлор (Мајкл),

4. отеклина, 5. бразилски фудбалски репрезентативац

(Рикардо), 6. сила, моћ – тањирић на ваги, 7. град у

Шпанији, 8. владика, епарх – ознака за површину, 9. на

том месту – боја коже – симбол бизмута, 10. острво у Ја-

дранском мору – фактура, 11. приспети на одређено

место – било ко, 12. амерички хемичар нобеловац (Ви-

лард) – круна египатских краљица, 13. спустити летели-

цу на земљу, 14. наш књижевни теоретичар и критичар

(Драгиша).

УСПРАВНО: 1. име ватреног борца за права Срба у Ау-

строугарској, чије се презиме крије под 9 усправно, 2.

отићи с неког места, одступити с неког положаја, 3. ме-

ђутим – држава у Азији, 4. покрет тела, поступак који

илуструје нешто – мушко име одмила, 5. котва, сидро

(мн.) – узвик за терање живине, 6. творац, креатор – ре-

ка у Француској, притока Роне – тропски папагаји, 7.

први примерак неког производа – потпун, цео, 8. наша

кошаркашка репрезентативка (Тамара) – ките цвећа, 9.

лична заменица – презиме личности чије се име крије

под 1 усправно (на слици: биста у Градском парку).

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: отпадак, теорема, политир, Арија-

на, детаљан, аминаши, Каранис. Стиховни анаграми: прасе-

тина, Монастир, редна листа.Укрштеница: Апро, Уран, Тод,

оток, Роча, снага, тас, Валенсија, епископ, П, ту, тен, Би, Ист,

рачун, стићи, ико, Либи, атев, атерирати, Витошевић.

ГРАД У ТУНИСУ

Проводимо лето

у напорном раду,

а СНАТРИМО одмор

у туниском граду.

РЕДОСЛЕД 

Када ћу на смену,

зна се унапред:

СИЛА ТРЕНДА мени

прави распоред.

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

Речи су састављене од следећих појмова: A, A, ДАК, ДE, JA, КА, ЛИ,

ЉАН, MA, MИ, НA, НA, НИС, O, OT, ПА, ПO, РA, РE, РИ, TA, TE,

TИР, ШИ.
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штанду су изложили пива под
називом „гувернер” и „рудар”.

У оквиру Етно сајма хране и
пића одржане су и изложба ру-
котворина и ревија торти, ко-
лача и пецива у организацији
часописа „Практика”, на који-

смо затекли и Зору Чубрић,
секретарку пре месец дана
формираног удружења „Етно-
кутак 2015” из Качарева. За
прво учешће утисци су јој
предивни, а многи су жудели
за њиховим домаћим колачи-
ма – бресквицама, ванилица-
ма, галетама... Било је ту и
флекица и резанаца, као и по-
рука на дашчицама као што
су „Зашто гледаш сад у лонац
када ниси дао новац” или „Са-
да времена нема, мора ручак
да се спрема”.

Последњег дана, када је
екипа „Панчевца” посетила

Десети Сајам етно хране и пи-
ћа, одржан од 25. до 28. но-
вембра, задовољио је истанча-
не укусе истинских гурмана.

Та елитна смотра обухвати-
ла је све оне који своје произ-
воде припремају по традици-
оналним рецептурама, у огра-
ниченим количинама и од
претежно органски гајених
сировина.

Током четири дана у Хали 3
Београдског сајма више од
четиристо произвођача пред-
ставило је око две хиљаде раз-
личитих производа каракте-
ристичних за ужа географска
подручја.

Међу њима је био и завидан
број Панчеваца, од којих су
неки и награђени...

Панчевци су на десетом Сај-
му етно хране и пића излага-
ли на више места – штандове
у приземљу имали су Град и
Регионална привредна комо-
ра, док су поједине организа-
ције наступиле и самостално.

Међу њима су се нашла по-
љопривредна газдинства „Ри-
стић”, „Ћојбашић”, „Фишћаг”,
„Штивчевић” и „Лајош Шмит”;
удружења „Свети Трифун”,

ље, али да је од тога битније
дружење. На то се надовезала
Драгана Марић напоменувши
чињеницу да су успостављени
контакти с људима из Петров-
ца на Млави, Сомбора, Кладу-
рова... „Новосељанке/Boboa-
cele” су у сврху дегустације

НА ДЕСЕТОМ САЈМУ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА

ПАНЧЕВЦИ МОГУ ДА СЕ ПОНОСЕ ШТРУДЛОМ, ВИНОМ, ПИВОМ...

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” ор-
ганизују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке не-
деље биће представљени љубимци за бесплатно удомљава-
ње, односно објављене њихове фотографије са основним по-
дацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обаве-
зати на то да ће својим будућим љубимцима пружити аде-
кватну негу.

Меша
Мужјак који подсећа
на мешанца немачког
овчара и ротвајлера
пронађен је без чипа у
граду.

Иако већег раста, пас
је миран и послушан.

Уколико га неко пре-
позна или жели да га
удоми, може га наћи у
градском прихватили-
шту у Власинској 1 (број
телефона 352-148).

Рот
Мужјак ротвајлера,
стар око пет година,
вакцинисан је, здрав
и социјализован.

Пас ће бити по-
клоњен искључиво
пунолетном лицу, уз
пристанак осталих
чланова породице. 

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

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.

свог газдинства, нудио произ-
воде од, у последње време, све
популарније лековите ароније
– стопроцентне сокове, сирће,
вино, чај, бобице... Представ-
ник удружења „Грозд” Дарко
Станимировић изнео је вино
и ракију и истакао да је један
од дегустатора ових квалитет-
них пића од грожђа био чак и
председник далеког Кирги-
стана.

На спрату Хале 3 затекли
смо жене из јабучког „Илин-
дена” Зорицу Арменску и Да-
ру Стаменковски, које су на-
веле да су се, упркос нешто
слабијој посећености него
прошлих година, пите савија-
че и гравче продавали стан-
дардно добро. Негде у при-
крајку биле су смештене „Гло-
гоњке”, на чијем штанду су
доминирале пите са сиром,
крофнице, кифлице и зеља-
ници са слатким и киселим
купусом.

Награђени и наши
Наши суграђани појавили су
се и на штанду Регионалне
привредне коморе из Панче-
ва. Поред Занатске радње „Јо-
вовача” и њених воћних раки-
ја и, поново, „Доловки”, ту

метањима учествовале су и
брестовачке „Сосе”, „Омољ-
чанке”, „Глогоњке” и МКУД
„Боназ Шандор” из Иванова.

За њихово учешће и уопште
наступ Града Панчева на раз-
не начине заслужни су били

„Доловке”, „Новосељанке/Bo-
boacele”, „Омољчанке”, „Панон-
ке”, „Глогоњке” и брестовачке
„Сосе”, као и Друштво пчелара
– подружница Панчево и За-
натска радња „Јововача”...

Дегустирао и председник
Киргистана
На штанду Града било је вео-
ма живо и весело, поред оста-
лог и због столова ишараних
разним колачима, питама,
вином, ракијом, медом...

Екипа „Панчевца” тамо је, у
веселом расположењу, зате-
кла чланице удружења „До-
ловке”. Радмила Модошки је
рекла да је њихово опредеље-
ње поодавно познато – изло-
жиле су штрудле с вишњама,
рогачем, орасима и главну
„узданицу” – с маком! Иако су
продавале по петнаестак пар-
чића за (додуше, симболич-
них) педесет динара, њена ко-
легиница Нада Вујчић сматра
да је прошле године било бо-

ма је јабучки „Илинден” осво-
јио Гран-при за целокупан
приказ радова; „Новосељанке”
су биле треће у категорији
„Домаће слано пециво”, док су
„Доловке”, које већ одавно по-
седују сајамски цертификат,
добиле другу награду за штру-
длу у категорији „најбоље ки-
село тесто”. У наведеним над-

ЈКП „Хигијена”, Спортски са-
вез, Туристичка организација
Панчево и клуб „Двориште”.

Појављивање на Сајму ће
макар мало помоћи организа-
цијама које годинама вредно
раде уз углавном скромна
средстава у неусловним (или
никаквим) просторима...

Ј. Филиповић

Халу 3 Београдског сајма, до-
дељене су дипломе под нази-
вом „Етно храна и пиће – роб-
на марка из Србије”, које су у
својим категоријама освојили
и „Свети Трифун” (за бели
„бургундац”) и удружење Му-
зеј пива „Ђорђе Вајферт” с
мутном, непастеризованом и
нефилтрираном хмељном те-
кућином. Њихов представник
Саша Влаховић рекао је да су
се на овој манифестацији на-
шли на позив Привредне ко-
море Београда (?!), на чијем

делиле две врсте пекмеза од
шљива, ловачку паприку и ау-
тохтону врсту домаћег хлеба,
чиме су, према речима Сне-
жане Бабе, афирмисале мани-
фестацију „Банатски хлеб”.
Срђан Штимчевић је, у име

Промоција књиге „Казивања о
Србима кроз векове – од Све-
тог Саве до данас”, која је одр-
жана у четвртак, 26. новем-
бра, у Градској библиотеци,
привукла је велики број сугра-
ђана. Реч је о публикацији од
1.640 страна, коју је приредио
прим. др Богдан Златар. У њој
су заступљени текстови око
130 аутора, међу којима су
бројни академици, професори
факултета и доктори наука.

Рецензент књиге проф. др Ђор-
ђе Лопичић том приликом је ре-
као да је књига „Казивања о Срби-
ма кроз векове” свеобухватан,
мултидисциплинарни зборник о
Србији и Србима од средњег века
до данас. Њоме су обухваћене

разне области – од историје, по-
литике и социологије до архитек-
туре, књижевности и уметности.

– Све је то презентовано на
један концизан начин. Књига
је писана лаким и разумљи-
вим језиком, тако да је до-
ступна најширој публици –
казао је рецензент књиге.

Проф. др Димитрије Кале-
зић сматра да смо се у послед-
њих педесет година „расрбили
и расправославили” и питање
је да ли ће за 1.000 или 2.000
година уопште бити Срба.
Књига коју је приредио др Бог-
дан Златар, по његовом ми-
шљењу, говори између осталог
о страдању под Турцима, али и
о томе колико су Срби сами се-

бе уништавали у последњих
пет деценија у погледу затира-
ња традиције, писма и вере.

Аутор књиге др Богдан Зла-
тар изјавио је да „Казивања о
Србима кроз векове” обухва-
тају период од око 1.000 годи-
на и није случајно што су се
на корицама тог издања као
најважније личности у срп-
ској историји нашли: Свети
Сава и Свети Немања, затим
Тесла, Пупин, Цвијић, Ми-
ланковић и Руђер Бошковић,
док су на унутрашњости кори-
ца Његош, Николај Велими-
ровић, патријарх Павле и Ју-
стин Поповић. Објављивање
те књиге коштало је 7.500
евра, па је аутор позвао оку-
пљене да је купе. Њена цена је
2.500 динара.

Д. М.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА БОГДАНА ЗЛАТАРА

Срби од Светог Саве до данас



Такмичари Динама су били
веома успешни на крају јесе-
њег дела сезоне. Они су про-
шлог викенда у Чачку, на
Првенству Србије за кадете,
јуниоре, млађе сениоре и се-
ниоре, освојили златну и две
бронзане медаље. Тако су са-
мо „оверили” успех са шам-

пионата Војводине, када су
зарадили шест одличја.

Најуспешнији у Чачку био
је кадет Урош Петровачки,
који је освојио шампионску
титулу у категорији до 57 кг
и само потврдио да израста у
сјајног борца. Бронзаном
медаљом се окитила кадет-
ска репрезентативка наше
земље Миња Варсаковић у
категорији до 54 кг . Она је
први пут наступила у овој,
вишој и знатно јачој катего-
рији, а својом храброшћу и
одлучношћу успела је да се
избори за медаљу. Добри ре-
зултати од Миње се тек оче-

кују. Бронзом се окитио и
млађи сениор Огњен Јерков
у категорији преко 84 кг и
тако се успешно вратио на
татами после дуже паузе.

Одлични су били и Мари-
на Главич, Сања Варсаковић
и Марко Пуљаревић, који су
заузели четврта места.

На Првенству Војводине
златне медаље су освојили
Урош Петровачки и Огњен
Јерков, сребром се окитила
Миња Варсаковић, а бронзе
су зарадили Марко Пуљаре-
вић, Сања Варсаковић и Ма-
рина Главич. Дакле, КК Ди-
намо не мора бринути за бу-
дућност, а захваљујући по-
стигнутим резултатима
Урош Петровачки, Миња
Варсаковић и Огњен Јерков
обезбедили су место у репре-
зентацији Србије која ће
средином децембра учество-
вати на Балканском првен-
ству у Дубровнику.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ИСПРАШИЛЕ ОБРЕНОВЧАНКЕ
Убедљив тријумф 
одбојкашица Динама

Комшијски дерби
припао Старчевцима

Утакмицама седмог кола про-
шлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Суперлиги за одбојкашице. У
Хали спортова на Стрелишту,
пред око 300 својих навијача,
популарне панчевачке „лави-
це” успеле су да приреде ве-
лико изненађење и савладају
изразитог фаворита: Динамо–
–Тент 3:0, по сетовима: 25:22,
25:17 и 25:17.

Иако су гошће из Обренов-
ца добро „отвориле” дуел и
повеле са 6:2, девојке које
предводи тренер Александар
Владисављев нису устукнуле.
Изванредним блокадама Ни-
колине Ашћерић и поенима
Јелене Лазић успеле су да па-
рирају фавориту, либеро Сања
Ђурђевић је „царевала” у од-
брани, а када је на сервис-ли-
нију стала Слађана Мирко-
вић, резултат се променио у
корист Динама. По уласку
Нине Коцић „лавице” су дело-
вале још моћније, па гошће из
Обреновца нису знале одакле
им прети већа опасност.

Одличну одбојку Панчевке
су играле и у наставку сусре-
та. Јелена Лазић, капитен, би-
ла је изузетно расположена,
разиграла се и Ивана Остојић,
а Николина Ашћерић је пру-
жила једну од најбољих пар-
тија од када носи дрес Дина-

Две екипе КК-а Младост,
које су освојиле друго место
на Првенству Војводине, са
успехом су се надметале и
на државном шампионату у
Чачку.

Јуниори су успели да
освоје треће место у можда
најтежој конкуренцију у Ср-
бији. У првом колу су били
слободни, у другом су побе-
дили Јуниор из Београда, а
онда су у трећем колу, у бор-
би за улазак у финале, изгу-
били од екипе из Косовске
Митровице. Тим Младости

су чинили Александар Спа-
сић, Филип Николић и Сте-
фан Алексић. За кадетску
екипу су наступили: Срђан
Јокић, Тибор Мичик, Филип
Секулић и Ненад Арамба-
шић.

Иако су остали без трофе-
ја, у појединачном надмета-
њу добро су радили Срђан Јо-
кић, Филип Николић, Филип
Секулић, Јана Којчић и Ти-
бор Мичик. Они су показали
да ће на њих у наредном пе-
риоду морати озбиљно да се
рачуна.

УРОШ ШАМПИОН ДРЖАВЕ

У нашем граду је прошлог ви-
кенда, у организацији ПК-а
Динамо, одржан четрнаести
међународни митинг „Куп
Панчева”, на којем се надме-
тало 285 пливачица и пливача
из Србије, Бих и Румуније.
Чланови клуба домаћина су
бриљирали и освојили 45 ме-
даља, а за најуспешнију так-
мичарку на митингу прогла-
шена је Наташа Праскало.

Ана Бисак је заслужила две
бронзане медаље у трци на 100
м прсно, а сребро јој је припало
на 100 м краул. Ивана Гојсовић
је била друга на 200 м мешови-
то, док су Лазар Цвејић и Анђе-
ла Богдановски зарадили брон-
зе на 100 м мешовито. Сјајна
Бојана Кецман је на 100 м ме-
шовито била прва у својој и
трећа у апсолутној категорији,

на 100 м краул је друга стигла
на циљ у групи пливачица ро-
ђених 2000. године, затим јој је
тај резултат донео и бронзу у
апсолутној конкуренцији, а
исти скор је имала и у надмета-
њу на 100 м леђно. Вања Грујић
је освојила златне медаље на
100 м леђно, 100 и 200 м мешо-
вито, а заслужила је и једно
сребрно одличје. Марија Бисак
је освојила две сребрне и две
бронзане медаље, Марија Дим-

ковић се окитила са два сребра,
а Наташа Праскало је освојила
пет златних медаља и једно
сребрно одличје, и то у тркама
на 100, 200 и 400 м краул. Ми-
лош Царевић је био трећи на
100 м краул, а Дуња Нишић је
то постигла на 200 м краул.
Милош Цвејић је зарадио сре-
бро на 100 м делфин и бронзу
на 100 м мешовито, Катарина
Белић је победила на 400 м
краул, док је на 50 м делфин

трећа стигла на циљ. Јелена
Врховац је тријумфовала на
100 м мешовито, а у истој трци
Ања Гвозденовић је била трећа.
Душица Стојановић је заслу-
жила бронзу на 50 прсно, а
Страхиња Шондић је био нај-
бржи у тркама на 50 м леђно и
100 м мешовито. Петар Ранко-
вић је зарадио два злата и сре-
бро, а Стефан Стојанов се оки-
тио бронзом на 200 м краул.
Одлична је била и мешовита
штафета Динама, која се оки-
тила сребром у надметању на 8
x 50 м прсно. Пливали су: Ана
и Марија Бисак, Лазар и Ми-
лош Цвејић, Наташа Праскало,
Бојана Кецман, Петар Ранко-
вић и Милош Царевић.

Пливаче Динама су предво-
дили тренери Влатка Комле-
нац и Живко Паранос.

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛАН МИТИНГ „КУП ПАНЧЕВА”

РИЗНИЦА ОБОГАЋЕНА СА 45 МЕДАЉА

БРОНЗА ЗА ЈУНИОРЕ МЛАДОСТИ

за наредна искушења – рекла
је Јелена Лазић.

Одбојкашице Динама су
овом победом показале да мо-
гу играти равноправно са
свим екипама у Суперлиги.

– Овако нешто нам је било
преко потребно. Како време
одмиче, наше коцкице се пола-
ко слажу. Нисам очекивао ова-
ко убедљив тријумф, али све
нам је ишло наруку – истакао
је Александар Владисављев.

У седмом колу Прве лиге
одбојкаши старчевачког Бор-
ца су на свом терену савлада-
ли Баваниште с 3:2, по сето-
вима: 25:14, 25:18, 16:25,
23:25 и 18:16.

Била је то утакмица с пот-
пуно чудним током, која је от-
крила многе слабости у ка-
рактеру старчевачке екипе.
По именима изузетно јак тим,
од многих проглашаван за
једног од главних фаворита за
улазак у Суперлигу, никако да
заигра онако како то очекују и
његови навијачи. Борац је ла-
ко и брзо дошао до високог
вођства од 2:0, а онда је усле-
дио невероватан пад. Бавани-
ште, предвођено тренером Го-
раном Ракочевићем, некада-

шњим играчем и тренером
Борца, успело је да искористи
све грешке домаћина и да се
врати у меч, да изједначи на
2:2 и чак буде ближе победи.
Ипак, у петом сету срећа је
била на страни Борца, па је
већи део бодовног колача оти-
шао у Старчево.

– У овом тренутку смо
спремни да одиграмо два,
два и по сета и то је то. После
тога падамо. Пре утакмице
не бих пристао на овакав ре-
зултат, али после овако узбу-
дљивог и неизвесног меча за-
довољан сам што смо побе-
дили. Ипак, морали смо боље
– рекао је Драгољуб Стојано-
вић, тренер старчевачких од-
бојкаша.

Девојке које наступају за
Одбојку 013 пријатно су изне-
надиле своје навијаче. Оне су
у седмом колу Друге лиге „Се-
вер” у Сремској Митровици
савладале другу екипу Срема
с 3:1. Све девојке заслужују
похвале за освојене бодове,
али играч одлуке била је
Александра Петровић.

Одбојка 013 је тренутно на
шестом месту на табели, с де-
вет бодова.

ма. У финишу сета је тандем
Слађана Мирковић – Алек-
сандра Петровић с неколико
„пенала” и „кореја” дотукао
ионако ошамућеног против-
ника.

„Лавице” су силовито оди-
грале и трећи сет. Гошће су
им парирале само до резулта-
та 7:7, а онда су Ивана Осто-
јић и њене другарице кренуле
у још јачу офанзиву и врло ла-
ко меч привеле крају.

– Честитам мојим саигра-
чицама. Испоштовали смо
скоро све што смо се догово-
рили пре утакмице. Надам се
да ћемо наставити у ритму
победа. Ово нам је подстрек

„„ЛЛЕЕДДААРРАА””  УУ  ХХААЛЛИИ

Утакмица Суперлиге између Динама и Тента одиграна је у

нехуманим условима. Температура у Хали спортова на

Стрелишту износила је свега девет степени.

– То свакако не служи нашем граду на част. Ипак је у пи-

тању Суперлига. У таквим неусловима угрожава се и здра-

вље девојака. Никад није било баш толико хладно. Надам

се да се та пракса неће наставити – рекао је Александар

Владисављев, тренер ЖОК-а Динамо.

И то је панчевачки спорт...

У Смедереву је прошлог ви-
кенда одржан први међународ-
ни турнир „Валтер куп”, на ко-
јем су учествовале и три такми-
чарке СД-а „Панчево 1813”.

У веома јакој конкуренцији
Исидора Стојановић је у основ-
ном мечу са 411,5 кругова у гађа-
њу из стандардне ваздушне пу-
шке ушла у финале као шесто-

пласирана, али је потом успела
да се избори за бронзану медаљу
и тако освоји прво одличје у ме-
ђународној конкуренцији. Теодо-
ра Кљајић се пласирала на осмо
место у гађању из стандардног
ваздушног пиштоља. У наредних
десетак дана панчевачки стрел-
ци ће наступити на такмичењи-
ма у Загребу и Београду.

Треће коло Лиге пионира
Војводине, које је прошлог ви-
кенда одржано и у Инђији, до-
нело је вредне резултате клубу
из нашега града.

Девојчице су трећи пут три-
јумфовале у екипној конку-
ренцији, а дечаци су овог пута
били четврти. Марија Алек-
сић је са 178 кругова освојила

прво место, а наступиле су и
Ивана Виславски и Анастаси-
ја Грујоски. Стефан Михајлов
је био најуспешнији такми-
чар, који је са 182 круга убе-
дљиво тријумфовао у својој
конкуренцији, а такмичили
су се и Владимир Стајчић,
Александар Павловић и Сер-
геј Вукасовић.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” ПУЦА ПА СВЕ ПРШТИ...



ОДЛИЧНИ МИЛОШ
На Купу Панчева запажен на-
ступ имао је и Милош Михај-
ловић, члан ПК-а Спарта из
нашега града.

Талентовани пливач је у тр-
ци на 100 м краул освојио две
сребрне медаље, а на дупло
дужој деоници зарадио је
бронзу и сребро.

Рукометаши Динама не посу-
стају. Момци тренера Ивана
Петковића су прошлог викенда
гостовали у Београду, где су од-
мерили снаге са Обилићем.
Био је то прави дерби. Играло
се десето коло Супер Б лиге.
Судар лидера из Панчева и тре-
ћепласираног домаћина. Меч
за рукометне сладокусце. Све је
прштало на Бањици... Жестока
борба за сваку лопту водила се
током целог овог занимљивог
сусрета. На крају је победу из-
војевао у овом тренутку бољи
тим: Обилић–Динамо 30:31.

Већ од првог судијског зви-
ждука свима у дворани СЦ-а
„Бањица” било је јасно да се

ривали неће штедети. Оба ти-
ма су јако желела тријумф.
Панчевци су средином првог
полувремена повели са 8:5, али
је Обилић на одмор отишао с
голом предности (16:15). Број-
ни гледаоци су једва чекали на-
ставак овог узбудљивог дуела.

Слика на терену се није про-
менила. Играло се гол за гол
све до 44. минута, када је Оби-
лић повео са 25:22. Рукомета-
ши Динама се нису предавали
ни тада, већ су појачали темпо
и сјајном серијом голова успе-
ли да преокрену резултат у
своју корист. Још једном су
„жуто-црни” показали велико
заједништво, огромну жељу и

јак карактер. Реализација у
нападу била је фантастична,
тим је сјајно функционисао у
свим сегментима игре. Миљан
Буњевчевић је из девет поку-
шаја постигао девет голова,
Срђан Комланов је из трина-
ест шутева чак дванаест пута
био прецизан... Бранко Рада-
новић, капитен ове сјајне гене-
рације, још једном је показао
како се бори за Динамо. У 37.
минуту, после једног жестоког
дуела, „испало” му је раме, али
то му није представљало пре-
преку да се врати на паркет, да
чак два пута изблокира шутеве
ривала, али и да постигне по-
беднички погодак!

– Честитам мојим играчима
на херојској утакмици. Било је
тешко, али били смо добри у
свим сегментима игре. Најбо-
ље смо играли у последњих
петнаестак минута, када је би-
ло и најпотребније. Обилић је
сјајан тим, али ми смо заслу-
жено победили – рекао је Иван
Петковић, тренер рукометаша
Динама.

Већ у среду, 2. децембра,
„жуто-црни” су одиграли меч
полуфинала Купа Војводине, а
у суботу, 5. децембра, у Хали
спортова на Стрелишту, у по-
следњем колу првог дела шам-
пионата у Супер Б лиги, доче-
кују Пролетер из Зрењанина.

ОГЊЕНУ ТИТУЛА
Дворана СД-а Раднички на
београдском Црвеном крсту у
суботу, 28. новембра, била је
место где су се окупили најбо-
љи борци у кик-боксу, који су
се надметали на Првенству
Београда. У веома јакој кон-
куренцији од преко 200 уче-
сника одличан резултат
остварио је наш суграђанин
Огњен Драгојерац.

Члан панчевачке „Српске
Спарте” и њеног братског клу-
ба КБК-а Нови Београд так-
мичио се у категорији до 79 кг
и још једном је потврдио да је
стасао у изванредног борца.
Огњен је освојио још једну
вредну титулу шампиона.

Наш суграђанин у четврт-
финалу није имао противни-
ка, да би потом убедљиво са-

владао Петра Станковића из
Сурчина и пласирао се у фи-
нале. У мечу за титулу, видев-
ши у каквој форми се налази
Огњен, Јован Крстић је пре-
дао борбу...

– Ово је изванредан резул-
тат, који само показује да је
Оги на правом путу. Исплаћу-
је се његова посвећеност спор-
ту. Тренира вредно, два пута
дневно, па је својим резулта-
тима дошао на праг репрезен-
тације Србије. Уз то, он је сту-
дент медицине и прави је по-
нос нашега града. Поред њего-
вих тренера у новобеоград-
ском клубу, заслуге за још јед-
ну титулу припадају и трене-
рима Зорану Ставревском и
Зорану Савићу – рекао је Зо-
ран Рајачић, председник
„Српске Спарте”, али и човек
који је био у „углу” током Ог-
њенових борби.

Наредно надметање панче-
вачких бораца треба да буде
24. јануара, у вршачком „Ми-
ленијуму”, када ће чланови
„Српске Спарте” организова-
ти још један турнир под нази-
вом „Комбат челенџ”.

СУПЕР КЛИНЦИ
Најмлађи такмичари ЏК-а
Динамо остварили су запажен
резултат на турниру „Војводи-
на 2015”, који је одржан про-
шлог викенда у Новом Саду.

Златне медаље су освојили
Матија и Марија Стојановски,

Андријана Кртенић, Влади-
мир Богдановски и Матеја Зу-
бовић. Сребром се окитио Фи-
лип Француз, а бронзе су за-
радили: Јелена Стојановски,
Ђорђе Јакимовски и Огњен
Ђуришић.

Запажени су били и џуди-
сти ЏК-а Панчево. Злато је
освојио Александар Лупулов,
док су сребрне медаље заслу-
жили Михајло Вуковић, Ми-
лош Гичков и Катарина Пу-
тић, а бронзане Нина Гичков
и Филип Паланачки.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвртак, 3. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Сд5)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Јагодина: ЈАГОДИНА–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ВРБАС

субота, 16.15

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПРОЛЕТЕР

субота, 19 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

С. Пазова: С. ПАЗОВА – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ДЕЧ

недеља, 18 сати

Голубинци: ЈАДРАН–БНС

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК

Прошлонедељни 
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ 3:0

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–БАВАНИШТЕ 3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

С. Митровица: СРЕМ 2 – ОДБОЈКА 013 1:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО 30:31

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА 37:36

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СМЕДЕРЕВО 84:69

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Футог: ФУТОГ – КРИС КРОС 77:73

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шимановци: ПИНК–ДИНАМО 58:87

Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО 72:73

Б. Н. Село: БНС–ПАРТИЗАН 64:86

поена и десет скокова) и оста-
ли момци у белој опреми... У
последњу четвртину домаћин
је ушао са 22 поена „вишка”,
па иако му је концентрација
тада мало попустила, Смеде-
ревци нису имали ни грам на-
де да могу приредити изнена-
ђење.

– Добро смо се припремили
за овај дуел, а што је најва-
жније, момци су испоштова-
ли договоре из свлачионице.
Веома мотивисано смо ушли
у меч, а до тријумфа нас је во-
дила велика енергија и жеља
за њим. Играли смо веома до-
бро у дефанзиви, били смо вр-

волигашима, али да смо овај
састав имали од почетка и да
су нас мимоишли пехови, си-
гуран сам да бисмо имали две
или три победе више – рекао
је тренер Тамиша Бојан Јови-
чић на конференцији за нови-
наре после утакмице.

У Првој српској лиги на
програму је било девето коло,
у којем је Крис-крос претрпео
нови пораз. Панчевци су изгу-
били у Футогу од истоименог
домаћина са 77:73.

– Домаћин је лидер на та-
бели, без пораза. То је иску-
сан тим који у својим редови-
ма има кошаркаше који су

Сјајна партија момака
Бојана Јовичића

Динамо хара Другом
српском лигом

Десето коло Кошаркашке ли-
ге Србије донело је много ра-
дости поклоницима игре под
обручевима у нашем граду и
околини. У Хали спортова на
Стрелишту, пред око 300 гле-
далаца, Тамиш је савладао
фаворита – другопласирано
Смедерево са 84:69, по четвр-
тинама: 28:10, 16:18, 28:22 и
12:19, и тако остварио четврту
победу у досадашњем шампи-
онату.

Била је то изванредна пар-
тија момака које предводи
тренер Бојан Јовичић, можда
и најбоља од када је стартова-
ла трка за бодове у КЛС-у. Ко-
шаркаши Тамиша су од самог
почетка заиграли офанзивно,
потпуно су изненадили фаво-
ризоване госте, показали да
имају јак карактер и да могу
равноправно да се носе са
свим ривалима у овом рангу
такмичења. Изразито већа же-
ља за победом и сјајна енерги-
ја коју су ширили домаћи
играчи биле су чврст темељ за
нову победу. Смедеревци у пр-
вој четвртини нису знали шта
их је снашло. Феноменални
Радослав Пековић је „реше-
тао” кош гостујућег тима са
свих страна, а као и много пу-
та до сада, одличну игру је
приказао и Иван Смиљанић.
Раме уз раме с њима био је
Филип Думић, најновије поја-
чање Тамиша, па против тако
расположеног ривала Смеде-
ревци нису могли баш ништа.
Већ после првог периода Пан-
чевци су били осамнаест пое-
на „у плусу” и тако наговести-
ли велики тријумф.

Готово иста слика виђена је
и у другој четвртини. Иако су
гости мало подесили „нишан-
ске справе”, играчи домаћег
тима су наставили да крче пут

млађи тим у лиги, који чине
момци из нашег погона. Ми-
слим да то треба подржати,
понекад чинимо и надљудске
напоре да ова наша прича за-
сија – истакао је Вук Стани-
мировић, тренер Крис-кроса.

Кошаркаши Динама наста-
вљају доминацију у шампио-
нату Друге српске лиге. Мом-
ци које предводи тренер Не-
над Раковац прошлог викенда
су остварили и осму победу у
првенству. Они су у осмом ко-
лу гостовали у Шимановцима,
где су домаћи Пинк победили
са 87:57 и тако још више
учврстили лидерско место.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПЕТКОВА ЧЕТА „ОСВОЈИЛА” И БАЊИЦУ

На последњем домаћем те-
квондо турниру ове године,
који је одржан прошлог ви-
кенда у Банатском Новом Се-
лу, учествовало је чак 300 так-
мичара из Србије и БиХ. Те-
квондо клуб из нашега града
се представио с 38 бораца, ко-
ји су освојили 35 медаља, па
су у укупном пласману убе-
дљиво заузели прво место.

Најсјајнија одличја су заслу-
жили: Зорана Петричић, Миња
Бојовић, Немања Јовановић,
Лука Ранђеловић, Стефан
Илић, Растко Достанић, Лара
Бокун, Сара Цветковић, Ива Ја-

коб и Ирена Прудеус. Сребром
су се окитили: Милана Весели-
новић, Александар Батало, Не-
мања Станковић, Милица Не-
делковски, Лука Бабић, Иван

Матић, Серж Ховакимyан, Ми-
лица Матић, Алекса Драгоје-
вић, Ена Марковић и Михаило
Белић, а бронзе су заслужили:
Милан Дехељан, Јована Јовано-

вић, Марко Андоновски, Алек-
са Ранђеловић, Сандра Илић,
Андреа Драгојевић, Андреја
Поповић, Александар Жица,
Петар Новчић, Влада Арсено-
вић, Немања Вермезовић, Сте-
фан Илић и Андреа Драгојевић.

Наредног викенда се одр-
жава Балкански шампионат, а
у саставу репрезентације Ср-
бије биће чак седам наших су-
грађана. То су: Никола Вучко-
вић, Растко Достанић, Лука
Бабић, Лара Бокун, Милица
Неделковски, Миња Бојовић и
Александар Батало.

Срећно!

ТЕКВОНДО НАДМЕТАЊЕ У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

ПУНА ТОРБА ТРОФЕЈА

Стране припремио

Александар
Живковић

ка новим бодовима. Тамиш је
на полувреме отишао с пред-
ношћу од шеснаест поена
(44:28), а после одмора је још
више појачао темпо и потпу-
но дотукао грогираног рива-
ла. Радосав Пековић, сјајни
центар Тамиша, био је нере-
шива енигма за противника.
Доминирао је под кошем, а
успео ја да постигне чак пет-
наест поена у овом делу су-
срета. Одлични су били и Ду-
шан Милошевић (једанаест

ло ефикасни, па иако су гости
наступили без повређеног
Стефана Живановића, ми-
слим да им ни он овог пута не
би помогао. Имам и замерки,
а то је игра у последњој четвр-
тини, када смо једноставно
стали и чекали да време „ис-
цури”. Престали смо да игра-
мо, то не сме да нам се догађа.
Ово је много важна победа
Тамиша, а њен значај ћемо
видети тек у наставку сезоне.
Наш циљ је опстанак међу пр-

играли и у Првој лиги Србије,
али и ван граница наше зе-
мље. Играли смо јако добро,
чврсто у одбрани, с много
контранапада, а до пред сам
крај смо водили с десет поена
разлике. Ипак, искусни Ву-
лин је с неколико „тројки”
преокренуо утакмицу. Ушли
смо у продужетак, у којем се
нисмо снашли. Ово је четврта
утакмица коју смо изгубили
на „једну лопту”, али вратиће
нам се кад-тад. Имамо нај-



„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази четвртком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за
новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, Трг краља Петра I број 11 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драгана Кожан • Главни и одговорни уредник: Синиша
Трајковић • Заменик директора и главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана Младеновић, Јордан
Филиповић, Зоран Спремо • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830
(маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево  и 200-2286400101001-61 код
Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана  
• Штампа „Политика штампарија” д. о. о., Македонска 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра
2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs 

Стефан 
Мијатовић, 
ученик:

– Још увек немам неке
планове, али обично
викендом учим, а идем
и на приватне часове
математике. Такође,
слободно време прово-
дим напољу с другарима.

Дејан Француз,
гимназијалац:

– За викенд имам
кошаркашку утакмицу у
Суботици. Отићи ћу и до
кладионице да уплатим
тикет, а бићу мало и
напољу. У суботу увече
ћу изаћи до града, а
недељом углавном учим.

Јелена Каришик,
запослена:

– Планирам да викенд
проведем код куће 
с дететом и супругом.
Немам никаквих других
посебних планова и
не верујем да ћемо
некуд ићи.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Прошлост

Контуре Панчева некада су се прво помаљале путницима који су

долазили реком.

Били су ту витки торњеви цркава и фабрички димњаци инду-

стрије једног града пред којим је напредак.

А укотвљени бродови били су доказ саобраћајне важности, по-

кретљивости и предности вароши крај реке.

И фабрике и бродови и предности које пружа река, данас су

Панчевцима само бледе успомене са старих разгледница.

Садашњост

Намернику који из престонице у нашу варош долази преко ста-

рог тамишког моста, указаће се обриси једног модерног града.

Први утисак је увек најважнији и зато ником не препоручује-

мо да у Панчево улази „Беовозом”.

Да уместо савремених грађевина и покојег небодера не би пр-

во угледао недовршену халу, бувљу пијацу и припадајућу им пр-

љавштину.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Будућност

Панчево је све мање „град на Тамишу”, како то иначе обожавају

да говоре спортски репортери.

Више му дође као „град поред сплавова од којих се једва ви-

ди Тамиш”, како би било исправније.

Мада и то има своје предности.

Када сплавови потпуно прекрију реку, моћи ћемо пешице да

одемо до Градске шуме и до миле воље шетамо природом.

На радост комараца.
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Спортска икона
Панчева и Србије

Те сад већ далеке 1965. го-
дине – свет је узаврео: руски
космонаут Леонов проше-
тао је по свемиру, Амери-
канци су напали Северни
Вијетнам, Индија је започе-
ла рат с Пакистаном, умро
је сер Винстон Черчил, Ми-
хаил Шолохов је добио Но-
белову награду за књижев-
ност, отворен је тунел испод
Монблана, „Битлси” су одр-
жали концерт пред 56.000
посетилаца, Мирослав Ан-
тић је објавио „Плави чупе-
рак”, а у Панчево је стигла
древна источњачка вештина
– карате.

Тада нико није могао на-
слутити да ће нови спорт на
простору Старог континен-
та доживети тако нагли
успон и огромну популар-

ност. А да се српски карате
нађе међу најбољима на
планети, велике заслуге има
и КК Динамо, један од пр-
вооснованих клубова у
СФРЈ! Искру су запалили
браћа Јорга – Владимир и
Илија. Тог новембра 1965.
године у Панчеву, при ДТВ-у
„Партизан”, почела је да ра-
ди карате секција, која је
касније прерасла у КК Пан-
чево, а почетком 1972. го-
дине клуб мења назив у Ка-
рате клуб Динамо.

Прву генерацију су чини-
ли: Владимир и Илија Јор-
га, Душан Маринковић,
Александар и Петар Наумо-
вић, Петар и Љиљана Пан-
чевац, Оливера Јорга Киш,
Татјана Јанић Грубић, Бра-
нислав Мишић, Милан Бр-
кић, Милан Нишкановић,

Слободан Алексић, Mилош
Губеринић, Властимир Жив-
ков, Слободан Божовић,
Милка Ландека...

Ниску освајања великих,
светских медаља започео је

Илија Јорга на Светском пр-
венству у Токију 1977. годи-
не. Тада је као члан југосло-
венског ката тима заслужио
бронзано одличје, а већ сле-
деће године је у Београду на
Европском првенству осво-
јио златне медаље и у екип-
ној и у појединачној конку-
ренцији. Европа и свет су
почели да се диве... КК Ди-
намо је обележио првих де-
сет година каратеа у Југо-
славији. Најважнији трофе-
ји почели су да попуњавају
Динамову ризницу... Ниску
је наставио тада млади мај-
стор каратеа Јовица Божић.
Он је као члан јуниорске ре-
презентације Југославије
освојио бронзану медаљу на
Европском шампионату у
Аустрији 1980. године.

Динамо је одувек био ра-
садник шампиона. Један од
највећих свих времена, који
је обележио и светски кара-

те, свакако је – Предраг
Стојадинов. Велики побед-
нички поход започео је
1996. године освајањем
бронзе на Европском првен-
ству у Паризу, уследили су
бројни трофеји с такмичења
широм планете, а онда је
дошла 2000. година и злато
с Првенства Старог конти-
нента у Истанбулу. Већ у ок-
тобру 2002. године Пеђа је
покорио планету. На Свет-
ском првенству у Мадриду
освојио је златну медаљу у
апсолутној категорији и по-
стао једини светски шампи-
он с простора бивше Југо-
славије. Уједно, тада је био
и најтрофејнији српски ка-
ратиста свих времена!

Много је шампиона имао
Динамо и сви они уткали су
себе у стварање карате

бренда. Ивана Ђуричков је
2004. године освојила злат-
но одличје на Светском сту-
дентском првенству, а онда
је никао још један бисер над
бисерима, шампион над

шампионима – Слободан
Битевић Боба. Жетву тро-
феја почео је као кадет, и то
бронзом на Светском пр-
венству 2005. у Лимасолу,
наставио ју је златом на
шампионату Старог конти-
нента у Подгорици, већ
2008. зарадио је европско
сениорско сребро у Талину,
а онда је дошла и 2010. го-
дина – у сваком смислу нај-
успешнија по оствареним
резултатима у историји КК-а
Динамо.

На Светском првенству у
Београду сениорска репре-
зентација Србије успела је
да освоји три златне и једну
бронзану медаљу и постане
најуспешнија карате нација
на планети. За КК Динамо
историјски успех предста-
вљала су два највреднија
трофеја Слободана Битеви-
ћа, а Предраг Стојадинов
као селектор био је најза-
служнији за овај историјски
успех српског каратеа.

Свечаност поводом вели-
ког јубилеја, која је одржана
25. новембра, обиловала је
успоменама, емоцијама и
пријатељством. Организа-
тори су се потрудили да не
забораве ниједног човека
који је учествовао у ствара-
њу лепе традиције. Било је
и суза...

– Поштовани пријатељи,
учитељи, учитељи мојих
учитеља, имам велику част
што стојим пред вама. Ме-
ни су карате, град и Динамо
много дали. Трудио сам се,
и даље то радим, да узвра-
тим, да живим за карате.
Ипак, постоји један човек
који је цео свој живот посве-
тио Динаму. Мојим успеси-
ма се радовао више и од ме-
не, а успесима клуба више
од успеха своје породице...
Он је Никола Крстић, сада-
шњи председник Динама и

човек без кога ничега не би
било – емотивним говором
обратио се Предраг Стоја-
динов присутнима, а Домом
војске се проломио гласан и
дуготрајан аплауз.

Прославу јубилеја су уве-
личали и председник Спорт-
ског савеза Србије Алексан-
дар Шоштар, први човек Ка-
рате федерације наше земље
Славољуб Пипер, Страхиња
Тепавчевић, председник
КСВ-а, као и челни људи на-
шега града.

– Хвала свима који су до-
шли, а посебно хвала нашем
Крци. Бити члан Динама
одувек је била ствар прести-
жа. Ми смо поштовали ста-
рије, респектовали млађе,
па је наш клуб постао инсти-
туција. Сигуран сам да ће
Динамо трајати још дуго –
рекао је Јовица Божић, не-
када одличан такмичар, а
сада успешан бизнисмен и
са својом фирмом „Божић и
синови” један од главних
донатора клуба.

КК Динамо је био и остао
бренд Панчева и Србије.
Стабилна управа клуба, у
добром односу са стручно-
тренерским штабом, у којем
су поред Стојадинова и тре-
нери Љубиша Миленковић
и Ненад Соколовић, оства-
рила је оно што ником у зе-
мљи није успело. А колико
су посвећени свом клубу,
видело се и на свечаности,
када је Петар Наумовић ис-
пред УО клуба уручио пла-
кете за животно дело члано-
вима породица преминулих
људи заслужних за стварање
богате историје Динама: Бо-

шка Белића, Петра Мејића,
Милорада Бркића и Бранка
Станојевића.

Свака част!
А. Живковић

КАРАТЕ КЛУБ ДИНАМО ПРОСЛАВИО ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ

ПОЛА ВЕКА ДОСТОЈАНСТВА И ШАМПИОНСКИХ ТИТУЛА

Поклон читаоцима: од следећег броја са више страна у боји.


